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How the heck did we get into this? - A study of Topics and Topic Shifts in a 

Conversation between People with Dementia 

Abstract 

In Sweden, approximately 130 000 persons suffer from moderate to severe dementia. 

Dementia is a collective diagnosis for a collection of diseases in which cognitive 

impairments are distinctive, and communicative abilities are affected. Earlier studies 

have investigated how people with dementia communicate with an interlocutor 

without dementia. How people suffering from dementia communicate with each other 

is still relatively unexplored.  

 

The purpose of the present study is to investigate and describe how people suffering 

from dementia interact with each other, and how they handle topics and topic shifts. 

The present study was conducted on a day center for people with dementia diagnoses, 

where a total of three conversations were recorded. One of the conversations, 

comprising 40 minutes, was transcribed according to conversation analytic principles. 

From the selected conversation, sequences showing different types of topic changes 

were selected and exemplified. For an expanded view of the conversation’s topical 

flow, a topical analysis was made, where the conversation was divided into a total of 

14 different episodes. The conversation involved six people with dementia and the 

two authors of the present study. Examples of topic shifts found in the analyzed 

conversation were coherent topic shifts in the form of pre-acts, coherent renewal of 

topic and topic shading. Non-coherent topic shifts occurred in the conversation in the 

form of non-coherent renewal of a topic. The conversation also contained examples of 

digressions and inserts. To the outside observer, it seemed at times as if the 

participants had no common ground for the conversation, which was not noticed by 

the participants of the conversation. One conclusion drawn from this is that for the 

participants, the activity is more important than the actual content of the conversation. 

In the current conversation, the participants returned to the same story and the same 

topic several times. The different topics occurring during the conversation usually had 

an overall theme which was what it was like in the old days, when the participants 

were young or children.  

 

Key words: dementia, communication, topics of conversation, topic shifts, common 

ground, conversation analysis, topical analysis  



 
 

 
  

Sammanfattning 

I Sverige beräknas 130 000 människor leva med en medelsvår till svår 

demenssjukdom. Demens är en övergripande diagnos för en samling sjukdomar där 

kognitiva nedsättningar är utmärkande och kommunikativa förmågor påverkade. I 

tidigare studier har det undersökts hur personer med demens kommunicerar med en 

samtalspartner utan demens, men hur personer med demens kommunicerar med 

varandra är fortfarande relativt outforskat.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva hur personer med en 

demensdiagnos samtalar med varandra och hur de hanterar samtalsämnen och 

ämnesbyten. Studien genomfördes på en daglig verksamhet för personer med 

demensdiagnos, där totalt tre samtal spelades in. Ett av samtalen, omfattande 40 

minuter, valdes ut för transkription och analyserades enligt samtalsanalytiska 

principer (CA). I det utvalda samtalet valdes sekvenser ut. Sekvenserna 

exemplifierade olika typer av ämnesbyten. För en utökad bild av samtalets 

ämnesflöde gjordes även en topikal analys, där samtalet delades in i totalt 14 olika 

episoder. I samtalet deltog sex personer med demensdiagnos samt föreliggande 

studies två författare. Exempel på ämnesbyten som påträffades i det analyserade 

samtalet var koherenta ämnesbyten i form av preannonseringar, koherent 

återinförande av ämne och ämnesglidningar. Icke-koherenta ämnesbyten förekom i 

samtalet i form av icke-koherent återinförande av ett ämne. Samtalet innehöll också 

exempel på digressioner och inskott. För en utomstående betraktare föreföll det ibland 

som om deltagarna saknade gemensam grund för samtalet, vilket till synes inte 

uppmärksammades av samtalsdeltagarna. En slutsats som dras utifrån detta är att för 

deltagarna är samtalsaktiviteten viktigare än själva innehållet i samtalet. I det aktuella 

samtalet återkom ofta samma historia och samtalsämne flera gånger. De olika 

samtalsämnena som uppstod under samtalet hade oftast ett övergripande tema som 

handlade om hur det var förr i tiden, när deltagarna var unga eller barn. 

 

Nyckelord: demens, kommunikation, samtalsämnen, ämnesbyten, gemensam grund, 

samtalsanalys, topikal analys 
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1. Inledning 

I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000 människor i demens och 130 000 människor 

beräknas leva med medelsvår till svår demens (Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin, 

2011, s. 17). Demens är en övergripande diagnos för en samling sjukdomar där 

kognitiva nedsättningar är utmärkande (Shankar Datta, Kumar & Jacob, 2006, s. 5). 

Demens påverkar även språkliga förmågor och olika demenssjukdomar ger olika 

språkliga nedsättningar (Bayles & Tomeoeda, 2007; Bourgeois & Hickey, 2009, s. 54; 

Rousseaux, Sève, Vallet, Pasquier & Mackowiak-Cordoliani, 2010). Dokumenterade 

språkliga nedsättningar hos personer med demens inkluderar bland annat 

konfrontationsbenämning, vokabulär, muntliga resonemang, ordassociation, 

läsförståelse samt muntlig och skriftlig diskurs (Bayles, Kaszniak & Tomoeda, 1987, 

s. 89).  

 

Ett samtal uppstår när två eller fler personer använder sig av tal eller kroppsspråk för 

att interagera med varandra (Linell, 2011, s. 17). Samtal är bland annat uppbyggda av 

turtagning (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 12) och hantering av samtalsämnen 

(Bublitz, 1988, s. 62). Att studera samtalsämnen är en komplicerad process (Atkinson 

& Heritage, 1984, s. 165) och istället görs oftast studier av ämnesbyten (Korolija & 

Linell, 1996). En bra metod för att analysera samtal mellan personer med språkliga 

nedsättningar är att använda sig av Conversation Analysis, CA (Goodwin, 2003, s. 5; 

Watson, Chenery & Carter, 1998). Inom teorin och metoden CA studeras hur social 

interaktion är organiserad (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 13). Syftet med att använda 

CA till att studera samtal där en eller flera deltagare har en kommunikativ nedsättning 

är att komplettera redan befintliga metoder för utredningen av demens och utformning 

av intervention (Perkins, Whitworth & Lesser, 1998).  

 

Kartläggning av kommunikation vid demens är en förutsättning för utformningen av 

intervention och samtalsstrategier för anhöriga och vårdare. Hur personer med 

demens hanterar samtalsämnen och samtalsbyten är ett relativt obeforskat område och 

få studier av kommunikation vid demens utan anhöriga/vårdare har genomförts. I 

föreliggande arbete studeras därför ett samtal mellan flera personer med 

demenssjukdom.  
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2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

2.1.1 Definition av demens 

Demens är ingen specifik sjukdom, utan en beskrivande term av en progressiv 

försämring av intellektuella förmågor med olika svårighetsgrad (Shankar Datta et al., 

2006, s. 5). Definitionen av demens har varierat genom åren. Enligt den i Sverige nu 

gällande DSM-IV krävs nedsatt minnesfunktion samt minst en typ av följande 

störningar: afasi, apraxi, agnosi eller störning av andra exekutiva funktioner för att en 

diagnos ska sättas (American Psychiatric Association, 2000, s. 148-149). Störningen 

ska vara förvärvad och kapaciteten ska vara nedsatt i förhållande till hur individen 

fungerat tidigare i livet (Marcusson et al., 2011, s. 10). Försämringen ska vara 

tillräckligt allvarlig för att påverka arbete, sociala aktiviteter och relationer 

(Haberland, 2007, s. 84). I Sverige beräknas över 130 000 människor ha medelsvår till 

svår demens och cirka 25 000 insjukna varje år (Marcusson et al., 2011, s. 17). I maj 

2013 publicerades DSM-5 som i skrivande stund används i USA. Där har begreppet 

“demens” ersatts av “uttalad kognitiv nedsättning” (eng. Major Neurocognitive 

Disorder). Skillnaden från tidigare definition är att minnesstörning inte är centralt 

symptom och att andra kognitiva nedsättningar är lika viktiga för diagnos (American 

Psychiatric Association, 2013, s. 591). DSM-5 kommer att översättas och användas i 

Sverige (Ågren, 2013).   

 

2.1.2 Olika typer av demens 

Det finns tre huvudtyper av demens: primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulär 

demens och andra demenssjukdomar. Till de primärdegenerativa demenssjukdomarna 

hör Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och Lewy-Body-demens. Dessa är 

orsakade av en process som i första hand angriper centrala nervsystemet (Marcusson 

et al., 2011, s. 14-16). Vaskulär demens är demens som är orsakad av infarkter i 

hjärnan eller vitsubstansskador (Camicioli, 2013, s. 8). Till de andra 

demenssjukdomarna hör bland annat sjukdomar som primärt inte leder till 

demenssjukdom men kan göra det om hjärnan är drabbad. Exempel på sådana 

sjukdomar är normaltryckshydrocefalus, bristsjukdomar, metabola och endokrina 

sjukdomar och hjärntumörer (Marcusson et al., 2011, s. 14-16). Alzheimers sjukdom, 

AD, är den vanligaste typen av demenssjukdom (Haberland, 2007, s. 85).  
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Studier av riskfaktorer för demens har framför allt behandlat personer med AD. Det är 

därför svårt att veta om riskfaktorerna även är representativa för andra 

demenssjukdomar. De mest etablerade riskfaktorerna för AD är hög ålder, låg 

utbildning, Downs syndrom, förekomst av sårbarhetsgenen ApoE Ɛ4-allelen samt att 

en nära släktning drabbats (Marcusson et al., 2011, s. 19).    

 

2.1.3 Minne och demens 

Minnesproblem är vanliga första symptom vid demenssjukdom (Bourgeois & Hickey, 

2009, s. 42) och episodiska minnet är den minnesfunktion som vanligtvis drabbas 

först (Marcusson et al., 2011, s. 233). Personer med AD kan ha svårt att komma ihåg 

närliggande händelser, men uppvisar en bra förmåga att komma ihåg 

barndomsminnen (Bourgeois & Hickey, 2009, s. 47). Vid demens blir även det 

semantiska minnet påverkat, vilket resulterar i problem med att producera språklig 

information. Det kan uppstå svårigheter med tankeprocessen samt med att generera 

och sortera idéer (Bayles, Kaszniak & Tomoeda, 1987, s. 65).  

 

2.1.4 Kommunikation och demens 

Demens påverkar individens språkliga förmågor. Olika demenssjukdomar ger olika 

språkliga symtom (Bayles & Tomeoeda, 2007; Bourgeois & Hickey, 2009, s. 54; 

Rousseaux, Sève, Vallet, Pasquier & Mackowiak-Cordoliani, 2010). I takt med att 

sjukdomen progredierar minskar antalet ord, yttranden samt längden på yttranden, 

såväl som att meningars komplexitet reduceras (Ripich, Carpenter & Ziol, 2000). 

Andra dokumenterade språkliga nedsättningar hos personer med demens inkluderar 

konfrontationsbenämning, vokabulär, muntliga resonemang, ordassociation, 

läsförståelse samt muntlig och skriftlig diskurs (Bayles et al., 1987, s. 89). Diskurs 

kan definieras som en sekvens av yttranden som produceras av samtalsdeltagarna tur 

för tur (Clark & Schaefer, 1989). Förmågan att samtala är, trots dessa språkliga 

nedsättningar, förvånansvärt bra hos personer med demens, då de oftast ger en 

passande typ av respons i samtal. Passande respons innebär exempelvis att en fråga 

får ett svar, ett erbjudande möts med ett godtagande eller nekande. Formen på 

yttrandet ser korrekt ut, men det semantiska innehållet i responsen kan dock tyckas 

vara orelaterat (Guendouzi & Müller, 2006, s. 102). 
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Personer med demens använder även icke-verbala beteenden, och utvecklar sitt eget 

unika sätt för att fortsätta uttrycka sin personlighet och kommunicera trots språkliga 

begränsningar (Hubbard, Cook, Tester & Downs, 2002). Vissa demenssjukdomar kan 

ge pragmatiska avvikelser, vilket visar sig språkligt då svårigheterna ligger i att ge 

svar på öppna frågor, presentera ny information, organisera diskurs, anpassa sig till 

samtalspartnerns kunskaper och ge ifrån sig feedback (Rousseaux et al., 2010).  

 

Personer med kommunikationsnedsättningar, såsom AD, berättar historier på ett sätt 

som oftast inte lever upp till de traditionella föreställningarna om vad som utgör en 

berättelse. Personer med en kommunikativ nedsättning vill ändå gärna framstå som 

kompetenta historieberättare, trots vissa problem att muntligt framställa en 

sammanhängande strukturerad berättelse (Hydén & Antelius, 2011). I berättande tal 

uppvisar personer med AD bland annat en lägre grad av kronologisk ordningsföljd, 

utelämnande av framträdande händelser och ett språk som innehåller mindre detaljer 

jämfört med en kontrollgrupp utan AD. Personer med AD söker även hjälp och stöd 

från omgivningen i berättande situationer. Trots dessa begränsningar i berättande tal 

kan personer med AD ändå producera förståeliga, ibland rikligt beskrivande, 

livshistorier. Det är tänkbart att dessa livshistorier som berättas, om än ofullständigt, 

är tillräckliga för att bibehålla en självkänsla (Usita, Hyman Jr., Herman, 1998).  

 

Det är inte helt ovanligt att personer med demens repeterar samma historia flera 

gånger (Erlich, Obler & Clark, 1997; Usita et al., 1998). Detta stöds i Hydéns och 

Örulvs (2009) fallstudie där deltagaren berättar samma historia vid tre olika tillfällen. 

Att återberätta en historia kan ha en annan funktion än att förmedla innehållet i 

berättelsen. Det kan till exempel fylla ett syfte genom att skapa en gemensam 

delaktighet och bibehålla en gruppidentitet genom att tala om ett gemensamt förflutet 

(Norrick, 1997). Tallberg har visat att personer med AD ofta återkommer till 

berättelser från sin barndom, det vill säga avlägsna självbiografiska minnen (Tallberg, 

2001, s. 47). Att berätta självbiografiska historier kan vara ett sätt för personer med 

demens att koppla dåtid och nutid och därigenom upprätthålla en identitet (Hydén & 

Örulv, 2009).  
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2.1.5 Konfabulation                                      

Konfabulation uppstår är en person, av patologiska orsaker, påstår eller berättar 

någonting osant om världen eller sig själv trots att personen inte har för avsikt att 

ljuga (Örulv & Hydén 2006). Konfabulation är ett typiskt symtom vid demens 

(Cooper, Shanks & Venneri, 2006; Herstein, 2005 s 8; Örulv & Hydén, 2006). 

Funktionerna av konfabulation är, enligt Örulv och Hydén (2006), att den nuvarande 

situationen blir begriplig, att etablera och bibehålla den personliga identiteten vid 

interaktion med andra och att organisera och legitimera gemensamma åtgärder (Örulv 

& Hydén 2006). Att det inte föreligger något samband mellan nedsatta exekutiva 

funktioner och frekvensen av konfabulation stöds av Dalla Barba, Nedjam och Dubois 

(1999). 

 

2.2 Samtal 

2.2.1 Förståelse i samtal 

Ett samtal är en social aktivitet där deltagarna bland annat löser problem, utbyter 

information, meddelar något, diskuterar, fattar beslut och uppvisar personlighet. Det 

är även ett sätt att skapa förståelse för varandra och oss själva (Linell, 2011, s. 1-2). 

Linell definierar samtal som att det sker en interaktion mellan två eller fler personer 

genom tal och kroppsspråk där de deltagande parterna närvarar på samma plats vid 

samma tid (Linell, 2011, s. 17). Att samtala är därmed en form av gemensam aktivitet 

där vi använder vårt språk (Clark, 1996, s. 3). 

 

2.2.2 Gemensam grund  

I samtal efterstävas att uppnå en så kallad gemensam grund. Gemensam grund består 

av gemensam kunskap, gemensamma övertygelser, gemensamma antaganden och 

gemensam medvetenhet (Svennevig, 1999, s. 55). För att uppnå gemensam grund 

måste samtalsdeltagarna ha tillgång till informationen, vara medvetna om att de andra 

personerna har tillgång till informationen samt ha en ömsesidig medvetenhet om 

situationen (Clark, 1996, s. 95). Att berätta historier för varandra är en form av 

gemensam aktivitet där lyssnaren deltar lika mycket som berättaren (Clark, 1996, 

s. 346). Det som berättas kan delas upp i lager, där själva berättandet utgör det första 

lagret, basen, och det andra lagret är själva innehållet i berättelsen och den värld som 

det berättas om, baserat på det första lagret (Clark, 1996, s. 354-355).  
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Att samtala innebär inte bara att producera yttranden tur för tur, det är även en högt 

koordinerad aktivitet. Den aktuella talaren försöker försäkra sig om att hen har de 

andras uppmärksamhet, hörs och blir förstådd. De andra låter i sin tur talaren veta om 

hen har lyckats med detta. Att bidra till diskursen är enligt Clark och Schaefer (1989) 

mer än att yttra rätt ord vid rätt tidpunkt. Det innebär också gemensamma handlingar 

där deltagarna arbetar tillsammans för att uppnå gemensam grund (Clark & Schaefer, 

1989). 

 

Hydén, Plejert, Samuelsson och Örulv (2012) undersökte hur feedback bidrar till att 

skapa gemensam grund när personer med AD berättar historier. För att uppnå 

gemensam grund i interaktionen krävs det vissa förmågor som hämmas av AD. 

Resultatet visade att deltagarna ändå skapade gemensam förståelse baserat på den 

historieberättande aktiviteten och att detta var viktigare än själva innehållet i 

berättelsen. Feedback verkade inte bidra så mycket till den gemensamma grunden 

utan bidrog istället till att underlätta det pågående berättandet (Hydén et al., 2012).  

 

2.2.3 Roller i samtal 

I ett samtal intar de olika samtalsdeltagarna olika roller. Man kan urskilja rollerna 

primärtalare, sekundärtalare och lyssnare. En primärtalare är någon som introducerar 

nya samtalsämnen eller byter samtalsämne. Primärtalaren bidrar också till samtalet 

med meningsfull information genom att berätta, argumentera, återge eller uttrycka 

åsikter. Sekundärtalaren är någon som gör mindre bidrag till det pågående samtalet 

genom medhåll, begäran om förtydliganden, att värdera eller ifrågasätta 

primärtalarens bidrag. Lyssnarens roll är att förmedla att man har lyssnat och förstått 

vad talaren har menat. Hen kommer med uppbackningar, det vill säga korta 

lyssnarsignaler. Den främsta skillnaden mellan lyssnaren och sekundärtalaren är att 

lyssnarens bidrag inte innehåller åsikter eller attityder. Det är naturligt att rollerna 

skiftar under samtalets gång (Bublitz, 1988, s. 153-168). 

 

2.2.4 Uppbackningar 

Uppbackningar är en form av återkoppling som ges under en annan talares tur 

(Goodwin & Heritage, 1990, s. 288). Genom att kontinuerligt ge återkoppling på vad 
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som sägs kan den aktiva lyssnaren delta i den kommunikativa processen. Funktionen 

är att förmedla uppmärksamhet, förståelse och känslotillstånd (Neiberg, Salvi & 

Gustafson, 2012). Uppbackningarna kan vara synliga, till exempel i form av 

huvudnickningar och ansiktsuttryck, eller hörbara. De hörbara kan vara antingen 

korta, till exempel “okej”, längre av typen “ja det stämmer”, eller icke-lexikala i form 

av “mm”, “aha” (Duncan & Fiske, 1977, s. 73; Neiberg et al., 2012). De synliga och 

de hörbara uppbackningarna kan ske var för sig eller samtidigt (Dittmann & 

Llewellyn, 1968). Heritage menar att responser, så som ”oh” (på svenska ”jaha”, 

”jaså”) används systematiskt i syfte att markera att den som uttalar responsen har 

genomgått en förändring i kunskap, information eller medvetenhet (Heritage, 1984, 

s. 299).  

 

2.2.5 Conversation Analysis, CA 

Samtal kan studeras med hjälp av Conversation Analysis, CA. CA har sin grund i 

sociologin och grundades av Sacks, Schegloff och Jefferson i slutet av 1960-talet 

(Goodwin, 2003, s. 4). CA är starkt påverkat av etnometodologin, vilken är grundad 

av Garfinkel. Inom etnometodologin studeras vardagliga rutiner och strukturer samt 

brott mot dessa för att komma fram till hur rutinerna är organiserade (Saari, 1992, s. 

10). CA vilar på fyra grundläggande antaganden: all interaktion är strukturerad, alla 

bidrag till interaktionen är såväl kontextberoende som kontextförnyande, alla detaljer 

i interaktionen är potentiellt av värde där inget kan avfärdas som irrelevant, 

slumpartat eller felaktigt samt att studiet av social interaktion bäst sker genom att 

studera naturlig interaktion (Heritage, 1989, s. 22). Enligt CA ska samtalen analyseras 

utifrån deltagarnas perspektiv. Därför bör den som analyserar inte titta på vad som 

händer framåt i samtalet och därigenom tolka interaktionen (Hutchby & Wooffitt, 

2008, s. 13).  

 

CA kan även användas för att analysera samtal då en eller flera av deltagarna har 

nedsatt språklig förmåga (Goodwin, 2003, s. 5; Watson et al., 1998). CA kompletterar 

befintliga metoder för utredning av demens genom att studera vardagliga samtal. Dess 

studieobjekt är naturligt förekommande samtal utan försök att manipulera villkoren 

för datainsamling (Perkins, Whitworth & Lesser, 1998) och möjliggör beskrivning av 

de problem som uppkommer i samtalen, hur dessa repareras och i vilken utsträckning 
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reparationerna lyckas (Watson et al., 1998). Analysen ger hög validitet med värdefull 

information för logopedisk intervention, eftersom den sker där interventionen 

slutligen är inriktad (Perkins et al., 1998).  

 

2.2.6 Turtagning  

En viktig aspekt av samtal involverar hur personer turas om att tala. Ett av målen med 

CA är att förklara hur turtagningen är organiserad och hur turer hänger ihop i form av 

sekvenser (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 12). Turtagning följer vissa mönster. Dessa 

mönster är bland annat att en person tenderar att tala åt gången, att det händer att mer 

än en person talar samtidigt men att det inte sker länge samt att en övergång från en 

tur till nästa ofta sker utan mellanrum och utan överlappande tal. Talarordningen, 

längden på turerna och vad som sägs i turerna är inte bestämda i förväg (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1974).  

 

Den plats där en ny talare kan ta över turen kallas vanligtvis för transition relevance 

place, TRP (Clark, 1996, s. 321). Talarbyte kan enligt Sacks, Schegloff och Jefferson 

(1974) ske på tre olika sätt. Den som har turen kan utse nästa talare. Den utsedda 

personen har då rätten och skyldigheten att ta nästa tur. Om den som har turen inte 

utser nästa talare kan vilken annan samtalsdeltagare som helst utse sig själv som nästa 

talare. Den som börjar tala först är den som får turen. Det tredje alternativet är att den 

som haft turen fortsätter tala. Det förutsätter att det vid TRP inte är någon ny utsedd 

talare och att ingen av de andra deltagarna utsett sig själva som nästa talare. Talaren 

fortsätter ha turen fram till nästa TRP (Sacks et al., 1974).  

 

En kritisk aspekt av samtalskompetens är att kunna följa reglerna för turtagning 

(Ripich, Vertes, Whitehouse, Fulton & Ekelman, 1991). När det gäller 

demenssjukdomar anser Bayles, Tomoeda, Cruz och Mahendra (2000) att 

turtagningen i stort sett är intakt även i det senare skedet av sjukdomen, trots att 

många andra språkliga funktioner är mycket påverkade. 

 

2.2.7 Samtalsämnen  

“Om turtagningen är samtalets skelett så är samtalsämnena dess kött och blod” 

(Norrby, 2004, s. 156). Crow definierar ett samtalsämne som vad en konversation 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0093934X9190133L
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0093934X9190133L
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0093934X9190133L
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handlar om vid en given tidpunkt (Crow, 1983, s. 137). Enligt Svennevig (1999, s. 

163) är det problematiskt att definiera ett samtalsämne, eftersom definitionen både 

måste vara interaktionellt relevant och tillräckligt strikt för att kunna användas som 

verktyg för analys. Även Stokoe (2000) menar att det är problematiskt att behandla 

samtalsämnen som identifierbara enheter, eftersom samtalsämnen är subjektiva och 

kan upplevas vara olika för såväl deltagarna som för den som analyserar samtalet.  

 

Att upprätthålla ett ämne är en av de viktigaste uppgifterna för de som samtalar 

(Bublitz, 1988, s. 90). Ett uttalande följs ofta av ett koherent, alltså passande, och 

relevant yttrande relaterat till samma ämne. På varandra följande yttranden kan till 

exempel vara relaterade semantiskt, lexikalt, syntaktiskt eller pragmatiskt (Crow, 

1983, s. 140-141). Samtalsämnet bestäms och hanteras genom ömsesidigt samtycke 

från samtalsdeltagarna (Bublitz, 1988, s. 42; Clark, 1997, s. 342). I vardagliga samtal 

är samtalsämnena varken bestämda i förväg eller begränsade till antal eller 

omfattning. De uppkommer vanligtvis naturligt utifrån varandra, då en person, en 

händelse eller en attityd i ett samtalsämne blir grund för nästa ämne (Bublitz, 1988, 

s. 62). En samtalsdeltagare kan utse en annan talare att nominera ett ämne, så kallad 

ämnesframkallare (eng. topic initial elicitor) (Button & Casey, 1985). 

Ämnesframkallare kan till exempel bestå av att ställa en öppen fråga, och på så sätt 

hamnar initiativet att introducera ett ämne hos den andra personen (Norrby, 2004, s. 

163).  

 

2.2.8 Ämnesbyten 

Crow (1983) delar in ämnesbyten i fyra kategorier: koherenta ämnesbyten, icke-

koherenta ämnesbyten, återinförande av ämne samt inskott. Till de koherenta 

ämnesbytena hör initiering och ämnesglidning. Initiering innebär att introducera ett 

nytt ämne. Det kan uppstå antingen precis i början av en konversation, när det tidigare 

ämnet har tömts ut eller efter en paus. Initieringen av ett ämne kan bestå av en 

preannonsering (Crow 1983, s. 140-141). Syftet med preannonsering är att erbjuda ett 

tänkbart samtalsämne. En samtalsdeltagare annonserar ett ämne som denne skulle 

vilja tala om, utan att ge information om själva nyheten (Norrby, 2004, s. 168). Ett 

exempel på en preannonsering är “Vet du vad?”. Samtalspartnern kan välja att gissa 

vad personen i fråga vill prata om. Ett mer lämpligt svar är att fråga om förtydligande 
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med frågeordet i preannonseringen, i detta fall “Vad?” eller att säga “Nej” (Schegloff, 

1988). Genom korta uppbackningar visar de andra samtalsdeltagarna intresse och 

godkänner en fortsättning i ämnet (Norrby, 2004, s. 168). Ämnesglidning innebär att 

ett ämne glider över till ett annat utan ett identifierbart slut på det tidigare ämnet 

(Schegloff & Sacks, 1973, s. 305). Det nya ämnet kan vara tydligt relaterat till det 

tidigare ämnet, men räknas som ett ämnesbyte då det ändrar fokus i samtalet (Crow, 

1983, s. 143). Eftersom övergångarna från ett ämne till nästa ofta sker successivt kan 

det vara svårt att avgränsa ämnena från varandra (Saari, 1992, s. 11). En glidande 

övergång från ämne till ämne är det som vanligtvis föredras i vardagliga samtal 

(Sacks, 1992, vol 2, s. 566).  

 

Icke-koherenta ämnesbyten är abrupta ämnesbyten som inte får någon förklaring. 

Ämnesbyten av dessa slag kan uppstå när som helst i en konversation och kan inte 

relateras till tidigare ämnen. De förgås inte av vare sig paus, initiering till det nya 

ämnet eller överbryggande från ett ämne till nästa (Crow, 1983, s 146-147). Denna 

typ av ämnesbyte är ovanlig (Bublitz, 1988, s. 139).  

 

Återinförande av ett ämne är ett skifte tillbaka till ett tidigare samtalsämne. Dessa 

skiften kan vara både koherenta och icke-koherenta. De kan uppfattas som icke-

koherenta om det saknas koppling till det precis sagda. Vid koherent återinförande 

kan personen använda markörer såsom ”För att komma tillbaka till ämnet” (Crow, 

1983, s. 144-146 ).  

 

Inskott av ett ämne är ett abrupt ämnesbyte som inte tas upp som det nya 

samtalsämnet av samtalspartnern. Inskottet är inte relaterat till samtalsämnet och 

påverkar heller inte samtalet som följer (Crow 1983, s. 148-149).  

 

Det finns olika uppgifter om hur personer med demens hanterar samtalsämnen och 

ämnesbyten. I en kvantitativ studie av Garcia och Joanette (1997) noterades att 

personer med AD oftare uppvisar oväntade ämnesbyten, oftare initierar nya 

samtalsämnen och oftare repeterar samma idéer än friska kontroller. I studien sågs 

ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att upprätthålla ett samtalsämne. I en 

studie av Dijkstra, Bourgeois, Allen och Burgio (2004) uppvisade personer med AD 

till exempel fler abrupta ämnesbyten än de friska personerna i kontrollgruppen. De 
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hade även svårare för att upprätthålla samtalsämnet än kontrollgruppen. Watson et al. 

(1998) konstaterade i sin studie att personer med demens hade svårare än friska 

kontroller att upprätthålla och utveckla ett samtalsämne samt att byta samtalsämne.  

 

2.2.9 Platser för ämnesbyten och ämnesavslutning 

Svennevig (1999) menar att det finns igenkännbara platser i ett samtal där deltagarna 

har möjlighet att avsluta ett ämne och införa ett nytt, och kallar dessa platser för topic 

transition relevance place, TTRP. Han menar att de som deltar i samtalet kan förutse 

att ett ämne håller på att avslutas. Den kanske tydligaste signalen på att ett ämne 

håller på att avslutas är att ämnet saknar progressivitet. Turer som inte bidrar till att 

utveckla ämnet är till exempel minimala responser, repetitioner, omformuleringar och 

summeringar. Förlängda pauser är också tecken på att ett ämne håller på att avslutas 

(Svennevig, 1999, s. 188-189). Pauser och minimala responser kan inte ensamma ses 

som anledning till ämnesbyten, utan skapar snarare möjlighet för ett ämnesbyte. 

Deltagarna måste inte byta ämne vid en paus, utan kan fortsätta på tidigare ämne. 

Ämnesbyten behöver inte ske vid TTRP för att vara koherenta. Ett koherent 

ämnesbyte kan till exempel uppstå utan att det pågående ämnet markerats som 

avslutat, men konstruktionen som används har en koherent struktur (Svennevig, 1999, 

s. 201).  

 

Ett ämne kan avslutas på olika sätt (Bublitz, 1988, s. 130). Samtalsdeltagarna kan som 

sagt tillsammans avsluta ett ämne (Svennevig, 1999, s. 189). En talare kan även 

avsluta ett ämne genom att avbryta det pågående ämnet och föra in ett orelaterat ämne 

(Svennevig, 1999, s. 188), ett så kallat icke-koherent ämnesbyte (Crow, 1983, s. 146). 

Om samtalsdeltagarna glider ifrån ett ämne kan det föregående ämnet anses avslutat 

som en konsekvens av att det uppstått ett nytt samtalsämne (Bublitz, 1988, s. 133). 

Samtalsdeltagarna strävar dock efter att i samförstånd avsluta ett ämne (Bublitz, 1988, 

s. 94; Svennevig, 1999, s 189). 

 

2.2.10 Ämnesdigression 

Vid ämnesdigression introduceras ett nytt ämne som blir grund för samtalet innan 

samtalet kort därefter återgår till det tidigare ämnet. Ofta signalerar talaren att ämnet 

tillfälligt kommer övergå till något annat (Bublitz, 1988, s. 67-68). En 



 
 

 12   
 

ämnesdigression kan till exempel uppstå då en förklaring eller bakgrundsinformation 

behövs. Det är vanligt att primärtalaren gör en utvikning i förklarande syfte eller att 

någon av de andra deltagarna ber om förtydligande. För att senare återkomma till 

ämnet kan markörer användas, såsom “tillbaka till ämnet”, “i alla fall”, “jaja”, 

“nåväl” (Norrby, 2004, s. 175-176).  

 

2.2.11 Episoder 

Såväl upprätthållande av ett ämne som ämnesbyten är komplicerade processer. Det är 

även komplicerat att studera ämnesflöden. Relationerna mellan turerna är komplexa 

och det kan verka som att det inte finns någon generell princip som gäller för 

ämnesorganisation (Heritage, 1989, s. 29). Atkinson och Heritage (1984) menar att 

samtalsämnen kan vara de mest komplicerade fenomenen att studera inom 

samtalsforskning (Atkinson & Heritage, 1984, s. 165). Eftersom det är svårt att 

analysera samtalsämnen, görs istället ofta analyser av ämnesövergångar, vilka är 

lättare att identifiera. Att använda episodiska gränser är en användbar metod för att 

göra topikal analys, framför allt när det gäller informella samtal med mer än två 

parter. En episod är en sekvens med sammanhängande innehåll, som är avgränsad 

från föregående och efterföljande diskurs. En episod kan alltså inte övergå till nästa 

genom ämnesglidning. Däremot är ämnesglidning vanligt förekommande inom en 

episod. En episod kan alltså behandla mer än ett samtalsämne (Korolija & Linell, 

1996) och ett samtalsämne kan återkomma i flera olika episoder (Linell, 2011). 

Korolijas och Linells (1996) modell bygger på analys av övergångarna vid 

episodgränserna och identifierar dessa med hjälp av fyra kriterier: 

 En ny episod handlar om nya referenter i nya situationer. 

 En ny deltagarstruktur skapas. Detta kan ske exempelvis genom att en ny 

deltagare blir primärtalare. 

 Den föregående episoden har avslutats. Den nya episoden inleds ofta med 

annan prosodisk nivå när det gäller till exempel styrka, tonhöjd och 

talhastighet. 

 Den nya episoden initieras med hjälp av kontextuella faktorer såsom den 

tidigare diskursen, den konkreta situationen eller abstrakt bakgrundskunskap.  

 

Sammantaget visar tidigare studier att demens påverkar individens kommunikativa 
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förmågor på olika sätt (Bayles & Tomeoeda, 2007; Bourgeois & Hickey, 2009, s. 54; 

Rousseaux et al., 2010). Kartläggning av kommunikation vid demens underlättar 

utformningen av intervention och samtalsstrategier för anhöriga och vårdare. Få 

studier har gjorts som undersöker kommunikation mellan personer med demens utan 

anhörig/vårdgivare, vilket motiverar föreliggande studie. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att studera samtal mellan personer som har en 

demenssjukdom, och att undersöka hur de hanterar samtalsämnen och ämnesbyten. 

 

 Hur hanteras samtalsämnen i ett samtal mellan personer med demens? 

 Hur hanteras ämnesbyten i ett samtal mellan personer med demens? 

 

4. Metod 

4.1 Urval av deltagare 

För rekrytering av deltagare kontaktades 12 chefer för demensverksamheter runt om i 

Sverige. De fick ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 1). En av 

verksamhetscheferna godkände att deltagare fick rekryteras från den dagliga 

verksamheten. Personalen på den dagliga verksamheten fick ta del av informations- 

och samtyckesbrev (se Bilaga 2). Urval av deltagarna gjordes i samråd med 

personalen. Personalen var de första att kontakta lämpliga personer med demens för 

deltagande i studien. Personerna med demens fick informations- och samtyckesbrev 

(se Bilaga 3) och godkände medverkan i studien själva. Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle ha en känd demensdiagnos, vara inskrivna på en daglig verksamhet 

samt att de själva skulle kunna samtycka till medverkan. Exklusionkriterier var känd 

afasi och annat modersmål än svenska. Totalt deltog sex stycken personer i studien 

(se Tabell 1), samtliga hade en känd demensdiagnos och var inskrivna på den dagliga 

verksamheten som besöktes. Deltagarna, tre män och tre kvinnor, har i uppsatsen 

tilldelats fiktiva namn. 
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Tabell 1.  Deltagare och beteckning 

Deltagare Beteckning 

Anders A 

Bertil B 

Carl C 

Doris D 

Eva E 

Frida F 

Logopedstudent 1 L1 

Logopedstudent 2  L2 

 

4.2 Procedur och material 

Datainsamling skedde på en daglig verksamhet där deltagarna filmades i en bekant 

miljö. De filmade aktiviteterna var bekanta för deltagarna. Det inspelade materialet 

omfattade 2 timmar och skedde vid tre olika tillfällen i februari 2014. Samtliga 

inspelningar granskades och ett av samtalen valdes ut för transkribering och analys. 

De två samtal som inte transkriberades och analyserades valdes bort då de inte ansågs 

fylla föreliggande studies syfte. De bortvalda samtalen var uppstyrda kring en 

aktivitet och den spontana interaktionen uteblev. Det analyserade materialet består av 

40 minuters videoinspelat material samt ljudupptagning. För filminspelning användes 

Sony Handcam DCR SR35. Två kameror riggades upp och filmade från två olika håll. 

Ljudupptagningen gjordes med Microtrack II M-Audio. För uppspelning vid 

transkription användes programmen VLC Player, Quicktime och Audacity.  

 

4.3 Analysmetod 

Efter att gemensamt ha studerat filmen delade studiens författare upp materialet 

mellan sig och grovtranskriberade samtalet i sin helhet. Samtalet studerades igen och 

utdrag som ansågs motsvara studiens syfte valdes ut, fintranskriberades och 

analyserades gemensamt av författarna. Transkriptionen och analysen skedde enligt 

samtalsanalytiska principer (för transkriptionsnyckel se bilaga 4). Författarna 

studerade sedan materialet var för sig för att identifiera samtalets övergripande 

ämnen. En jämförelse mellan de båda författarnas resultat gjordes och en gemensam 

indelning av samtalets episoder fastställdes, vilket blev grunden för den topikala 

analysen. Som grund för den topikala analysen användes Saaris topikstruktur (Saari, 

1992, s. 9-22). 
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4.4 Etiska överväganden 

Deltagarna benämns i uppsatsen med fingerade namn och en kodnyckel upprättades. 

För att ytterligare skydda deltagarnas integritet är orter och platser som benämns i 

utdragen ur transkriptionen fiktiva. Deltagarna har under studiens gång när som helst 

kunnat avbryta sin medverkan. I situationer där en person med demenssjukdom hellre 

velat göra något annat har detta beaktats och personen i fråga fått lämna rummet och 

inspelningssituationen. Filmerna och ljudfilerna kommer att sparas i minst fem år på 

Logopedprogrammet i Linköping. Inga obehöriga kommer att ta del av 

inspelningarna.  

 

5. Resultat och analys 

Utdragen i resultat- och analysdelen har valts ut då de anses vara tydliga exempel på 

fenomen som tidigare lyfts fram. Exemplen är indelade i koherenta och icke-

koherenta ämnesbyten, efter Crows (1983) indelning. Exempel på avsaknad av 

gemensam grund och ämnesdigression ges också. En kort beskrivning av aktuellt 

fenomen ges som introduktion till varje exempel. Utdragen inleds med en kortare 

beskrivning av samtalets innehåll och struktur. En tidangivelse anges för att visa var i 

samtalet utdraget kronologiskt befinner sig. Efter ett fintranskriberat utdrag från 

samtalet följer en analys av avsnittet. De fenomen som belyses genom exempel är 

markerade med fet stil i transkriptionen. Resultatdelen avslutas med en topikal analys 

av samtalet för att ge en utökad bild av samtalets ämnesflöde. 

 

5.1 Koherenta ämnesbyten 

Nedan följer fyra exempel på koherenta ämnesbyten. De exemplifieras med initiering 

av ett nytt ämne i form av en preannonering, koherent återinförande av ett ämne samt 

ett exempel på ämnesglidning. Koherenta ämnesbyten är den typ av ämnesbyten som 

är prefererade i vardagliga samtal (Crow, 1983, s. 141). 

 

I nedanstående utdrag exemplifieras ett ämnesbyte i form av en preannonsering. 

Samtalsdeltagarna har precis pratat om ett kyrkobesök som ägde rum tidigare under 

dagen och de försöker reda ut vad sångerskan som deltog hette.  
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Exempel 1 ”söndagsskola”, tid 07:21 

 

1.  F: °ja ja kommer inte heller håg° 

2.   C: vare inte gunvor [°eller°] 

3.  B:                  [jo     ] de kan hän da 

4.  C: °ja tror nästan° 

5.   (1.2) 

6.  D: får ja berätta om min söndasskola 

7.   (0.5) 

8.  B: [m:       ] 

9.  C: [m:       ] 

10.  D: [ja gick i] söndasskola i tie år i svenska 

11.   missionsförbundet (0.8) och min lärare som 

12.   jag hade i skolan han va even lärare i   

13.   söndasskolan så de va viktit precis som ja 

14.   å sen hade ja ju >vi va ju< sex barn också 

15.   .hh så varje [söndagsmorron] (0.6) då= 

16.  C:           [sex barn     ] 

17.  D: =had gick ja ja va älst utav sex ungar å 

 

I inledningen av sekvensen avslutas ett tidigare ämne (rad 1-4) där B har varit 

samtalets primärtalare. Efter en paus (rad 5) introducerar D ett nytt ämne med en 

preannonsering (rad 6). Platsen för ämnesbytet kan ses som en TTRP, eftersom den 

föregås av en paus och det i tidigare yttranden sker minimala responser (Svennevig, 

1999, s. 189). Preannonsering innebär att föreslå ett tänkbart samtalsämne (Norrby 

2004, s. 168), i detta fall söndagsskolan. Preannonseringen består av en typ av fråga 

och följs av en paus (rad 7). B och C bekräftar det nya ämnet (rad 8 och 9) i 

överlappande tal med D som fortsätter prata (rad 10-17). C ger lexikal uppbackning 

genom att kommentera antalet barn i D:s familj (rad 16). Söndagsskolan blir det nya 

samtalsämnet. Det är möjligt att D tolkar pausen som att hon får fortsätta med ämnet 

som hon preannonserade i rad 6 eftersom ingen nekar henne möjligheten att berätta 

om söndagsskolan. D blir den nya primärtalaren. Ämnesbytet sker med hjälp av 

preannonsering och uppfyller därför Crows kriterier för att vara ett koherent 

ämnesbyte (Crow, 1983, s 141).     

 

Nedanstående exempel visar återinförande av ett ämne. Utdraget föregås av en 

sekvens då deltagare C och D har haft en framträdande roll i samtalet, då de pratar om 

söndagsskolan och att de fick vara med och sjunga på andakterna. Dagens kyrkobesök 

har tidigare varit ett etablerat samtalsämne.  
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Exempel 2 ”kyrkobesöket”, tid 09:16 

 

1.  D: ja hade ingen sångröst me ja fick va med endå å 

2.  sjunga 

3.  C: °ja [näe°] 

4. D:     [så  ] ja *tvivla på att de kunde va så 

5.  °bra°* °((skrattar))°                      

6. C: man behöver [ju  ] inte låta så mycke 

7. B:       [°hm°] 

8. D: °jaja ja° 

9. C: °hehe° 

10.  D: ((gestikulerar mot logopedstudenterna)) ja 

11.  nu får ni fortsätta berätta *de* 

12.  (0.5) 

13. D:  de e gans[ka   ] 

14. B:         [ja ja] bara tänkte fortsätta  

15.   med det här kyrkobesöket [de va så    ]= 

16. F:                      [((harkling))] 

17. B: =eh vackert å komma in i den här gamla  

18.  kyrkan 

19.  (0.6) 

20. D: [m ] 

21. C: [jo] 

22. B: den e som har fått stå [här         ] å å trots= 

23. E:                      [((harkling))] 

24. B: =allt rivningsraseri (0.3) så står dom i 

25.  sina gamla eh (0.3) väggar (0.7) [å  ]= 

26. C:                                   [.hh] 

27. B: =intressangt å besöka 

28.   (0.7) 

29. D:  °a:° 

 

Sekvensen inleds med att C och D avslutar sitt samtal om att de deltog i sången som 

barn (rad 1-9). I rad 10 fördelar D ordet till logopedstudenterna med ord och en gest. I 

och med att D fördelar ordet avslutar hon det pågående ämnet. Raderna som föregår 

ämnesbytet tillför inte någon ny information, vilket också kan tyda på att ämnet anses 

som avslutat (Svennevig, 1999, s. 188). En TRP med två utsedda talare (Sacks et al., 

1974) uppstår då D fördelar ordet. Då logopedstudenterna inte tar turen påbörjar D en 

ny mening (rad 13). B tar dock över yttrandet med överlappande tal (rad 14) och 

återinför ämnet om dagens kyrkobesök. B talar om dagens kyrkobesök och 

kyrkobyggnaden (rad 17-18, 21, 24-25, 27). B blir ny primärtalare och D och C 

kommer med uppbackningar (20, 21, 26, 29). Att talaren har en tydlig inledning med 

en förankring till ett tidigare ämne gör att återinförandet av ämnet ses som koherent 

(Crow, 1983, s. 145).  
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Nedanstående utdrag visar ytterligare ett exempel på ett ämnesbyte i form av ett 

koherent återinförande av ett ämne. Det som föregår detta exempel är att D varit 

primärtalare och pratat om sina yngre syskon som hon behövt ta ansvar för.  

 

Exempel 3 ”kyrkobesöket 2”, tid 13:19 

 
1. D: ja de fick ja ju också ja sk .hh s ja vet 

2.  att om ja skulle gå me mina kompisar så 

3.  stog de alltid flera (0.4) *bakom* ↑få ja 

4.  följa me↓ 

5. E: [((°skrattar°))     ] 

6. D:  [å ja försökte smita] många gånger 

7. C: nemen fy på dig du usch 

8. D: [ja de kan ja ju tycka nu alltså] °me°= 

9. C: [((°skrattar°))                 ] 

10. D: =men men så va de alltså [de ] 

11. E:         [°ja] de e  

12.  [klart°] 

13. B: [m     ] 

14. C: [ºja   ] joº= 

15. B: =ja tänkte fortsätta nåra ord angående den 

16.  här (0.2) kyrkobesöket (0.3) å de va 

17.  förekom ju (0.3) två stycken (0.7) eh 

18.  psalmer s s som skulle (0.6) sjung- spelas 

19.  (0.3) [fr] på från [orgeln    ] och vi= 

20. C:        [ja]        [°ja ja ja°] 

21. B: =skulle sjunga me (0.4) å ↑ja (1.1) 

22.  sjung- brukar sällan sjunga me men ja 

23.  (0.3) tyckte de va intressangt och sjöng 

24.  med deltog i sången= 

 

I rad 1-14 samtalas det om hur D var tvungen att ta ansvar för sina småsyskon som 

ung. Ämnet avslutas i och med att B återinför ett nytt ämne (rad 15). Turerna innan 

ämnesbytet (rad 9-14) bidrar inte till det tidigare ämnet och det skulle kunna tolkas 

som att ämnet håller på att avslutas och att en TTRP uppstår (Svennevig, 1999, s. 

188). B knyter an till att ämnet tidigare varit etablerat (se exempel 2) genom sin 

formulering ”jag tänkte fortsätta några ord” (rad 15). Genom anknytning till det 

tidigare ämnet är det fråga om ett koherent återinförande av ett ämne (Crow, 1983, s. 

145). Det nya ämnet får bekräftelse av C i form av korta uppbackningar (rad 20). 

Eftersom B får uppbackningar är detta ett exempel på hur samtalsämnen bestäms och 

hanteras genom ömsesidigt samtycke från samtalsdeltagarna (Bublitz, 1988, s. 42; 

Clark, 1997 s. 342). 

 

Nedanstående exempel uppvisar glidande ämnesbyten. Sekvensen inleds med att D är 

primärtalare och berättar om sin mormor.  
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Exempel 4 ”fattigvården”, tid 11.42 

 

1. D: hon drack inge själv >så där men< .hh va 

2.     skulle ja berätta nu glömde ja bort de a 

3.        (2.0) ja alla fall så jobbade hon där 

4.        (0.7) till hon va (0.7) över åttifem år 

5.        (0.3) fanns ingen pension då (1.2) så 

6.        (°hon va illa tja°) 

7. B: [m:] 

8. D: [jo] de fanns väl lite folkpension kanske 

9.  men .hh då flytta hon hem till oss i 

10.  prästby dårå 

11.  (0.8) 

12. C:   °ha° 

13. D:   å bodde där då tills hon dog (0.6) de e 

14.  lite ((skrattar)) *olika* när ja tänker 

15.   tillbaka påre så hare hänt ruskit mycke i 

16.  alla fall me vårat samhälle 

17. B: m 

18.   D: °.mh° 

19.       (0.9) 

20.  B: hm 

21.      (0.5) 

22.    C: °°a°°     

23. D:   alla fall (0.5) [hur man tog hand om]= 

24.  C:                  [ajaja              ] 

25.   D:  =[gamla     ] människor 

26.   E:  [((hostar))] 

27        (0.8) 

28.   D: [(de trodde man väl inte alls de)  ] 

29.   C: [ja ja tyckte ju att dom hade ingen] dom 

30.  hade ingen ordning på ett så [de kan ja]= 

31. B:                               [m        ]    

32. C:   =säga [nu] 

33.  B:       [m ] 

34. D:       [nä] (0.5) nån pensi[on de trorja] 

35. E:                          [va e fatti  ]vård 

36.    (0.7) 

37. D: ja [de hade (de sa de)] 

38.  C:     [ja: de kan man väl] kallat för ja tror= 

39. B:    [m                 ] 

40. C: =de hette [så]= 

41. D:     [m ] 

42. C: =fa-[fatt]ivården 

43. E:     [ja  ] 

44. D: jo de hette de [fattivården   ] 

45. C:                [ja tro ja fick] nå do:jer 

46.  uta dom <vi nåt till i nåt> till nån 

47.  vinter  

48. E:  mhm 

49. B:  [m] 

50. D:  [a] jorå men de (0.3) *ja känner igen* de 

51.   där också .hh för min (0.3) ehm (0.4) min 

52.  pappa han dog han hade motorverksa i 

53.  prästby 

54.  (0.8) 

55. C: °ja[ha°] 

56. D:    [och] och han e h:an dog när jag va 

57.  tolv år sen hade jag fem minde syskon 

58.   yngre (0.7) å de va inte så rolit alltså 

59.  de va [ju] 

60. B:        [m ] 

61.  C:   °nä° kände du ett (0.2) eh (0.6) °var° 

62.  tyckte du att du fick ett ansvar som du 

63.  skulle ta hand 

64.  D: ja de fick ja ju också ja sk .hh s ja vet 
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65.   att om ja skulle gå me mina kompisar så 

66.  stog de alltid flera (0.4) *bakom* ↑få ja 

67.  följa me↓ 

 

I de inledande raderna berättar D om sin mormor (rad 1-6, 8-10, 13). Hon får 

uppbackning av B (rad 7) och C (rad 12) i form av icke-lexikala yttranden. I rad 14-16 

sammanfattar hon att det har hänt mycket i samhället och hon får uppbackning av B 

(rad 17, 20) samt C (rad 22). I rad 23 och 25 förtydligar hon vad hon tycker har 

förändrats i samhället; hur man tog hand om gamla människor. Därefter följer en kort 

diskussion om fattigvården och C berättar att han fick “dojer” av fattigvården en 

vinter (rad 45-47). C får kort uppbackning av E och B (rad 48-49). I rad 50-53 för D 

in sin pappa i samtalet. Detta görs på ett lexikalt adekvat sätt med en anknytande fras 

(rad 50-51), men semantiskt hänger det inte ihop med tidigare ämnen. Således kan det 

ifrågasättas om det finns gemensam grund i denna del av samtalet. Ingen av de övriga 

deltagarna reagerar på att D:s uttalande inte semantiskt hänger ihop med tidigare 

yttranden. Hon får uppbackning av C (rad 55) och B (rad 60). C ställer en fråga i rad 

61-63 som får en respons av D i rad 64-67.  

 

I sekvensen kan följande samtalsämnen identifieras: D:s mormor, fattigvården samt 

D:s pappa och syskon. Det är svårt att identifiera övergångarna mellan dessa ämnen, 

vilket innebär att det kan ses som ett exempel på ett glidande ämnesbyte. Vid glidande 

ämnesbyte kan man inte identifiera en tydlig plats då ämnet övergår från ett till ett 

annat (Norrby, 2004, s. 183; Schegloff & Sacks, 1973, s. 305). Det kan vara svårt att 

avgränsa ämnena eftersom övergångarna från ett ämne till nästa ofta sker successivt 

(Saari, 1992, s. 11). Till skillnad från exempel 1, 2 och 3 saknas en språklig markör 

som skiljer ämnena åt.  

 

5.2 Icke-koherenta ämnesbyten 

De icke-koherenta ämnesbytena exemplifieras med två exempel på icke-koherenta 

återinförande av ämnen. Till skillnad från koherenta ämnesbyten är dessa ämnesbyten 

sådana som sker abrupt och som inte förklaras eller relateras till tidigare ämnen 

(Crow, 1983, s 146-147). 
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I exempel 5 belyses ett icke-koherent återinförande av ett ämne. I inledningen av 

sekvensen pratar C om hur mycket det lät när han var barn. Tidigare i samtalet har de 

samtalat om att A:s pappa var sotare.  

 

Exempel 5 ”Sotare”, tid 02:18 

 

1. C: =å dom där ljusa tonomfånget de hördes ju 

2.  inte s (0.5) i alla de va ju bussar å 

3.     spårvagnar började på å komma också (1.0) 

4.     så de va ju ett jäkla oväsen egentligen i 

5.  samhället då 

6.  (0.4) 

7.   A: m 

8.     (0.6) 

9.   C: de va inte bara vi ungar som höll på (2.2) 

10.  men ofta va de ju vi också förstås å då 

11.  blev de,= 

12. A: =jorå farsan han vart sotare vettu 

13.  (0.4) 

14. C: [jaha] 

15. A: [men ] de fick inte ja bli 

16.   (1.0) 

17. C: nähä [du] 

18. A:       [de] sa han direkt nej till nä de 

19.   räcker med en sotare i familjen 

20.  (1.0) 

21. C: a 

22. B: hm 

 

C pratar om ljudnivån förr i tiden (rad 1-5, 9-11). A gör ett yttrande (rad 12) om att 

hans pappa var sotare. Yttrandet sker med latching, det vill säga att yttrandena sägs 

helt utan paus. Att C hade en fortsättande intonation (rad 11) indikerar att han hade 

mer saker att säga. Ämnesbytet sker inte efter en paus och får ingen förklaring. Det 

sker ingen koppling till vare sig samtalsämnet som är igång eller till det tidigare 

samtalsämnet sotare. Detta ses enligt Crow (1983, s. 146-147) som ett icke-koherent 

återinförande av ett ämne. De andra samtalsdeltagarna accepterar detta ämnesbyte 

genom att ge A korta lexikala (rad 14, 17) och icke-lexikala uppbackningar (rad 21, 

22). Det nya ämnet sotare blir grund för samtalet (rad 18-22).  

 

I sekvensen nedan exemplifieras ett icke-koherent återinförande av ett ämne. 

Samtalsämnet som pågår är logopeder och L1 och L2 förklarar vad en logoped jobbar 

med.  
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Exempel 6 ”mammerna”, tid 24:14 

 

1.  L1: o även man kan även jobba me sväljning 

2.  (0.2) dom som får sväljningsproblem (0.3) 

3.  kanske av en sjukdom eller en stroke 

4. B: jaha 

5. C: ja[ja ja       ] 

6. L1:   [så då är de ] viktit å svälja (0.2) 

7.  säkert 

8. B: mhm 

9. L1: så maten kommer [inte kommer i lung-] 

10. C:                 [du det hade nog    ] mammerna 

11.      behövt i dom här kåkarna som bodde här  

12.  förut 

13. D ((skrattar)) 

14. C: som dom skrek på [oss ungar   ] 

15. E:                  [((skrattar))] 

16. C: åsså skulle vi hem [å eta] 

17. D:                    [a de ] ditt dåliga 

18.      samvete bara *att dom skrek*    

19.  [((skrattar))] 

20. C: [hörrö du    ] det tror jag du kunde ha ibland 

21.   också så de så ((skrattar)) 

22. D: >°a hur vet du de°< 

23. C: nä nä men de blev ju man blev ju lojal 

24.  emot eh (0.5) e:h ungarna som man hade 

25.  intill sig (0.2) vi var ju [tre stycken]= 

26. D:      [jo de      ] 

27. C: =ja fyra ett tag men (0.7) det var inte så 

28.  lång (0.2) läng (0.2) lång tid (1.0) o de 

29.  va ett ropande (1.5) kom in  

30.  [åså ropa dom  ]= 

31. E:   [°((skrattar))°]     

32. C: =namnet också å de va ju världens jävla 

33.      oväsen ibland såde 

 

L1 berättar vad en logoped jobbar med (rad 1-3, 6-7, 9) och får uppbackning från 

samtalsdeltagare som lyssnar (rad 4, 5, 8). Mitt i L1:s yttrande (rad 9) återintroducerar 

C ett samtalsämne (rad 10). C och L1 talar i överlappande tal ett kort tag och L1 

avbryter sig mitt i ett ord, med fortsättande intonation. C inför ett tidigare etablerat 

ämne från sin barndom. Eftersom ämnet inte är direkt relaterat till det pågående 

ämnet, varken lexikalt, syntaktiskt eller semantiskt är ämnesbytet icke-koherent 

(Crow, 1983, s. 140-141). Ämnesbytet får ingen förklaring, föregås inte av någon 

paus eller förankras inte i tidigare ämne och kan därmed ses som ett abrupt ämnesbyte 

(Crow, 1983, s 146-147). Samtalsämnet om logopeder dör i och med ämnesbytet ut 

och C börjar prata om mammorna som skrek och att det var ett oväsen. C får 

uppbackning av D och E i form av ord och skratt (rad 13, 15, 17-19, 23, 26), trots att 

han utan förklaring avbröt L1 och bytte samtalsämne. Tidigare har 

logopedstudenterna pratat om att logopeder kan jobba med röstproblem. C:s yttrande i 
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rad 10-12 skulle kunna ses som relaterat till detta. Dock saknas det en anknytning till 

det, vilket gör att hans yttrande upplevs som icke-koherent.  

 

5.3 Inskott 

Inskott av ett ämne är ett ämnesbyte som inte tas upp som det nya samtalsämnet av 

samtalspartnern. Inskottet är inte relaterat till samtalsämnet och påverkar inte heller 

samtalet som följer (Crow 1983, s. 148-149). 

 

Exempel 7 visar ett utdrag där det förekommer ett inskott. Samtalet rör sig kring 

ämnet logopeder. Inskottet visar sig då C förefaller vilja byta samtalsämne tillbaka till 

barndomen. 

 

Exempel 7 “gårdarna”, tid 27:04 

 

1. F: hon träffar väl både [vuxna] och barn 

2.   L2:                     [a    ] 

3.   L1: ja 

4.   F: jaa 

5.   L2: de e också ganska vanligt 
6.   F: .hja: de gör hon 
7.   L2: .m 
8.   F: m 
9.     (1.2) 
10. C: ja hörrni va ungar det va på dom 
11.  °[här gård]arna vettu vicket°= 

12. B:  [m:      ] 
13. B: ((vänder sig mot L1 och L2))=men ja måste 

14.  jaju säga att att eh ja tycker det är  
15.  väldigt bra (0.2) å viktigt att det finns  
16.  sånna [här]=  

17. L2:  [m  ]  
18. B: =det är väl någonting ganska nytt får man  

19.  väl säga 
20.  (0.8) 
21. L2: ja [sen:               ] 
22. L1:    [första utbildningen] (0.2) m (.) b (.) 

23.    öppnades väl på sextitalet [i sverige      ] 

24. B:           [ja ja förstår det] 

25. L2:  m    

  

 

I rad 1-8 rör samtalet logopeder. Samtalet utvecklas inte och det kan ses som att det 

uppstår en TTRP vid pausen (rad 9). C börjar återigen prata om hur det var när han 

var barn (rad 10-11). B bekräftar detta med en kort icke-lexikal uppbackning i 

överlappande tal (rad 12). Detta är den enda bekräftelse samtalsämnet får. C:s 

uttalande är inte relaterat till det pågående ämnet och påverkar inte heller ämnet som 

följer. Ämnet C försöker etablera tas inte upp av övriga samtalsdeltagarna och kan 
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därför ses som ett inskott (Crow, 1983, s. 148-149). B vänder sig i rad 13 mot L1 och 

L2 och återgår till tidigare samtalsämne ”logopeder” (rad 13-16). ”Logopeder” 

fortsätter att vara aktuellt samtalsämne (rad 13-25).   

 

5.4 Ämnesdigression 

Ämnesdigressioner är korta utflykter från ett ämne. I vissa fall kan en digression vara 

nödvändig då en förklaring eller bakgrundsinformation behövs (Norrby, 2004, s. 175). 

Ofta signalerar talaren att ämnet tillfälligt kommer övergå till något annat (Bublitz, 

1988, s. 67-68). Språkliga markörer används även för att återkomma till ämnet 

(Bublitz, 1988, s. 116). 

 

Utdraget nedan visar en ämnesdigression där ett missförstånd utreds innan berättelsen 

kan fortsätta. Samtalsdeltagarna har tidigare pratat om att samhället förändrats och att 

de inte vet vad deras grannar heter. 

 

Exempel 8 ”fina samhällen”, tid 20:19 

 

1. B: =ja å ja ska säga nåt den här saken (0.6) 

2.        så kan ja så ja är uppvuxen i norra viken 

3.        blomdalen backa här [borta] 

4. C:                   [jaja ] bystan= 

5. D: =de va ju fina samhällen 

6. B: ((B gestikulerar mot D och vänder sig 

7.  sedan mot C)) va sa du? list- 

8. C: bystan [du gick på bystan där lansorten ] 

9. B:     [byt nä inte byttan nä nä inte de] 

10. C: [°hehehe°       ] 

11. B: [men i alla fall] där bodde vi ju i 

12.  [villa] 

13. C: [jo me] ja e ju uppväxt på alsö så ja fick 

14.   lära mej mycke (0.3) struntord också 

15. B: jajajajaja (0.4) men då [då då kom man ju] 

16. C:                         [bruttur de      ] va 

17.  [tjejer  ] 

18. D: [a men nu] får du fortsätta ((pekar på B)) 

19. E: [((°skrattar°))] 

20. C: [((°skrattar°))] 

21. B: då kom man ju att umgås med med grannar 

22.  och så men de var ju i stor utsträckning 

23.  .hh beroende på om (0.6) invånarna där i 

24.  husen hade barn i sam- ungefär samma ålder  

 

B börjar prata om var han är uppvuxen någonstans (rad 1-3). C ger en uppbackning 

och använder ett slanguttryck för förorten (rad 4). D kommenterar området som B 

berättar om (rad 5), vilket får en icke-verbal respons i form av en gest av B (rad 6). B 
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vänder sig till C och ber om ett förtydligande efter en paus (rad 7) och C repeterar 

ordet (rad 8). B avfärdar förslaget efter att felaktigt ha repeterat det (rad 9), men begär 

inget förtydligande på C:s yttrande. B gör ett försök att återkomma till ämnet (rad 11-

12). Här används uttrycket “i alla fall”, vilket är en språklig markör som kan 

användas för att visa att man vill tillbaka till ett ämne (Norrby, 2004, s 176). C tar 

över turen med överlappande tal och ger en förklaring till varför han kan slanguttryck 

(rad 13-14). Han repeterar dock inte slanguttrycket, trots att B felaktigt repeterat det. 

B försöker återigen återkomma till ämnet (rad 15). Denna gång säger han 

“jajajajaja”, också detta en vanlig explicit markör för att komma tillbaka till ett ämne 

efter en ämnesdigression (Norrby, 2004, s 176). Även här tar C över turen med 

överlappande tal och fortsätter prata slang (rad 16-17). D bryter in och fördelar ordet 

tillbaka till B med en pekande gest (rad 18), som då fortsätter tala om grannarna. 

Ämnesdigressionen pågår i rad 4-20. Först i rad 21 kommer B tillbaka till att prata om 

sin uppväxt.   

 

5.5 Avsaknad av gemensam grund 

Gemensam grund är viktig i ett samtal för att säkerställa att deltagarna pratar om 

samma sak. Gemensam grund består av gemensam kunskap, gemensamma 

övertygelser, gemensamma antaganden och gemensam medvetenhet (Svennevig, 

1999, s. 55). 

 

Nedan följer ett avsnitt där deltagarna inte förefaller ha gemensam grund för samtalet. 

Sekvensen föregås av att B, som är primärtalare, talar om dagens kyrkobesök. 

 

Exempel 9 ”mycket bus”, tid 14:02 

 
1.   B:  de e sällan ja [går] i kyrkan så att de= 

2.   D:                [m  ] 

3.   B:  =de va sån här tillfällen som ja (0.5) 

4.       verkligen uppskattar att [gå ] i= 

5.   D:                           [ja ] 

6.   C:                           [.ja] 

7.   B:  =kyrkan [asså å        ] 

8.   C:     [förstår du att] ja bodde ju e på 

9.     rosvägen som är nära till [e:h] till= 

10. B:                       [ja ]  

11. C: =de här[området] 

12. B:        [ja     ] 

13.  (0.7) 

14. B: så du kanske deltog [i ] 

15. D: ((vänder sig mot E))[de] e många öden här 
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16.  [*som*]  

17. E: [hm   ] 

18. C: [ja:  ] ja vet inte ja de va mest bus (0.4) 

19.   om man ska va riktit ärli 

20. B: m 

21. C: (°men men de va vi va den°) vi kunde inte 

22.  busa me så mycke för de va ju (0.7) 

23.  tantena i ojojoj va de hängde i fönstrena 

24.  [°här° ] 

25. B: [jahaja] m 

26.   (0.7) 

27. D: [jaha   ] 

28. B: [men den] här askenstorps kyrka den här 

29.  gamla ja tycker de e roligt att den får 

30.  [finnas] kvar 

31. C: [°.a°  ] 

32. D: [ja    ] 

33. C: [men ja] ja vill inte säga att dom va 

34.  elaka för de va inte alls så de va vi som 

35.  va dumma [egentligen] 

36. B:    [m         ] 

37. C:  men men man kunde junte förstå redär att 

38.  dom tyckte de va så hemst när vi skrek för 

39.   vi jaga ju varann å vi jaga [ju] 

40. B:                          [m ] 

 

I inledningen av sekvensen pratar B om kyrkobesöket (rad 1, 3-4, 7) och får korta 

uppbackningar av D och C (rad 2, 5, 6). C pratar om att han bodde i närheten av 

området som barn (rad 8-9, 11) och får uppbackningar av B (rad 10, 12). Efter en paus 

ställer B en fråga till C (rad 14). Frågan kan uppfattas som att B söker en koppling 

mellan C:s barndom och samtalsämnet, kyrkan. D riktar sig samtidigt mot E och säger 

att det är många öden (rad 15-16). D får medhåll ifrån E (rad 17). C svarar på B:s 

fråga (rad 18-19). Svaret har ingen tydlig semantisk koppling till B:s fråga då C börjar 

prata om att de busade mycket som barn. Man skulle kunna ifrågasätta om C 

verkligen är medveten om vad B pratar om. B ger en kort uppbackning (rad 20). C 

fortsätter att prata om busandet (rad 21-23) och även ”tanterna som hängde i 

fönstrena”. Detta följs av uppbackning från B (rad 25) i form av ”jahaja m”. Formen 

på uppbackning B använder skulle man kunna tolka att B har fått ny information. 

Enligt Heritage (1984) är ”jaha” en respons där talaren har genomgått en förändring i 

kunskap, information eller medvetenhet (Heritage, 1984, s. 299). Att det hängde 

tanter i fönstren har ingenting med samtalsämnet kyrkan att göra och man skulle 

kunna ifrågasätta om B och C har gemensam grund. I rad 28-30 tar B tillbaka ämnet 

till kyrkan genom att inleda med ”men den här…”. B får uppbackning av C och D 

(rad 31,32). C fortsätter prata om barndomen (rad 33-35) efter B har försökt ta 

tillbaka ämnet till kyrkan. När C yttrar ”dom” i rad 33 syftar det troligtvis till 

”tanterna” han pratade om i rad 23, istället för att syfta till något B sa i rad 28-30. B 

ger C uppbackningar (rad 36, 40) och reagerar inte synbart på att C byter fokus i 
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samtalet. C fortsätter att prata om hur det var när han var barn (rad 34-39), och ”dom” 

i rad 38 syftar återigen på tanterna han tidigare har pratat om. C:s barndom blir det 

nya ämnet i samtalet. I utdraget driver B och C var sitt ämne parallellt, kyrkan och C:s 

barndomsminnen. De ger varandra uppbackningar och visar att de har lyssnat istället 

för att uppmärksamma att de inte pratar om samma ämne. Om C:s rader plockades ut 

ur exemplet skulle de kunna stå självständiga från kontexten. Man skulle kunna se det 

som att de saknar gemensam grund.   

 

5.6 Topikal analys 

Här nedan följer en analys av samtalet i sin helhet indelat i episoder, där varje episod 

har ett övergripande ämne. Episoderna kommer att beskrivas mer ingående och hur 

övergången sker mellan de olika ämnena, både inom och mellan episoderna. Det 

övergripande ämnet är satt som en överskrift över vad episoden avhandlar. Vissa 

episoder innehåller fler ämnen inom det övergripande ämnet.  

 

 

Tabell 2. Episodindelning    

Episod Tidsintervall (min:sek) Övergripande ämne 

< 1 > 00:00-06:15  Sotare 

< 2 > 06:16-07:20 Dagens kyrkobesök 

< 3 > 07:21-09:15 Söndagsskolan 

< 4 > 09:16-10:26 Byggnader 

< 5 > 10:27-13:18 D:s barndomsminnen 

< 6 > 13:19-14:41 Dagens kyrkobesök 

< 7 > 14:42-16:20 C:s barndomsminnen 

< 8 > 16:21-17:37 Gemenskap 

< 9 > 17:38-22:59 Barndomsminnen 

< 10 > 23:00-24:15 Logopeder 

< 11 > 24:15-25:50 C:s barndomsminnen 

< 12 > 25:51-27:24 Logopeder 

< 13 > 27:25-30:06 Gemenskap 

< 14 > 30:07-42:15 Barndomsminnen 

 

Inspelningen inleds med att A pratar om att hans pappa jobbade som sotare, episod 

< 1 >. Sotare blir samtalsämnet med ett antal digressioner på vägen. C gör ett 

glidande ämnesbyte till sin barndom och det oväsen som fördes. A gör ett abrupt 

återinförande av ämnet sotare (se exempel 5). Det sker en digression då C pratar om 



 
 

 28   
 

vädret. B för tillbaka ämnet till sotare och avslutar ämnet med en språklig markör i 

form av ”hm just de det var samtalsämnet sotare”. B introducerar därefter ett nytt 

samtalsämne, dagens kyrkobesök < 2 >, med en preannonsering. Han får uppbackning 

i ämnet och kyrkobesöket blir nytt samtalsämne. C gör en kortare digression och 

pratar om hur han tillrättavisades som barn. B återkommer till kyrkobesöket genom 

att föra in kyrkans sångerska i samtalet. Samtalsämnet kyrkobesöket verkar därefter 

ebba ut då deltagarna inte lyckas reda ut vad sångerskan hette. D gör då en 

preannonsering (se exempel 1) och söndagsskolan blir nytt samtalsämne i episod 

< 3 >. D blir ny primärtalare och berättar aktivt om söndagsskolan och de andra 

samtalsdeltagarna kommenterar och ställer frågor. B återinför dagens kyrkobesök 

(exempel 2), och samtalsämnet glider sedan vidare mot byggnader, < 4 >. D börjar 

prata om sin mormor och var hon bodde, episod < 5 >. Samtalsämnet kan verka 

orelaterat, men en av byggnaderna som de pratat om låg på samma gata som hennes 

mormor bodde på. När D berättar om sin mormor kommer de övriga 

samtalsdeltagarna med uppbackningar. Ämnet glider sedan över på fattigvård och 

sedan till D:s familj. Övergången från dessa ämnen sker successivt (se exempel 4).  

 

Episod < 6 > inleds då B återigen för in kyrkobesöket i samtalet och detta blir 

samtalsämnet en kortare sekvens (se exempel 3). C börjar prata om att han bodde i 

närheten och att de busade mycket som barn, parallellt med att B fortsätter prata om 

kyrkobesöket. Samtalsdeltagarna förefaller inte ha gemensam grund (se exempel 9).  

C verkar tro att han befinner sig i sin barndoms kvarter. Han nämner också namnet på 

den gata som han är uppvuxen på och som han tror han befinner sig i närheten av. 

Den nämnda gatan ligger dock i en helt annan stadsdel än den där samtalet äger rum. 

C tar över samtalet och hans barndom blir nytt samtalsämne i episod < 7 >. C är 

primärtalaren i samtalet och de andra deltagarna backar upp honom och ställer frågor. 

C pratar bland annat om att han är uppvuxen i miljön de befinner sig i. I episod < 8 > 

börjar B, med en tydlig ämnesinledare, prata om att han trivs i miljön och att det är 

trevligt att ha träffat de andra. Samtalsämnet kan vara relaterat till det tidigare 

eftersom det behandlar miljön de befinner sig i, men byter fokus från miljön i dåtid 

till gemenskapen de har i nutid. B nämner återigen kyrkobesöket, men det tas inte upp 

som samtalsämne av de andra deltagarna och kan ses som ett inskott. Efter en längre 

paus för D åter in sin mormor i samtalet, vilket kan sägas inleda en ny episod.  
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Episod < 9 > är ett avsnitt där många ämnen avhandlas och dessa glider in i varandra. 

Det övergripande ämnet skulle man kunna kalla för barndomsminnen. D berättar 

återigen om sin mormor. När hon återinför ämnet berättar hon vilken gata hennes 

mormor bodde på, trots att hon redan berättat det tidigare. C berättar minnen om 

bland annat sina syskon. B pratar om sina grannar och det sker en digression (se 

exempel 8). Ämnet verkar uttömt då ingen ny information tillkommer. Episod < 10 > 

inleds efter en paus då L2 frågar var samtalsdeltagare F kommer ifrån. Från detta 

glider samtalet över till samtalsämnet ”Logopeder” på ett naturligt sätt. L1 och L2 

berättar om vad logopeder jobbar med och får uppbackningar, kommentarer och 

frågor från de andra deltagarna. Mellan episod < 10 > och episod < 11 > sker ett icke-

koherent återinförande av ett ämne (se exempel 6). I episod < 11 > pratar C om sin 

barndom igen och de andra backar upp och ger korta kommentarer. B försöker byta 

ämne tillbaka till ”logopeder”, men han får inte gehör för sin kommentar och detta ses 

som ett inskott.  

 

I episod < 12 > återkommer B dock till ämnet ”logopeder” då tidigare ämne håller på 

att ebba ut, och ”logopeder” blir återigen samtalsämne. I episoden förefaller C vilja 

göra ett ämnesbyte till sin barndom igen. Ämnet etableras dock inte av de andra 

deltagarna och kan därför ses som ett inskott (se exempel 7). Episod < 13 > inleds då 

B återigen pratar om gemenskap. Inom ämnet gemenskap sker det en digression då 

samtasdeltagarna avhandlar ämnet skolan och skolsystemet. Digressionen avslutas 

med en språklig markör av B som för deltagarna tillbaka till ämnet. I början av nästa 

episod, < 14 >, börjar D utan koppling till tidigare ämne prata om könsskillnader förr. 

Det är i denna episod svårt att dra några tydliga gränser mellan samtalsämnena, 

eftersom de glider in i varandra. Från könsskillnader glider ämnet över till C:s syskon, 

vidare till en oklar episod. Vid två tidpunkter i episoden har föreliggande studies 

författare inte kunnat identifiera samtalsämnet och kallar dessa avsnitt för att ha oklar 

topik. Samtalet flyter dock på och samtalsdeltagarna ifrågasätter inte samtalsämnet 

som pågår. D glider över från den oklara topiken till att prata om ungdomsförbund. 

Efter en kort sekvens med ungdomsförbund som samtalsämne glider ämnet återigen 

över i en oklar topik. I slutet av denna oklara topik stannar D upp och undrar ”hur 

sjutton” de kommit in på aktuellt samtalsämne. Hon ifrågasätter inte innehållet i 

samtalet, utan endast hur de kom in på ämnet. I en kort sekvens av episoden sker två 

parallella samtal, då C och D pratar om var de är uppvuxna, samtidigt som F, L1 och 
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L2 pratar om logopedyrket igen. Logopedämnet avslutas och samtalet rör sig återigen 

kring barndomen. Mot slutet av episoden ställer D en fråga om de övriga 

samtalsdeltagarna brukade leka kurragömma som barn. Detta blir en början på en 

diskussion där, för första gången i samtalet, nästan alla deltar aktivt. Det förefaller 

som om de alla har en gemensam grund. Samtalet avslutas sedan helt.  

 

Genom samtalets gång skiftar B, C och D roll som primärtalare, då de står för 

introduktion till nya ämnen och ämnesbyten. De positionerar sig även som 

primärtalare genom att de berättar, återger och uttrycker åsikter (Bublitz, 1988, 

s. 153-168). A intar rollen som primärtalare i början av samtalet, men intar därefter, 

tillsammans med E och F, rollen som antingen sekundärtalare eller lyssnare.  

 

Samtalet har delats in i 14 episoder, och innehåller ämnesbyten i form av 

preannonseringar, glidningar, abrupta ämnesbyten och återinförande av ämnen eller 

en kombination av dessa. Samtalet innehåller även flera digressioner och en del 

inskott. Ett framträdande fenomen i samtalet är att deltagarna återkommer till samma 

ämne flera gånger. Samtalsämnen som återkommer är bland annat dagens 

kyrkobesök, D:s mormor, logopeder, gemenskap och barndomsminnen. Det 

förekommer även avsnitt där samtalsämnet inte kan identifieras. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie har ett samtal mellan sex personer med demenssjukdom 

analyserats utifrån hur de hanterar samtalsämnen och ämnesbyten. Ämnesbyten som 

identifieras i materialet är koherenta ämnesbyten i form av preannonseringar (se 

exempel 1), koherent återinförande av ämne (se exempel 2 och 3) och 

ämnesglidningar (se exempel 4). Icke-koherenta ämnesbyten förekommer i samtalet i 

form av abrupta ämnesbyten och icke-koherent återinförande av ämne (se exempel 5 

och 6). Samtalet innehåller också exempel på inskott (se exempel 7), digressioner (se 

exempel 8) samt när deltagarna saknar gemensam grund (se exempel 9). De 

ämnesbyten som diskuteras är inte specifika för personer med demens. Föreliggande 

studie utgår från Crows (1983) indelning av ämnesbyten, som baseras på 
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samtalsbyten i typiska vardagliga samtal. Den topikala analysen, där samtalet delats in 

i topiker, förtydligar hur samtalsämnen tas upp och avhandlas i samtalet.  

 

Ett framträdande fenomen som uppstår under samtalets gång är hur samtalsdeltagarna 

återkommer till samma eller relaterade samtalsämnen. Deltagarna vill gärna berätta 

samma historia upprepade gånger, vilket är ett fenomen som också beskrivits i 

tidigare forskning (Erlich et al., 1997; Hydén & Örulv, 2009; Linell & Korolja, 2002, 

s. 159; Usita et al., 1998). Enligt Tallberg (2001, s. 47) är historier som berättas ofta 

av självbiografisk karaktär, vilket bekräftas av denna studie, då anekdoter från 

deltagarnas barndom är vanligt förekommande samtalsämnen. Det förefaller som att 

de deltagare som oftast innehar rollen som primärtalare har ett eller flera 

karaktäristiska ämnen de gärna återkommer till. Exempel på detta är att B återkommer 

till dagens kyrkobesök, C återkommer till oväsendet som fördes i barndomen och D 

återkommer till att berätta om sin mormor. 

 

Det faktum att deltagarna upprepade gånger berättar samma historia eller återinför 

samtalsämnen skulle kunna bero på minnespåverkan. Det finns en möjlighet att 

deltagarna inte minns att samtalsämnet de återinför i samtalet redan har diskuterats. 

Det finns dokumenterat att personer med demens har svårt att komma ihåg 

närliggande händelser (Bourgeois & Hickey, 2009, s. 47). Barndomsminnen och 

episodiska händelser som skedde för länge sedan verkar deltagarna i föreliggande 

studie komma ihåg och gärna prata om. Bra förmåga att komma ihåg 

barndomsminnen stöds av litteraturen (Bourgeois & Hickey, 2009). 

 

I vissa episoder är det svårt att identifiera vad det aktuella samtalsämnet är. 

Svårigheter att identifiera ett samtalsämne i föreliggande studie kan tänkas bero på att 

det ibland saknas en gemensam grund i samtalet. Där det saknas gemensam grund 

flyter dock samtalet på ändå. Deltagarna reder oftast inte ut missförstånd eller 

uppmärksammar när det saknas gemensam grund. Enligt Clark (1996) kan man kan 

dela in berättande i två lager och enligt den modellen skulle man kunna se det som att 

deltagarna har en gemensam grund i det första lagret, där själva berättandet pågår, 

men saknar grund i det andra lagret. Resultatet kan sägas stödja Hydén et al. (2012) 

som beskriver att själva aktiviteten där berättande förekommer är viktigare för 

personer med AD än innehållet i berättelserna. Att berätta en historia kan även fylla 
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syftet att skapa en gemensam delaktighet och bibehålla en gruppidentitet genom att 

man samtalar om ett gemensamt förflutet (Norrick, 1997). Deltagarna i föreliggande 

studie samtalar många gånger om och hur det var förr i tiden. På detta sätt samtalar de 

om ett gemensamt förflutet. Detta exemplifieras extra tydligt i episod < 14 > när 

samtalsämnet kurragömma och brännboll avhandlas. Samtliga deltagare deltar i 

samtalet och det förefaller som om de har gemensam grund under det aktuella ämnet.  

 

Förkunskaper och bakgrundsinformation underlättar för att se samband i samtalet. Vid 

ett tillfälle verkar D orelaterat börja prata om sin mormor, då samtalet rör byggnader. 

D börjar prata om sin mormor utifrån vilken gata hon bodde på, vilket är samma gata 

som byggnaden de samtalar om ligger på. Utan denna kunskap verkar ämnesbytet 

alltså orelaterat, men med bakgrundskunskapen är kopplingen tydlig. Däremot hade 

det underlättat för deltagarna att se denna koppling om D på något sätt förtydligat den, 

exempelvis med en språklig markör. Det är dock ingen som ber om förtydligande när 

D börjar prata om sin mormor, eller ifrågasätter ämnesbytet.    

 

Konfabulation är ett vanligt symtom vid demens (Cooper et al., 2006; Herstein, 2005 

s 8; Örulv & Hydén, 2006). I det aktuella samtalet är det svårt att identifiera om det 

uppstår konfabulation. Samtalet rör sig mycket runt minnen och barndomen. För att 

veta om det uppstår konfabulation behövs det bakgrundsinformation om deltagarna. 

En av deltagarna, C, verkar dock uppfatta att han befinner sig i sin barndoms kvarter, 

då han vid flera tillfällen återkommer till att han är uppvuxen i området. Han nämner 

också namnet på den gata som han är uppvuxen på och som han tror han befinner sig i 

närheten av. Den nämnda gatan ligger dock i en helt annan stadsdel än den där 

samtalet äger rum. Eftersom C förefaller vara säker på att han talar sanning skulle det 

kunna vara så att han konfabulerar.  

 

Turtagningen förefaller vara i princip intakt och språkliga markörer används på ett 

förväntat sätt. Emellanåt kan det dock vara svårt att se hur samtalet hänger ihop 

semantiskt och det upplevs tidvis som att gemensam grund fattas. Deltagarna verkar 

dock inte uppleva svårigheter utifrån detta. Repetitioner och begäran om 

förtydligande sker ett fåtal gånger i samtalet.  
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6.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är av kvalitativ natur och analysen baseras på ett 40 minuter långt 

samtal mellan sex personer med demens. Slutsatser som har gjorts baseras endast på 

samtalet som förekommer inom ramen för studien. Därför är det svårt att dra en 

generell slutsats och peka på fenomen som är specifika för personer med demens.   

 

Rekrytering av deltagare gjordes i samråd med personal på den dagliga verksamheten 

för att säkerställa att samtliga deltagarna själva kunde godkänna medverkan i studien. 

Deltagarna befann sig i olika stadier av sjukdomsförloppet, vilket innebar individuella 

skillnader gällande hur den kommunikativa förmågan var påverkad. Samtliga 

deltagare bodde dock fortfarande hemma, vilket tyder på att de ännu inte nått en långt 

framskriden demens.  

 

Personerna med demenssjukdom informerades både muntligt och skriftligt om 

studien. Den nedsatta kognitiva förmågan kunde innebära en risk för att de inte till 

fullo skulle förstå vad samtycke till studien innebar, och därför var upprepad 

information till deltagarna viktig. Insamlandet av data innebar att det förekom 

inspelningsutrustning i rummet vilket, för deltagarna, var främmande objekt. Det 

förefaller dock inte ha skapat någon oro hos deltagarna och risken för att utrustningen 

ska ha påverkat samtalet är liten.   

 

Ursprungligen var tanken att uppsatsens författare inte skulle närvara i rummet vid 

inspelningen. Dock gjordes det en bedömning vid inspelningstillfället att det mest 

naturliga för situationen vore att författarna inte lämnade rummet. För att deltagana 

skulle interagera med varandra i första hand intog författarna en lyssnande roll och 

styrde inte samtalet. Samtalet som uppkom var helt spontant och stimulerades inte 

fram. Dock blev inte samtalet helt opåverkat av författarnas närvaro, då samtalsämnet 

“logopeder” uppkommer två gånger. Det hade varit intressant att jämföra hur samtalet 

hade fortskridit utan författarnas närvaro i rummet.  

 

Eftersom det inte finns några enhetliga kriterier för vad som definieras som ett 

samtalsämne (Svennevig, 1999, s. 163) är sannolikheten stor att andra forskare skulle 

kategorisera samtalsämnena under andra etiketter. Föreliggande studies forskare 

gjorde den topikala analysen var för sig och diskuterade sedan likheter och skillnader 
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i analysen. Topikerna stämde i stort sett överens och en gemensam indelning 

fastställdes. Det ska påpekas att samtalet förmodligen hade fått en åtminstone delvis 

annan episodindelning om andra forskare studerat samtalet.  

 

6.3 Slutsatser  

I föreliggande studie studeras ett samtal mellan personer med en demensdiagnos. I 

analysen av samtalet ligger fokus på hur deltagarna hanterar samtalsämnen och 

ämnesbyten. Exempel på ämnesbyten som påträffas i det analyserade samtalet är 

koherenta ämnesbyten i form av preannonseringar, koherent återinförande av ämne 

och ämnesglidningar. Icke-koherenta ämnesbyten förekommer i samtalet i form av 

icke-koherent återinförande av ämne. Samtalet innehåller också exempel på 

digressioner och inskott. De typer av ämnesbyten som sker i samtalet är av samma typ 

som de som förekommer i samtal mellan personer utan demens. Under samtalets gång 

uppstår det dock missförstånd som inte utreds. Det förefaller som att deltagarna ibland 

saknar gemensam grund. Responser hänger ibland inte semantiskt ihop med aktuellt 

samtalsämne. Deltagarna verkar dock inte uppleva svårigheter utifrån avsaknad av 

semantisk koppling och avsaknad av gemensam grund. En slutsats som kan dras 

utifrån detta är att för deltagarna är samtalsaktiviteten viktigare än själva samtalet. 

 

I det aktuella samtalet där flertalet parter har en demensdiagnos återkommer ofta 

samma historia och samtalsämne flera gånger. Samma deltagare återkommer ofta till 

samma ämne. De olika samtalsämnena som uppstår under samtalet har i regel ett 

övergripande tema som handlar om hur det var förr i tiden, när deltagarna var unga 

eller barn.  

 

6.4 Framtida forskning och kliniska implikationer 

För att kunna dra några generella slutsatser, om samtalsämnen och ämnesbyte i samtal 

mellan personer i demens, behöver studien upprepas med andra deltagare i liknande 

situationer. Det skulle även vara intressant att analysera ett samtal mellan typiskt 

åldrande personer utan demens för att få jämförelsedata och urskilja fenomen som är 

specifika för personer med demens.  
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Förhoppningen med föreliggande studie är att bidra till kartläggningen av hur 

kommunikationen påverkas av en demenssjukdom. Kartläggning av kommunikation 

vid demens underlättar utformningen av intervention och samtalsstrategier för 

anhöriga och vårdare.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev till verksamhetschefen 

 

Hej! 

 

Vi heter Veronica Johansson och Clara Holmén och går sjunde terminen på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Just nu jobbar vi med vår 

magisteruppsats som kommer läggas fram våren 2014. Vi kommer göra en studie som 

syftar till att studera och analysera samtal mellan personer med en demenssjukdom. 

Studien är en del av ett större forskningsprojekt som kartlägger kommunikation vid 

demens. Vår handledare är docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och 

Experimentell medicin (IKE).  

 

Tidigare forskning har studerat hur samtal ser ut mellan personer med demens och 

personer utan demens, och kartlagt strategier för hur förståelse uppnås i samtal. 

Denna studie syftar till att studera samtal mellan personer som har demens, och se hur 

de löser eventuella förståelseproblem. Forskning inom detta område är värdefullt för 

att kunna utveckla vården och omhändertagandet av personer med demens.  

 

Vi undrar därför om vi får kontakta era dagliga verksamheter för att, i samråd med 

personal, rekrytera deltagare till denna studie. Vi önskar filma deltagarna när de utför 

en aktivitet på den dagliga verksamheten. Exklusionskriterier är känd afasi, annat 

modersmål än svenska samt att personen som deltar inte kan godkänna sin medverkan 

själv. Vi kommer inte styra vad som händer på filmen. Studien kommer inte att 

innebära något merarbete för personalen.  

 

Deltagarna i studien kommer att avidentifieras och uppsatsen kommer inte att namnge 

orter, platser och personer. Deltagarna har när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan i studien. Endast de som är direkt anknutna till forskningsprojektet 

kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Insamlat data kommer att sparas 

på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem år.  
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Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 

Vänliga hälsningar 

  

Veronica Johansson                             Clara Holmén 

Tel: XXX                            Tel: XXX 

E-post: XXX     E-post: XXX 

 

Handledare: Christina Samuelsson  

Leg. logoped, docent i logopedi  

E-post: XXX 
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8.2 Bilaga 2 – Information och samtycke till anhörig eller personal 

 

Hej! 

 

Vi heter Veronica Johansson och Clara Holmén och går sjunde terminen på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Just nu jobbar vi med vår 

magisteruppsats som kommer läggas fram våren 2014. Vi kommer att genomföra en 

studie som syftar till att studera och analysera samtal mellan personer med en 

demenssjukdom. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som kartlägger 

kommunikation vid demens. Vår handledare är docent Christina Samuelsson, 

Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE). 

 

I tidigare forskning har studerats hur samtal ser ut mellan personer med demens och 

personer utan demens, och kartlagt strategier för hur förståelse uppnås i samtal. 

Denna studie syftar till att studera samtal mellan personer som har demens, och se hur 

de löser eventuella förståelseproblem. Forskning inom detta område är värdefullt för 

att kunna utveckla vården och omhändertagandet av personer med demens. 

 

För studien kommer vi att filma på en daglig verksamhet. Vi kommer sedan att skriva 

ner vad som sägs och analysera samtalen. Fokus ligger på att analysera strategier för 

att lösa kommunikationsproblem, och du som anhörig/personal kan komma med på 

det inspelade materialet. Vi kommer inte styra vad som händer på filmen. Studien 

kommer inte att innebära något merarbete för personalen. Vi undrar därför om vi kan 

få ditt godkännande att använda filmat material där du medverkar.  

 

Du som deltagare i studien kommer att anonymiseras och uppsatsen kommer inte att 

namnge orter, platser och personer. Du har när som helst rätt att avbryta din 

medverkan i studien. Endast de som är direkt anknutna till forskningsprojektet 

kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Insamlad data kommer att sparas 

på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem år. Magisteruppsatsen 

kommer att läggas fram muntligt på ett seminarium vid Linköpings Universitet våren 

2014 och sedan publiceras elektroniskt.  
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Du får detta brev i två exemplar. Om du väljer att medverka så skriv under och lämna 

in ett exemplar till oss och behåll det andra.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 

Vänliga hälsningar 

  

Veronica Johansson                            Clara Holmén 

Tel: XXX                                     Tel: XXX 

E-post: XXX    E-post: XXX 

  

Handledare: Christina Samuelsson  

Leg. logoped, docent i logopedi  

E-post:  XXX 

 

Alternativ 1. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Kommunikation vid demens”. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deltagarens namnteckning och namnförtydligande    Ort och datum 

 

 

Alternativ 2. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Kommunikation vid demens”. Jag godkänner även att delar ur det inspelade 

materialet kan komma att spelas upp då studien presenteras. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltagarens namnteckning och namnförtydligande    Ort och datum 
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8.3 Bilaga 3 – Information och samtycke till deltagare med demens 

 

Hej! 

 

Vi heter Veronica Johansson och Clara Holmén och är logopedstudenter vid 

Linköpings Universitet. Vi ska till våren göra en studie som handlar om hur personer 

med demens kommunicerar med varandra. 

 

Vill du vara med? Studien är en del av ett större forskningsprojekt som kartlägger 

kommunikation vid demens. Forskning inom detta område är värdefullt för att kunna 

utveckla vården och omhändertagandet av personer med demens. Om du godkänner 

att vara med i studien, kommer du att bli filmad en eller flera tillfällen på din dagliga 

verksamhet när du pratar med andra personer som har demens. Vi kommer inte att 

styra vad som händer på filmen. Filmerna kommer sedan användas för att analysera 

samtalen. 

 

Du är helt anonym i studien och vare sig orter, platser eller personer kommer att 

namnges. Det är ofarligt att medverka och deltagandet i studien är helt frivilligt. Du 

kan när som helst säga till att du inte vill vara med längre utan att det påverkar din 

omvårdnad. 

 

Bara personer som är knutna till projektet kommer att få del av det filmade materialet. 

Filmerna förvaras på avdelningen för logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem 

år. Magisteruppsatsen presenteras muntligt våren 2014 och publiceras elektroniskt. 

 

Du får detta brev i två exemplar. Om du väljer att medverka så skriv under och lämna 

in ett exemplar till oss och behåll det andra. 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Vänliga hälsningar 

  

Veronica Johansson                            Clara Holmén 

Tel: XXX                           Tel: XXX 

E-post: XXX    E-post: XXX 
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Handledare: Christina Samuelsson  

Leg. logoped, docent i logopedi  

E-post: XXX 

 

Alternativ 1. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Kommunikation vid demens”. 

 

Deltagarens namnteckning och namnförtydligande              Ort och datum 

 

 

Alternativ 2. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Kommunikation vid demens”. Jag godkänner även att delar ur det inspelade 

materialet kan komma att spelas upp då studien presenteras. 

 

Deltagarens namnteckning och namnförtydligande              Ort och datum 
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8.4 Bilaga 4 – Transkriptionsnyckel 

 

Transkriptionsnyckeln baseras på:  

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

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur.  

 
(.) punkt inom parentes anger paus under 0,2 sekunder 

(0.6)   siffror inom parentes anger paus mätt i tiondels sekunder 

vansinnigt  understrukna partier anger emfatiskt uttryck 

va:nsinnigt  kolon symboliserar förlängning av föregående ljud 

van- tankestreck visar att det ord eller ljud som yttras avslutas abrupt  

, kommatecken indikerar fortsättande intonation 

[  ]   hakparentes visar början och slutet på överlappande tal  

= likhetstecken anger så kallat latching, yttranden sammanbundna 

utan paus 

°vansinne°  cirklar anger ord som sägs med svagare röst än omgivande tal 

((skratt))  alla skrattar 

((skrattar))  talaren skrattar 

*vansinne*  asterisk anger ord som sägs med skrattande röst 

.ord    punkt visar att inandning föregår ord 

hh    .hh  utandning respektive inandning 

(vansinne)  parentes anger osäker transkription 

<de e vansinne> långsammare tal än vanligt 

>de e vansinnigt< snabbare tal än vanligt 

↑ pil upp markerar stigande ton av yttrandet, placeras vid 

stavelsen före grundtonförändringen 

?   frågetecken visar frågeintonation av en hel sats 

↓ pil ner markerar tydligt fallande ton, placeras vid stavelsen före 

grundtonförändringen 

((   ))   text inom dubbelparentes beskriver icke-verbala fenomen 


