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Abstract 

The number of people who are affected by dementia is expected to increase, from 25 million 

in the year 2000 to approximately 63 million in the year 2030. Dementia can be described as a 

global disorder of intellectual functions, where the cognitive ability including communication 

is affected. High technological communication aids that support people with dementia in their 

communication are currently an underexplored area with limited evidence. The aim of the 

present study was to identify interactional phenomena occurring in interaction involving one 

person with dementia with and without a tablet with the application Book Creator. A further 

aim was to examine how the conversation partner experienced the communication of the 

person with dementia. The study was conducted in a residential care facility for people with 

dementia where a total of nine conversations were recorded, six conversations without the 

application and three conversations with the application. The material comprised 2 hours and 

25 minutes and was transcribed according to Conversation Analytic principles. Five 

phenomena were identified: initiative, common ground, coherence, incomplete common 

ground and non-coherence. The frequency of occurrence of these phenomena was calculated 

in percentage of their occurrence in relation to total number of turns.  

The result in the present study indicated that the interactional phenomena involving 

incomplete common ground and non-coherence occurred in a reduced frequency in 

conversations with the application Book Creator. The person with dementia took the initiative 

to the same extent in interactions with and without the application. There appeared to be no 

differences regarding common ground and coherence between the participants in the 

conversation with and without the application. The analysis also revealed that the person with 

dementia could handle the tablet with the application Book Creator on her own with some 

support. The results are in accordance with research regarding communicative difficulties in 

people with dementia, strategies to address these difficulties and the need of increased 

training in communicative treatment in dementia.  

Key words: dementia, communication, high technological communication aid, Book Creator, 

interactional phenomena, Conversation Analysis 

 



 

Sammanfattning 

Antalet personer insjuknade i demenssjukdom stiger, från 25 miljoner år 2000 till vad som 

beräknas uppgå till 63 miljoner år 2030. Demens kan beskrivas som en global störning av 

intellektuella funktioner där den kognitiva förmågan inklusive kommunikation är påverkad. 

Högtekonologiska hjälpmedel som kommunikativt stöd för personer med demens är i nuläget 

ett outforskat område med begränsad evidens där få studier har genomförts.  

 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga vilka samtalsfenomen som förekom mellan en 

person med demens och dennes samtalspartners med och utan surfplatta med applikationen 

Book Creator. Ytterligare ett syfte var att undersöka en av samtalspartnernas upplevelse av att 

kommunicera med personen med demens. Studien genomfördes på ett boende för personer 

med demenssjukdom där sammanlagt nio samtal spelades in, sex samtal utan surfplatta med 

applikationen Book Creator och tre samtal med surfplatta med applikationen Book Creator. 

Materialet omfattade 2 h och 25 min och transkriberades enligt samtalsanalytiska principer 

med fokus på specifika samtalsfenomen. Fem fenomen identifierades; initiativtagande, 

gemensam grund, koherens, ofullständig gemensam grund och icke-koherens. Frekvensen av 

dessa förekommande fenomen kalkylerades i procent i förhållande till det totala antalet 

talarturer.  

 

Resultaten visade att de samtalsfenomen som inbegrep ofullständig gemensam grund och 

icke-koherens med en marginell skillnad förekom i mindre frekvens i samtal med 

applikationen Book Creator. Personen med demens tog initiativ i lika hög utsträckning i 

samtal med och utan applikationen och det föreföll slutligen inte föreligga några skillnader 

avseende gemensam grund och koherens mellan deltagarna i samtalet med respektive utan 

applikationen. Det kunde även urskiljas att personen med demens kunde hantera 

applikationen Book Creator på egen hand med visst stöd. Samtalspartnerns upplevelser av 

kommunikativa svårigheter hos personer med demens, strategier för att bemöta dessa och ett 

behov av ökad utbildning om kommunikativt bemötande ligger i linje med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: demens, kommunikation, högteknologiskt samtalsstöd, Book Creator, 

samtalsfenomen, samtalsanalys 
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1. Inledning 

Antalet personer insjuknade i demenssjukdom stiger, från 25 miljoner år 2000 till vad som 

beräknas uppgå till 63 miljoner år 2030 och 114 miljoner år 2050 (Wimo, Winblad, Aguero-

Torres & von Strauss, 2003). Hos personer med demens uppstår nedsättningar inom förmågor 

som aktivitet, minne, varseblivning, tänkande och kommunikation (Gowans, Campbell, Alm, 

Dye, Astell & Ellis, 2004).  För en person som har drabbats av Alzheimers sjukdom kan detta 

få konsekvenser i form av depression, atypiskt beteende och minskad livskvalitet (Tappen, 

Williams, Barry & Disesa, 2002). För att kartlägga kommunikationen hos personer med 

demens kan Conversation Analysis, CA, användas (Perkins, Whitworth & Lesser, 1998).  

 

Högtekonologiska hjälpmedel som kommunikativt stöd för personer med demens är i nuläget 

ett aktuellt men relativt outforskat område där få studier har genomförts. Projekten CIRCA 

(Computer Interactive Reminiscence and Conversation AID) och “Living in the moment” är 

emellertid exempel som betonar högteknologiska alternativ som ett sätt att främja 

kommunikationen hos personer med demens (Astell, Gowans, Ellis, Dye, Campbell & 

Vaughan, 2009; Gowans et al., 2004). Eftersom olika typer av alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) för personer med demens är relativt outforskat kan föreliggande 

studie ses som en utveckling inom detta område. Genom att jämföra hur samtal mellan en 

person med demens och dennes samtalspartner ser ut innehållsmässigt med respektive utan 

surfplatta med applikationen Book Creator finns möjligheten att kunna urskilja eventuella 

skillnader mellan dessa. Vidare kan det vara intressant att få en uppfattning av 

samtalspartnerns upplevelse av att kommunicera med personen med demens, vilka strategier 

som används och vilka fördelar som kan ses med en applikation som samtalsstöd. Denna 

kombination kan ge en samlad bild av hur interaktioner mellan en samtalspartner och en 

person med demens ser ut såväl samtalsanalytiskt utifrån som inifrån genom en 

samtalspartners eget perspektiv.  
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2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

2. 1.1 En översikt av demens 

Demens kan ses som en global störning av intellektuella funktioner (Marcusson, Blennow, 

Skoog & Wallin, 2011, s. 10).  I DSM-5, den aktuella versionen av psykiatriska 

sjukdomstillstånd som gavs ut av American Psychiatric Association år 2013, anges kriterier 

för demens, som har ersatts med begreppet “uttalad kognitiv nedsättning” (eng. Major 

Neurocognitive Disorder). I föreliggande studie används emellertid det tidigare begreppet 

demens, men även Alzheimers sjukdom beroende på vilken term som används i de artiklar 

och böcker som refereras. Kriterier är en signifikant försämring av kognitiva funktioner, 

såsom uppmärksamhet, exekutiva funktioner, inlärning, minne, språk, perceptuell och 

motorisk funktion eller social kognition. Bedömningen av dessa kriterier baseras på en oro 

hos antingen personen, en insatt uppgiftslämnare eller en kliniker. Bedömningen ska 

lämpligen vara kliniskt kvantifierad och personen ska inte kunna vara självständig i 

vardagliga aktiviteter.  Den kognitiva svikten ska heller inte kunna förklaras av delirium 

(yrsel) eller annan psykisk störning (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Demens är i nuläget ett folkhälsoproblem och beskrivs som ett resultat av den snabbt åldrande 

befolkningen (Gowans et al., 2004; Mapelli, Di Rosa, Nocita & Sava, 2013).  De mest 

fastställda riskfaktorerna för demens är ökad ålder, låg utbildning, förstagradssläktingar med 

demens, prevalens av sårbarhetsgenen ApoE Ɛ4-allelen och Downs syndrom (Marcusson et 

al., 2011, s. 19). 

 

2.1.2 Demens och medföljande kommunikativa svårigheter 

Dokumenterade svårigheter som uppstår hos personer med demens är bland annat nedsatt 

varseblivning, aktivitet, minne, tänkande och kommunikation. En särskilt tydlig effekt av 

Alzheimers sjukdom är förlusten av korttidsminnet, som radikalt påverkar förmågan till 

kommunikation (Gowans et al., 2004). Som en följd av de minnesnedsättningar som uppstår 

kan konfabuleringar förekomma, det vill säga ”en påhittad berättelse som används för att 

fylla ut minnesluckor” (Lindholm, 2010, s. 92). Långtidsminnet kan emellertid fungera intakt 

i vissa situationer (Gowans et al., 2004). Vid demenssjukdom förefaller olika områden av 

språket och användningen av språket förändras i takt med sjukdomens olika stadier 

(Lindholm, 2010, s. 35). Personer med demens uppvisar inte en likartad grad av nedsättning i 
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samtliga språkliga delar. Semantik och pragmatik tycks vara mer nedsatt vid demens än 

syntax och fonologi (Murdoch, Chenery, Wilks & Boyle, 1987). De kommunikativa 

svårigheterna vid Alzheimers sjukdom utgörs ofta av brist på sammanhängande diskurs, 

irrelevant innehåll, ordfinnandesvårigheter och svårigheter i användningen av semantiskt 

tomma ord så som pronomen. Dessa svårigheter kan leda till kommunikativa sammanbrott. 

Det har exempelvis visat sig att felaktig användning av pronomen vid första omnämnandet 

kan leda till problem i upprätthållande av ömsesidig förståelse (Mok & Müller, 2014).  Andra 

kommunikativa svårigheter hos personer med demenssjukdom kan vara att initiera, 

upprätthålla och bidra med ny information till samtalsämnet (Baker, Angus, Smith-Conway, 

Baker, Gallois, Smith & Chenery, 2015). Svårigheterna med diskursen, såsom koherens i 

samtal och att hålla sig till ett ämne, reflekterar den nedsatta kognitiva förmågan som är 

karaktäristisk vid demenssjukdom (Dijkstra, Bourgeois, Allen & Burgio, 2004). Personer med 

Alzheimers sjukdom kan också uppvisa reducerad användning av innehållsord, tomt tal och 

responser som inte fullföljer samtalspartens fråga (Rousseaux, Sève, Vallet, Pasquier & 

Mackowiak-Cordoliani, 2010). 

 

Personer med Alzheimers sjukdom kan ha en berättarstil som inte följer konventionerna för 

berättande.  De har dock visat sig vara innovativa när det gäller att hitta sätt att presentera sig 

själva som kompetenta berättare, även om de kan ha vissa problem att framföra en 

strukturerad berättelse (Hydén & Antelius, 2011). Usita, Hyman och Herman (1998) 

undersökte hur personer med demens redovisade berättelser och fann att de inte uppvisade 

samma kronologiska organisation som personer utan kognitiv svikt. De använde vidare en 

högre grad av upprepningar av samma händelser och mindre detaljrika beskrivningar.   

 

2.1.3 Demens och intervention vid kommunikationssvårigheter 

I och med att andelen äldre i befolkningen ökar blir demens ett växande problem i samhället. 

Det är därmed viktigt att gruppen äldre med demens erbjuds den hjälp de är i behov av, detta 

gäller såväl medicinsk behandling som möjligheter till att kommunicera med andra 

(Lindholm, 2010, s. 13). Demens är obotligt på farmakologisk väg. Det medför att icke-

farmakologisk intervention är betydelsefull för forskning och för att förebygga det progressiva 

sjukdomsförloppet för personer med Alzheimers sjukdom. En sådan intervention har bland 

annat visat sig vara betydelsefull för att lindra beteendemässiga och psykologiska symptom 

och därmed kunnat förbättra livskvaliteteten hos personer med demens (Mapelli et al., 2013).   
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Tappen et al. (2002) har visat att det finns vissa belägg för att minska de kommunikativa 

svårigheterna som uppkommer i samband vid Alzheimers sjukdom.  I deras studie kunde en 

förbättrad förmåga till benämning urskiljas vid en semantisk uppgift, men även förenklat tal 

av samtalspartnern ansågs förbättra kommunikationen hos personerna med Alzheimers 

sjukdom. Minnesstöd stimulerade vidare en ökning av relevanta uttalanden.  Huruvida öppna 

eller slutna frågor var effektivt för kommunikationen skiljde sig mellan olika studier. Tappen 

et al. (2002) hänvisar dels till Ripich, Fritsch, Ziol och Durands (2000) studie om att slutna 

frågor föreföll ha bäst effekt och dels till Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy och 

Fishmans (1997) studie som visade på motsatsen. Detta ledde till slutsatsen att vårdgivare är i 

behov av en mer entydig, forskningsbaserad vägledning om vilka metoder som är effektiva i 

interaktion med individer med Alzheimers sjukdom. 

 

Eggenberger, Heimer och Bennett (2013) redogör för att det finns en brist på utbildning för 

vårdpersonal och anhöriga vad gäller att möta de kommunikativa behov som finns hos 

personer med demens. Utbildning av samtalsparterna kan förbättra livskvalitet och 

välbefinnande hos personer med demens. Vårdgivare kan samtidigt uppleva en större känsla 

av kontroll och ökad lust inför att lära känna personerna med demens (Eggenberger et al., 

2013). Träning i kommunikationsfrågor för vårdgivare har visat sig ge resultat genom att 

förbättra deras kunskap och medvetenhet om kommunikationsstrategier (Liddle, Smith-

Conway, Baker, Angwin, Gallois, Copland & Chenery, 2012). 

 

2.1.4 Omgivningens kommunikativa förhållningssätt 

Förmågan att uttrycka tankar, behov och känslor genom interaktion är centrala delar i 

människors välmående. Det blir vårdgivarna som får bära bördan för de kommunikativa 

sammanbrott som kan förekomma hos personer med Alzheimers sjukdom. Personer med 

demens kan ofta inte ändra sitt kommunikativa beteende (Small, Gutman, Makela & 

Hillhouse, 2003). Det har observerats att personer med Alzheimers sjukdom behöver mer tid 

för att processa information. För att kompensera detta har kliniker föreslagit att vårdgivarna 

ska använda förenklade meningar och ett långsamt taltempo för att personen ska få mer tid för 

att förstå. Att tala långsammare till en person med Alzheimers sjukdom kan kompensera för 

deras svårigheter med processande, men det kan också göra att det ställs högre krav på deras 

nedsatta minnesförmåga. Långsammare tal kräver att lyssnaren behåller informationen över 

en längre tid. Personen med Alzheimers sjukdom kan då hinna glömma det som sagt i början 

av yttrandet när de hör slutet av yttrandet (Small et al., 2003).  
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2.2 Alternativ och kompletterande kommunikation  

2.2.1 Alternativ och kompletterande kommunikation vid demenssjukdom 

AKK kan kompensera för temporär eller permanent nedsättning inom språkliga domäner som 

produktion och förståelse (Beukelman & Mirenda, 2005, s. 3). Det finns fortfarande relativt 

lite information om hur man kan underlätta meningsfull kommunikation mellan personer med 

demenssjukdom (Mok & Müller, 2014). Olika typer av AKK för personer med demens är ett 

relativt outforskat område och därmed finns en begränsad evidens. Sett till prevalensen finns 

det emellertid ett behov av utveckling och utvärdering av strategier inom AKK för personer 

med demens (Beukelman & Mirenda, 2005, s. 509). Beukelman och Mirenda (2005, s. 509) 

hänvisar till att strategier inom patientgruppen bör vara inriktade på att förstärka deras styrkor 

snarare än att åtgärda deras svagheter. Bildbaserad kommunikation kan vara effektivt för att 

minska problem med beteendet (Trahan, Donaldson, McNabney & Kahng, 2014; Dwyer-

Moore & Dixon, 2007). De Vries (2013) påvisar att så kallade minnesböcker är en effektiv 

metod för att samla in detaljerad information om personens kommunikativa behov. Det är 

dock dokumenterat att personer som använder AKK har mindre kommunikativt utrymme än 

personer som inte är i behov av att använda någon typ av kommunikativt hjälpmedel (Norén, 

Samuelsson & Plejert, 2013, s. 6). 

 

2.2.2  Högteknologin i framkant 

Kommunikationssätt för att skapa och upprätthålla sociala interaktioner har det senaste 

decenniet genomgått en revolution (Astell, Ellis, Bernardi, Alm, Dye, Gowans & Campbell, 

2010). Astell et al. (2009) har utformat två teknologiskt inriktade projekt för att bemöta 

psykosociala behov hos personer med demens, CIRCA (Computer Interactive Reminiscence 

and Conversation AID) och “Living in the moment”. 

 

CIRCA är ett projekt vars idé grundas på att utnyttja interaktiv multimedia, såsom ljud och 

video, för att stimulera långtidsminnet och därmed underlätta verbal och icke-verbal 

kommunikation (Astell et al., 2009). Gowans et al. (2004) använde CIRCA för att undersöka 

hur personer med demens och vårdgivare blev hjälpta genom tekniska verktyg, vars mål var 

att livskvaliteten på demensboenden skulle öka. Det tekniska verktyget i form av en pekskärm 

var i Gowans et al. (2004) studie ursprungligen tänkt att styras av en vårdgivare till personen 

med demens. Det fanns dock en förhoppning om att personerna med demens skulle 

uppmuntras att interagera med pekskärmen. Innehållsmässigt fanns en expansiv databas 

ämnad att stödja och uppmana konversation. Resultaten från Gowans et al. (2004) studie 
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visade att personerna med demens var villiga att interagera med verktygen själva och därmed 

göra fler egna val, detta trots att CIRCA främst var tänkt att drivas av vårdgivarna. Under 

studien framkom det att vårdgivarna ställde färre frågor vid användning av pekskärmen. Detta 

minskade påfrestningen att komma på ett svar för personerna med demens. Projekt CIRCA 

bidrog vidare till att personerna med demens kunde delta på en mer jämlik basis, att minnen 

som vårdgivare inte tidigare fått ta del av framkom och att en mer naturlig konversation kunde 

ses (Gowans et al., 2004).  

 

I det andra projektet, ”Living in the moment”, har Astell et al. (2009) arbetat med personer 

med demens för att utveckla engagerande och roliga aktiviteter som de kan utforska själva på 

datorn och därmed få ökad möjlighet till autonomi och kontroll. När personerna med demens 

fick testa datorspelet både navigerade och kommenterade de miljöerna som fanns i spelet. 

Enligt Astell et al. (2009) visar dessa fynd på att personer med demens snabbt kan lära sig att 

hantera en pekskärm. 

 

2.3 Samtal 

2.3.1 Samtal 

Samtal beskrivs av Givón (1997, s. 1) som en aktivitet av kollaborativ natur där deltagarna 

tillsammans arbetar med deras bidrag till samtalet för att uppnå en gemensam kunskap. Det 

har vidare visat sig att samtalsdeltagaren brukar anpassa den språkliga formen i yttrandet för 

att göra sig förstådd av lyssnaren.  

 

2.3.2 Gemensam grund  

En gemensam grund mellan personer definieras av Clark (1996, s. 93) som summan av deras 

ömsesidiga, vanliga eller gemensamma kunskaper, övertygelser och antaganden. Gemensam 

grund uppnås om alla samtalsdeltagare har tillgång till informationen och om båda vet om att 

var och en har informationen (Clark, 1996, s. 95). Det måste finnas en ömsesidig medvetenhet 

om att informationen existerar (Holtgraves, 2002, s. 125). Den fundamentala komponenten 

inom gemensam grund är självmedvetenhet (Svennevig, 1999, s. 5). Det är mer troligt att det 

finns en större gemensam grund och delade intressen mellan personer av samma ålder med 

liknande generationsupplevelser (Mok & Müller, 2014).  
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2.3.3 Samtalsämnen  

Ämne är en naturlig enhet inom samtalsanalys. Det är emellertid svårt att definiera vad ett 

ämne består av med hänsyn till att definitionen både ska fylla en interaktionell giltighet, men 

också kunna användas i analytiska sammanhang (Svennevig, 1999, s. 163). Svårigheter med 

att svara på hur ett ämne definieras beror bland annat på att det finns problem att förutsäga 

vad ämnet är inom en viss turkonstruktionsenhet (Sidnell, 2010, s. 223). Svennevig (1999, s. 

172) beskriver att samtalsämnen varierar i flexibilitet, de kan vara långa eller korta, endast 

beröra några referenser eller vara mycket associativa. Bublitz (1988, s. 25) har ändå gett en 

definition av ämnet och menar att det är "resultatet av en process av benämning i vilken ett 

ämne är kopplad till ett komplext talaktsmönster".  

 

2.3.4 Ämnesbyten 

Svennevig (1999, s. 188) tar upp två distinkta tekniker vid utförandet av ett ämnesbyte. Den 

ena handlar om att först avsluta nuvarande ämne och därefter skapa en möjlighet att 

introducera ett nytt ämne, benämnt ämnesbytesplats (eng. topic transition relevance place). 

Den andra handlar om att inleda ett nytt ämne medan nuvarande ämne avhandlas.  

 

Ett villkor för att ett ämnesbyte ska ske är att det förs in på ett tydligt vis, som när föregående 

ämne avslutas. Ofta brukar bytet också ske i samband med en längre eller kortare tystnad 

(Norrby, 2004, s. 170-171). Utmärkande för ämnesbyten är dock inte enbart fenomen som 

pauser, dessa ger visserligen möjlighet till ämnesbyten men innebär inte en obligation till att 

utföra detta. För att ett gemensamt ämnesskifte ska ske måste deltagarna dessutom tolka 

innehållet som särskiljande mot föregående diskurs (Svennevig, 1999, s. 201). Vid plötsliga 

ämnesbyten finns ofta uttryck för att koppla den tidigare diskursen till den nya kontexten, som 

till exempel “apropå det du sa tidigare”. Det kan emellertid också vara så att diskursen inte 

har någon påvisad förankring med vad som ska sägas, då kan talaren använda uttryck som 

“apropå ingenting” för att förklara ämnesbytet (Norrby, 2004, s. 171).   

 

En annan aspekt inom ramen för ämnen behandlar ämnesdigression, när man utför en tillfällig 

utsvävning från ämnet. En ämnesdigression kan föranledas av att vi ser eller hör något 

uppseendeväckande (Norrby, 2004, s. 172). I de fall då ämnesdigressionen inte kan härledas 

till den konkreta miljön används ofta uttryck som ”en kort fråga bara”. Dessa uttryck bevisar 
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att talaren är medveten om det tillfälliga avsteg från aktuellt ämne som görs (Norrby, 2004, s. 

175).   

 

Vilket ämne som byts beror på hur koherensen, det vill säga samstämmigheten, ser ut mellan 

föregående och inledande ämne (Svennevig, 1999, s. 164). Samtalsdeltagare utgår ofta från 

bakgrundsinformation för att etablera en koherens i konversationen (Svennevig, 1999, s. 165). 

Koherensen kan studeras genom att se hur pass väl talarna anknyter till varandra och eller sig 

själva (Linell & Gustavsson, 1987, s. 85). Icke-koherens mellan talare kan bero olika faktorer 

men kan bland annat uppstå när den ena talaren kommit med ett initiativ som då bemöts med 

ett eget, annat initiativ av den andre talaren. Den andre talaren responderar alltså inte på 

initiativet utan skapar ett eget. Det betyder att den första personen som tagit initiativ 

misslyckas och det finns ingen koherens mellan dem. Det kan också uppstå icke-koherens 

genom att en talare använder egenanknytning, vilket betyder att man ignorerar sin 

samtalspartners yttrande och istället upprepar sitt tidigare initiativ (Linell & Gustavsson, 

1987, s. 200-201).  

 

2.3.5 Turtagning 

Turtagning är en fundamental aspekt i samtal (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). 

Turtagning berör de regler som finns inom samtal och handlar om hur ordet fördelas mellan 

samtalsdeltagarna (Norrby, 2004, s. 107). Det finns ett visst system för hur fördelningen ser 

ut. Systemet består i att en person tenderar att tala åt gången, att flera personer ibland kan tala 

samtidigt, men emellertid under en kort tid, och slutligen att växlingen till nästa tur vanligtvis 

sker utan avbrott och överlappande tal (Sacks et al., 1974). Deltagare i samtalet kan ha olika 

toleransnivå för hur länge det kan vara tyst mellan replikerna (Norrby, 2004, s. 107). Detta 

implicerar i likhet med Sacks et al. (1974) att ordning och längd i turerna kan variera, men 

även faktorer som själva innehållet och distributionen i och mellan turerna.   

 

Turtagning i samtal är oftast bibehållen vid mild till måttlig demens. Det har emellertid 

framkommit att personer med en senil form av Alzheimers sjukdom använder fyra gånger mer 

turer än de utan kognitiv svikt (Ripich, Vertes, Whitehouse, Fulton & Ekelman, 1991). Det 

har också observerats att det tillåts längre pauser än normalt, både mellan turer och i turer hos 

personer med demenssjukdom (Baker et al., 2015).  



 

9 

 

2.3.6 Uppbackning 

En uppbackning är ett stödjande tal eller lyssnarsignaler som används av lyssnaren för att 

understryka att talarens yttrande är aktuell. Uppbackningar sker ofta där talarbyten kan vara 

möjliga, i en kort paus eller precis i slutet av en turkonstruktionsenhet. Genom 

uppbackningarna kan talaren också bli signalerad om att fortsätta sin talartur (Norrby, 2004, s. 

146-147).  

 

2.3.7 Conversation Analysis 

Conversation Analysis, förkortat CA, handlar i sin vidaste bemärkelse om att studera samtal. 

Ur ett mer komplext perspektiv är det den systematiska analysen av tal producerat i mänsklig 

interaktion (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 11). CA har visat sig vara en användbar metod för 

att få ökad tillgång till de dynamiska processer som produceras i interaktionella mönster 

(Norén et al., 2013, s. 8). Det handlar därmed om att urskilja de återkommande mönster som 

är underliggande i materialet, både vid produktion och tolkning av yttranden (Norrby, 2004, s. 

33; Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 12).  

 

I Perkins et al. studie (1998) användes analys av samtalsdata genom CA för att undersöka den 

pragmatiska förmågan hos personer med demens och vilken roll samtalspartnern hade i deras 

interaktioner. De påvisade att den narrativa förmågan kan skilja sig beroende på vem 

personen med demens samtalar med.  Förmågan att producera utökade och meningsfulla 

yttranden är således inte endast ett svar på hans eller hennes kognitiva nedsättningar utan 

delvis också kopplade till den interaktion som uppstår med en specifik samtalspartner.  

 

2.4 Sammanfattning av bakgrund  

Vid demenssjukdom uppstår en rad olika svårigheter, däribland kommunikativa svårigheter 

såsom brist på sammanhängande diskurs, irrelevant innehåll, ordfinnandesvårigheter, 

reducerad användning av innehållsord, tomt tal och responser som inte fullföljer 

samtalspartens fråga samt förmågan att initiera, upprätthålla och bidra med ny information till 

samtalsämnen (Baker et al., 2015; Mok & Müller, 2014; Rousseaux et al., 2010).  Icke-

farmakologisk intervention kan här ses som betydelsefullt i förebyggandet mot dessa 

svårigheter i sjukdomsförloppet (Mapelli et al., 2013). Undersökningar av hur interaktionen 

ser ut mellan friska individer och personer med demens kan vara av betydelse för att dels 

studera hur de friska individerna bemöter dem kommunikativt och dels för att studera vilka 

olika samtalsfenomen som uppstår och är mest framträdande i dessa interaktioner. Med 
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kunskap om hur interaktionen ser ut innehållsmässigt går det att skräddarsy interventionen, till 

exempel genom att använda en individuellt anpassad applikation, ett högteknologiskt 

samtalsstöd. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är studera hur samtal med en person med demens gestaltas 

med och utan surfplatta med applikationen Book Creator samt att undersöka samtalspartnerns 

upplevelse av att kommunicera med personen med demens. Utifrån syftet formulerades 

följande frågeställningar: 

 

 Vad karakteriserar interaktionen mellan en person med demens och dennes 

samtalspartners vid användning av surfplatta med applikationen Book Creator i 

jämförelse med samtal utan samtalsstöd? 

 

 Vilken upplevelse får personalen som samtalspartner av att kommunicera med 

personen med demens?  

 

4. Metod 

4.1 Urval och rekrytering av deltagare 

Genom mailkontakt med en verksamhetschef och i samråd med personal på ett demensboende 

i Sverige rekryterades en deltagare med demenssjukdom och en samtalspartner, en personal, 

med hänsyn till de inklusions- och exklusionskriterier som formulerades. Inklusionskriterier 

var att deltagaren skulle ha en diagnostiserad demenssjukdom och själv kunna samtycka till 

att delta i studien. Exklusionskriterier var fastställd afasi och annat modersmål än svenska. 

Samtliga involverade i studien fick ta del av ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1 

och 2). Totalt ingick förutom författarna två deltagare i studien vilka tilldelades fiktiva namn 

(se tabell 1). Författarna agerade samtalspartners vid fem av nio samtal varav samtliga fem 

var utan surfplatta med applikationen Book Creator. Vid tre samtal agerade endast författarna 

och personen med demens som samtalspartners medan resterande två även involverade 

personalen som samtalspartner.  
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Tabell 1. Deltagare och benämningar 

Deltagare      Benämning 

Karin    K 

Personal    P 

Logopedstudent 1   L1 

Logopedstudent 2   L2 

 

4.2 Procedur och material  

All datainsamling, med undantag för ett intervjuformulär via mail (se bilaga 3), skedde på 

demensboendet genom filminspelning. Författarna spelade in sex samtal utan samtalsstöd och 

tre samtal med surfplatta med applikationen Book Creator vid olika tillfällen. Det inspelade 

materialet omfattade totalt 2 h och 25 minuter. I tabell 2 redogörs för hur långt varje samtal 

var och vilka deltagare som ingick i samtalen. Book Creator är ett samtalsstöd vars syfte är att 

kompensera, komplettera och stödja talet och språkförståelsen genom att man skapar en bok 

med egna bilder, musik, videoklipp och text (för exempel, se figur 1). Bilderna i applikationen 

är dels fotograferade av författarna och dels inhämtade från internet utifrån 

användarrättigheter som inbegriper både att använda och ändra bilderna. Book Creator finns 

tillgängligt på flera språk och är utgiven av Red Jumper Limited år 2014. Det finns både en 

gratisversion och en betalversion. I föreliggande studie användes gratisversionen. Skillnaden 

mellan gratis- och betalversionerna är att man endast kan skapa en bok i gratisversionen 

medan möjligheten att skapa obegränsat med böcker finns i betalversionen (Red Jumper 

Limited, 2015). Författarna i förliggande studie utformade materialet baserat på personen med 

demens familje- och hemförhållanden och intressen. Informationen inhämtades dels utifrån 

vad som framkom i samtal med personen med demens och dels utifrån råd från personalen.  

 

Materialet överfördes från en filmkamera till en dator med lösenordsskyddat inlogg för 

förvaring och analys under den pågående studien. Den kamerautrustning som användes var 

Sony HDR- CX320 och för ljudupptagning användes Olympus VN-8500PC. För uppspelning 

och transkription användes programmen Windows Media Player och Audacity.  Materialet 

transkriberades och analyserades utifrån samtalsanalytiska principer genom CA (för 

transkriptionskonventioner, se bilaga 4).  
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Figur 1. Exempel på text och bilder ur ett personligt utformat innehåll i applikationen Book Creator.  

 

 

Tabell 2. Samtalslängd (min) och deltagare från inspelat material  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Analys 

Författarna grovtranskriberade samtliga samtal och fintranskriberade därefter utvalda utdrag 

av samtalen. För att få ett mått på hur frekvent samtalsfenomenen förekom i varje samtal 

dividerades antalet av ett specifikt fenomen med antal talturer i samtalet. De fenomen som 

valdes ut för beräkning var initiativtagande hos personen med demens, gemensam grund och 

koherens mellan samtalsdeltagarna och i samtalet samt ofullständig gemensam grund och 

icke-koherens mellan samtalsdeltagarna och i samtalet. Dessa fenomen ansågs spegla de 

kommunikativa fenomen som författarna i föreliggande studie i synnerhet upplevde som 

framträdande hos personen med demens. De fenomen som utelämnades var prompting och 

upprätthållande av samtalsämne med anledning av att dessa fenomen framförallt bidrogs av 

samtalspartnern och inte av personen med demens. Prompting och upprätthållande av 

samtalsämne förekom vidare inte i lika hög frekvens som resterande fenomen. Ett procentuellt 

medeltal på hur frekvent förekommande vart och ett av dessa samtalsfenomen var beräknades 

med respektive utan applikationen Book Creator. Varje enskilt fenomens förekomst adderades 

och dividerades med totalt antal talarturer. Svaren redovisas därefter i procent där 

Samtalslängd (min) per 

samtal utan surfplatta 

med applikationen Book 

Creator  

Deltagare  Samtalslängd (min) med 

surfplatta med 

applikationen Book 

Creator  

 

Deltagare 

Samtal 1: 15:57 minuter K, P, L1 & L2 Samtal 1: 16:19 minuter K & P 

Samtal 2: 11:52 minuter K, L1 & L2 Samtal 2: 21:03 minuter K & P 

Samtal 3: 17:37 minuter K, L1 & L2 Samtal 3: 12:05 minuter K & P  

Samtal 4: 16:21 minuter K, L1 & L2   

Samtal 5: 19:29 minuter K, P, L1 & L2   

Samtal 6: 15:45 minuter K & P   
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decimaltalen avrundades till närmsta heltal. Författarna utgick ifrån bestämda kriterier för att 

kunna avgränsa vilka yttranden som befann sig inom ramen för respektive samtalsfenomen. 

Initiativtagande baserades på initiativ av endast personen med demens och vidare skulle det 

vara självständigt från tidigare yttranden eller en vidareutveckling på en respons från tidigare 

yttrande. Gemensam grund baserades på det Clark (1996, s. 95) avser, att båda hade 

förfogande till informationen och att båda var medvetna om att var och en hade 

informationen. Koherens grundades på att talarna tydligt anknöt till varandra, enligt Linell 

och Gustavssons beskrivning (1987, s. 85). Ofullständig gemensam grund och icke-koherens 

baserades på en tydlig motsats till ovan beskrivna fenomen, där deltagarna antingen inte hade 

en gemensam bakgrundsfakta som vid gemensam grund eller att talarnas yttranden inte alls 

var sammankopplade till varandra som vid koherens.  

 

Gemensam grund och koherens respektive ofullständig gemensam grund och icke-koherens 

har i den procentuella beräkningsdelen av resultatet slagits ihop med hänvisning till att detta 

är två snarlika positiva respektive negativa fenomen som förekommer i samtal. Dessa ansågs 

således inte nödvändiga att isolera med hänvisning till att de tillhörde två åtskilda grupper. 

Författarna delade upp beräkningarna sinsemellan men kalibrerade sig upprepat under 

processen för att få en välgrundad analys.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Uppgifter om samtliga deltagare är avidentifierade. I transkriptionerna är både personnamn, 

personuppgifter, orter och platser fiktiva. Materialet har behandlats konfidentiellt. Deltagarna 

fick ta del av ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1 och 2) för att bli väl 

informerade om studien och har utan särskild anledning kunnat avbryta sitt deltagande när 

som helst under studieperioden. Filmerna kommer att sparas i minst fem år på avdelningen för 

logopedi vid Linköpings universitet. Endast personer som är direkt involverade i forskningen 

kommer att ha tillgång till filmerna. 
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5. Resultat och analys 
I följande resultat- och analysdel presenteras utdrag från de inspelade samtalen, vilka belyser 

de samtalsfenomen som har varit mest förekommande och tydliga. Utdragen presenteras 

översiktligt i tabell tre. Utdragen är uppdelade i tidsangivna exempel med tillhörande nummer 

utan respektive med applikationen Book Creator, vilka vidare är kategoriserade under ett 

specifikt samtalsfenomen. De talarturer som anses särskilt intressanta är i varje exempel 

markerade i fetstil text. Inför varje fintranskriberat utdrag introduceras samtalsinnehållet, 

därefter följer en mer precis beskrivning av vad som sker rad för rad med tillhörande 

referenser.  

 

Två sammanfattningar av vad som har kunnat urskiljas ges, en efter samtliga utdrag utan 

samtalsstöd respektive en efter samtliga utdrag med applikationen Book Creator. 

Genomgående används beteckningen K för Karin, personen med demens, och P för 

samtalspartnern, det vill säga den personal (en person) som varit delaktig i samtalen. L1 

används för logopedstudent 1 och L2 för logopedstudent 2.   

 

Resultat- och analysdelen innehåller även en tabell som i procent presenterar hur frekvent de 

förekommande samtalsfenomen initiativtagande, gemensam grund och koherens samt 

ofullständig gemensam grund och icke-koherens är i varje samtal. Därefter presenteras ett 

sammantaget medeltal inom samtal utan respektive med applikationen Book Creator. 

 

Slutligen innehåller resultatet personalens svar till det frågeformulär som har utformats för att 

erhålla samtalspartnerns upplevelse av hur det är att kommunicera med personen med 

demens. 
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Tabell 3. Översikt av presenterade utdrag från inspelade samtal. 

Utdrag utan 

samtalsstöd  

Tidsintervall  Samtalsfenomen  Utdrag med 

applikationen 

Book Creator 

Tidsintervall Samtalsfenomen  

Ex. 1 00:00:26-00:43 Gemensam grund   Ex. 1 00:01:20-01:41 Gemensam grund 

Ex. 2  00:18:29-18:47 Gemensam grund  Ex. 2 00:05:56-06:23 Koherens 

Ex. 3  00:02:40-03:31 Ofullständig 

gemensam grund 

Ex. 3 00:04:36-05:02 Upprätthållande 

av samtalsämne 

Ex. 4  00:03:25-03:40 Ofullständig 

gemensam grund  

Ex. 4 00:11.34-12.01 Upprätthållande 

av samtalsämne 

Ex. 5  00:04:31-04:56 Prompting Ex. 5 00:00:44-01:10  Initiativtagande   

Ex. 6  00:06:24-06:42 Koherens Ex. 6 00:09:04-09:14  Initiativtagande   

Ex. 7  00:00:02-00:27 Koherens Ex. 7 00:01:13-01:46 Initiativtagande   

Ex. 8 00:04:40-05:32 Icke-koherens Ex. 8 00:06:35-07:02  Icke-koherens  

Ex. 9 00:15:28-15:40  Icke-koherens    

Ex. 10 00:01:18-01:43 Icke-koherens     

 

5.1 Utdrag ur samtal utan surfplatta med applikationen Book Creator 

Samtliga utdrag som presenteras utan surfplatta med applikationen Book Creator är inspelade 

i personens med demens hemmiljö. Samtalen är av spontan form utan några angivna riktlinjer 

för deltagarna. Samtliga deltagare, deltagaren med demens, personalen och författarna, har 

haft en aktiv roll som samtalspartner när de varit med vid ett samtalstillfälle.   

 

5.1.1 Gemensam grund  

Exempel 1 visar att deltagarna uppnår en gemensam grund sinsemellan. Samtalet berör 

klippning och föregås av ett samtal om en anhörig till K. 

 

Exempel 1, tid 00:00:26–00:43  

01. K: hon ska klipp håret åt mig nästa gång 
02. P:  ↑ska hon? 

03.  K:  ja ((ler)) 

04.  P:  jaha: ((nickar)) 
05.  K:  ((skakar på huvudet))((skratt)) 

06.  P:  tyckeru att de e långt? 

07.  K:  nja: ((stryker handen över håret))(0.4)  

08.  °de blir inte riktigt bra° (0.5) 

09.  P:  inte riktigt bra 

10:  K:  ne: de blir [inte bra] 
11: P:               [fåru] klippa lite page ((visar på K)) 

12. K:  ja  

13. P:  [a:] 
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14: K:  [((skrattar))] ne: 

15: P:  ↑nä?(1.3)  

16: K:  de blir nog ingen page ((ler)) 

 

Exemplet inleds med att K tar ett initiativ till att prata om att klippa håret (rad 01) varpå P 

responderar med en fråga (rad 02). K svarar på P:s fråga (rad 03) och P ger en uppbackning i 

form av “jaha” på det svar K ger (04). En uppbackning är ett stödjande tal eller 

lyssnarsignaler som används av lyssnaren för att understryka att talarens yttrande är aktuellt 

(Norrby, 2004, s. 146). K använder ett icke-verbalt fenomen (rad 05), vilket föranleder den 

fråga som P ställer (rad 06). Genom att P uppmärksammar K på rad 05 med en fråga 

upprätthålls samtalet och bidrar till en ökad gemensam grund mellan samtalsparterna. 

Gemensam grund uppnås bland annat genom ömsesidiga kunskaper (Clark, 1996, s. 93). K 

använder ett tvekfenomen och ger respons på frågan (rad 07-08) varpå P upprepar K:s respons 

(rad 09). K bekräftar den upprepning som P ger (rad 10), vilket överlappas (rad 11) av att P 

ger ett förslag som berör det ämne som de pratar om. K jakar (rad 12) och P bekräftar 

jakandet (rad 13). K börjar därefter skratta (rad 14) och reparerar sitt tidigare jakande på rad 

12 genom att neka. P bekräftar detta med en frågande intonation (rad 15) och K förtydligar då 

sin ståndpunkt (rad 16). Exemplet ovan (rad 07-16) tyder på en jämnfördelad och bibehållen 

turtagning, varken K eller P genomför flera egna turkonstruktionsenheter inom ramen för 

samma tur. Turtagning handlar om hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna (Norrby, 

2004, s. 107). Vanligtvis är turtagning bibehållen vid mild till måttlig demens (Ripich et al., 

1991).   

 

Nedanstående utdrag är ytterligare ett exempel på gemensam grund mellan K och P. Utdraget 

föregås av en sekvens där K och P diskuterar var en väninna till K bor. 

 

Exempel 2, tid 00:18:29–18:47 

01. P: var bor hon ↑då? 

02.  K:  ja: du ganska långt härifrån (2.3) ºhon borº (3.7)  

03.  kommer du ihåg var ja bodde? 

04.  P: Kristinehamn 

05.  K:  ja 

06.  P: .hja 
07.  K: ja(.)hon bodde i Kristinehamn nånstans 

 

Exemplet inleds med att P frågar K var väninnan bor någonstans (rad 01). K svarar då att hon 

bor ganska långt härifrån, varpå det förekommer en två sekunders lång paus (rad 02). K 
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behåller talarturen och påbörjar ett yttrande som hon inte fullföljer utan istället blir det en till 

tre sekunders lång paus (rad 02). Det som kan noteras är att P i detta fall inväntar K när de 

längre pauserna utförs. Studier har visat att det tillåts längre pauser än normalt, både mellan 

turer och inom turer hos personer med demenssjukdom (Baker et al., 2015). K väljer istället 

att fråga P om hon kommer ihåg var K bodde tidigare (rad 03). P svarar Kristinehamn (rad 

04).  K bekräftar P:s svar (rad 05), vilket följs av ytterligare bekräftelse av P (rad 06). Genom 

den fråga K ställer om var hon själv bodde får båda en ömsesidig information och uppnår 

därmed en större gemensam grund. Gemensam grund uppnås om båda har tillgång till 

informationen och om båda vet om att var och en har informationen (Clark, 1996, s. 95). K 

förtydligar sedan att väninnan bodde någonstans i Kristinehamn (rad 07).  Den fråga som K 

ställer på rad 03 kan vara ett innovativt sätt att komma runt eventuella minnessvårigheter. Det 

har visat sig att personer med demens kan vara innovativa när det gäller att hitta sätt att 

presentera sig själva som kompetenta berättare (Hydén & Antelius, 2011).  

 

5.1.2 Ofullständig gemensam grund  

I exempel 3 förefaller deltagarna ha en ofullständig gemensam grund. Samtalet handlade 

dessförinnan om en anhörig till K och handlar i exemplet om hur gammal den anhöriga 

personen till K är.    

 

 

Exempel 3, tid 00:02:40–03:31  

 
01. L1: hur gammal e hon då?  

02. K:  ja hörredu >hon lever< hon lever hon= (0.3)   

03.  L1: °*m:*°     

04. K: =hur länge som helst tror ja ((skrattar))      

05. P: °jaha°  

06. L1:  e hon ↑gammal eller [e] e >hon ung<? 
07. K:                      [nja]  

08. K:  trevlig o snäll e hon (0.9) ° e hon° (1.1)  

09. L1: äre ett barn?(2.4) 
10. K:  nja:(0.5) hon e °inget barn inte° de e hon inte  

11.  men hon fick inte börja (0.3) börja arbeta för  

12.   pappan tyckte inte om det (0.6)så hon fick vänta 

13.  (0.8)o så fick(°hon undra hur hon lydde°) sin     

14.  ↑pappa (2.7) 

15.  P: har hon gått nån <utbildning>? 

16.  K:  m: (2.3) ja kom ihåg det (3.1) °de° de tror jag 

17.  inte 
18.  P: nä.hh 

19. L1: m:                                         

20.  K:  han gjorde nog vad han kunde bara 
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Exemplet inleds med att L1 ställer en fråga till K om hur gammal personen är (rad 01) och 

den besvaras vagt av K (rad 02-04). Detta uppbackas av P och L1 (rad 04-05). L1 utvecklar 

därefter sin tidigare fråga (rad 06). K tvekar och börjar därefter tala om hur hon upplever att 

hennes anhöriga är som person (rad 07-08). L1 ställer därefter en ytterligare fråga om den 

anhörigas ålder (rad 09) som besvaras med ett tvekfenomen och ett utökat yttrande om den 

anhörigas bakgrund (rad 10-14). L1 kan här ses upprepa samma typ av fråga tre gånger men 

får inte den respons som eftersträvas för en gemensam grund, utan K kan ses utföra icke-

koherenta utsvävningar. Personer med Alzheimers sjukdom kan bland annat ge responser som 

inte följer upp samtalspartens fråga (Rousseaux et al., 2010). Holgraves (2002, s. 125) menar 

att det måste finnas en ömsesidig medvetenhet om att informationen existerar för att uppnå 

gemensam grund, vilket inte kan säkerställas i exemplet ovan. P ställer en fråga om utbildning 

som K därefter ger respons på (rad 15-17). P och L1 bekräftar då responsen (rad 18-19) och K 

ger en avslutning på sitt tidigare yttrande (rad 20).  

 

Exempel fyra uppvisar ett ytterligare samtal där deltagarna inte förefaller uppnå gemensam 

grund. Samtalet berör en anhörig till K som har hälsat på i hennes lägenhet.  

 

Exempel 4, tid 00:03:25–03:40 

 
01.  P:  har hon varit här? ((pekar mot servis)) jag ser att  

02.  du har en massa [kaffekoppar] o glas där((vänder  

03.  sig mot K)) 

04. K:             [*ja*] 

05. K:  hon hjälper mig o städa °också° (1.2) 
06.  P:  ↑jaha du har inte haft gäster? 

07.  K:  ne ((skakar på huvudet)) de har jag inte haft 

08.  P:  ((nickar)) (0.9) 
09.  P:  ni bara plockar ur i skåpen ((vänder sig mot  

10.  skåpen)) 
11.  K:  ja: 

 

Exemplet inleds med att P frågar om en anhörig till K har hälsat på (rad 01-03). K bekräftar 

detta och förklarar vad de har gjort (rad 04-05). P ställer då en följdfråga till sitt tidigare 

yttrande som besvaras med ett nekande av K (rad 06-07). Det yttrande som sker av P på rad 

06 förefaller grundas i föreställningar om föremålens funktion som inte förstås av K och 

deltagarna saknar därmed en gemensam grund. P uppbackar K:s svar (rad 07-08) och yttrar 

därefter ett påstående som bekräftas av K (rad 09-11). P kan här ses reparera avsaknaden av 
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gemensam grund genom det yttrande som hon bidrar med på rad 09. Med andra ord 

säkerställs därmed en ömsesidig information mellan samtalsparterna (Clark, 1996, s. 93).   

 

5.1.3 Prompting  

I exempel 5 påvisas hur P promptar K för att K ska komma fram till hur gammal hon är.  

Samtalet inleds med att K talar om att hon är gammal och handlar sedan i samtalet om att 

komma fram till exakt hur gammal hon är. 

 

Exempel 5, tid 00:04:31–04:56 

 
01.  K:  ja e så gammal nu så 

02.  P:  hur gammal e du då? 
03.  K:  nittio (0.3) nittiotvå år (2.5) 
04.  P:  du e född nittonhundra, 

05.  K:  nitton, 

06.  P:  a: 

07.  K:  nitton ****-**** ((vänder sig mot P)) 
08.   P:    nitton[**]  

09.  K:       [**]**= 

10. P: .hja 

11. K:  =**** 
12.  P:  ((nickar)) då fyller du ju (.) nittio, 

13.  K:   e: (1.3) 

14.  P:   nittiofyra 

 

Exemplet inleds med ett påstående av K som leder till en fråga av P (rad 01-02). K besvarar 

frågan (rad 03) men inte korrekt, vilket föranleder en upprepad prompting av P (rad 04-12). 

Mot slutet besvarar K detta med ett tvekfenomen (rad 13) och sekvensen avslutas med att P 

yttrar den ålder K befinner sig i (rad 14). Genom det tvekfenomen som K yttrar på rad 12 

förefaller hon förstå P:s avsikt att lämna över talaraturen. Principen är att den som för stunden 

har turen kan utse nästa talare (Sacks et al., 1974). Vidare definieras möjlighet till 

överlämning av turen mellan deltagarna som talarbytesplats (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 

50). P utser K som talare genom att utelämna födelseårets resterande siffror efter nitton och K 

förstår detta. 

 

5.1.4 Koherens 

I exempel 6 illustreras koherens i samtalet. Samtalet som pågår handlar om politik och 

föranleds av att K och P tittar på ett program på TV som berör ämnet.  
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Exempel 6, tid 00:06:24–06:42 

 

01. P:  ja >de e mycket< mere’ här me politik 

02.  K:  ja: ((skakar på huvudet))   
03.  P:  de e m-ånga partier o välja på 

04.  K:  ja: (.) de e det nog ja 

05.  P:  .hja (0.5) 
06.  K:  alla >ville ha< o ↑bestämma 

07.  P:  ja:  

08. K: [.hja] 

09. P: [så] ere (2.1) 
10.  P:  vet du vilka de e som bestämmer nu? 

11.  K:  jadu de- ja vet jag inte  

 

Exemplet inleds med att P yttrar två påståenden vilka bekräftas båda gånger av K (rad 01-04) 

och leder till en minimal uppbackning av P (rad 05). K yttrar därefter ett relaterat påstående 

som bekräftas av P där även en överlappning sker (rad 06-09). P ställer därefter en fråga till 

K:s påstående som avslutas med ett svar av K (rad 10-11). Den fråga som P ställer på rad 10 

är anknuten till det påstående som yttras av K på rad 6, P använder samma slags benämning 

som K, det vill säga “bestämmer”. Koherensen kan således studeras genom att se hur väl 

talarna anknyter till varandra och eller sig själva (Linell & Gustavsson, 1987, s. 85). 

 

Ytterligare ett exempel som berör koherens visas i exempel 7. Samtalet inleds med att P 

berättar om att hon har varit på möte och vad det innebär. 

 

Exempel 7, tid 00:00:02–00:27  

 
01. P:  ja har bara varit på möte ida 

02. K:  jaha?   

03. P: .hm  

04. K: va då (.)för möte då? 

05. P: vi har handledning en gång i månaden  

06.  K: ◦ja◦ 

07. P: vi som jobbar 

08.  K: ja: 

09. P:  .hja (.) dom hjälper oss lite om vi be- har problem 
10.  K:  ja: de behövs ju 

11.  P:  ja (1.0)((skratt)) kan behövas ibland 

12.   ((skratt))(3.3)     

13. K:  ◦ja◦ 

14. P:  man får ta den hjälp man får 
15.  K:  ja just de (.) ◦m◦ 

 

Exemplet inleds med att P berättar att hon har varit på möte, vilket leder till att K frågar vad 

är för slags möte (rad 01-04). Den efterföljande frågan som K ställer på rad 04 kan ses som 
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koherent, den är samstämmig med det som P yttrar på rad 01. Samtalsdeltagare utgår ofta från 

bakgrundsinformation för att etablera koherens i konversationen (Svennevig, 1999, s. 165).  P 

besvarar den fråga som K ställer varpå K bekräftar och P fortsätter sitt tidigare yttrande (rad 

05-07). K ger en uppbackande respons och P fortsätter tala om mötet som K sedan styrker 

(rad 08-10). P förstärker det som K styrker och de involverade skrattar sedan, följt av en 

uppbackning från K (rad 11-13). P avslutar med att berätta att man får ta den hjälp man får, 

vilket intygas av K genom en uppbackning (rad 14-15).  De uppbackningar som sker är i detta 

fall verbalt instämmande såsom “ ja just det”. K kan här ses signalera till P att fortsätta sin 

talartur. Genom uppbackningarna får talaren signaler om att fortsätta sin talartur (Norrby, 

2004, s. 147). 

 

5.1.5 Icke-koherens 

Nedanstående exempel understryker när en så kallad icke-koherens föreligger mellan 

deltagarna. Icke-koherens uppstår bland annat då den ena talaren kommer med ett initiativ 

som bemöts med ett eget, annat initiativ av den andre talaren (Linell & Gustavsson, 1987, s. 

200). Samtalet handlar om var K har bott någonstans och inbegriper även en anhörig till K.  

 

Exempel 8, tid 00:04:40–05:32   

01.  L1: vi pratade förut om ↑<Karlstad> (0.9) 
02. K:  ja: 

03.  L1: >o du,< 

04.  K:  Karlstad 
05.  L1:  nä-när bodde du där °då°? 

06.  K:  .hjadu hörre >tro du ja< kommer ihåg de (1.4) ja  

07.  minns de knappt 
08.  L1:  °m:° (1.1) 

09.  K:  ja minns när Eva skulle skjutsa mig hon har ju bil 

10.    >så hon får< skjutsa omkring mig (0.7) ja sa jag 

11.    ((vänder sig mot L1))du vill ju se Karlstad sa hon 

12.    de ska du få ida (0.8) jaha hon körde runt  

13.    runt((visar cirkelrörelse))(de står fram på där) 

14.  ((skrattar)) *runt* *runt* men men de va flera som 

15. va me i alla fall   

16.  ((°skrattar°))(1.2)((skakar på huvudet, vänder sig 

17.  mot L1)) 

18.  L1: men äru född i Karlstad eller i Göteborg? 
19.  K:  född i Karlstad 

20.  L1: ((nickar)) du e född där 

21.  K:  [m:]((nickar)) 
22.  L1: [okej] 

23.  K:  sen hamna hon i Göteborg (2.5) 

24.  L2:  °m:° (3.1) 
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25.  P:  äre Eva du pratar om? 

26.  K:  ja 

 

Exemplet inleds med att L1 berättar om vad ett tidigare samtal handlade om, vilket K 

uppbackar (rad 01-02). L1 påbörjar därefter ett påstående varpå K yttrar den geografiska plats 

L1 dessförinnan tog upp (rad 03-04). L1 ställer sedan en fråga som K ger respons på men inte 

kan besvara (05-07). Efter att L1 uppbackar K (rad 09) ger K ett relaterat men inte helt 

fullständigt koherent yttrande (rad 10-17). Personer med Alzheimers sjukdom kan ha en 

berättarstil som inte följer konventionerna för berättande (Hydén & Antelius, 2011), vilket 

kan ses hos K då hon utför ett icke-koherent ämnesbyte. Många personer med 

demenssjukdom har svårt att upprätthålla ett samtalsämne och har svårt med koherens 

(Dijkstra et al., 2004). Det som å andra sidan kan tyda på att K är medveten om sin utsvävning 

är att hon använder “ i alla fall” och därefter skrattar och skakar på huvudet (rad 16). Det här 

kan ses som en ämnesdigression av K, vilket är en tillfällig utsvävning från aktuellt ämne där 

talaren genom uttryck bevisar att han eller hon är medveten om sitt tillfälliga avsteg (Norrby, 

2004, s. 172, 175). L1 ställer därefter en fråga (rad 18) som relaterar till en tidigare fråga (rad 

05). K ger då respons på frågan som uppbackas av L1 (rad 19-20). L1 och K bekräftar därefter 

yttrandet samtidigt (rad 21-22). Därefter avslutar K sitt tidigare yttrande vilket förutom en 

uppbackning av L2 leder till att P frågar vem K åsyftar (rad 23-25). K avslutar med att 

bekräfta den fråga P ställer (rad 26). 

 

Exempel 9 visar ytterligare ett utdrag där icke-koherens förekommer. Samtalet föregås av att 

de har pratat om drycker och inleds med att L1 talar om tedrickande, därefter byter samtalet 

riktning.  

 

Exempel 9, tid 00:15.28–15:40 

 
01. L1: men ja dricker också ganska mycke te ◦de◦ 

02. K:  ni känner inte Maja förstår jag (2.2)[Maja] 

03. L1:                               [Ma] 

04.  K:  [(min)] 

05. L1: [nä:] de vet jag inte vem de är 

06.  K: en gammal tant som e jättejättetrevlig (0.8) 
07.  L1: ◦jaha?◦ 

 

L1 berättar att hon också dricker mycket te (rad 01), varpå K kan ses utföra ett så kallat icke- 

koherent ämnesbyte (rad 02). Det bidrar i detta fall till en bristande koherens i samtalet, detta 

kan enligt Linell & Gustavsson (1987, s. 200-201) uppstå då den ena talaren kommit med ett 
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initiativ som bemöts med ett eget, annat initiativ av den andre talaren. L1:s initiativ på rad 1 

bemöts således med ett helt annat initiativ av K på rad 2, vilket leder till en bristande 

koherens. Dock finns en möjlighet att K ser ämnet om drycker som potentiellt avslutat. L1 

överlappar K:s yttrande (rad 03). K överlappar därefter L1 (rad 04) och L1 svarar på det 

initiativtagande K utförde (rad 05). K ger då en kort beskrivning (rad 06). Usita et al. (1998) 

fann i sin studie att personer med demens använder mindre detaljrika beskrivningar i sitt 

berättande jämfört med personer utan kognitiva nedsättningar.  L1 bekräftar K:s yttrande med 

en frågande intonation (rad 07). 

   

I exempel 10 belyses hur ett icke-koherent ämnesbyte uppstår. Samtalet inleds med att P talar 

om fotografering och växlar därefter abrupt till att K pratar om katter. 

 

Exempel 10, 00:01:18–01:43   

01. P: nu i skolan så tar dom såna hära kort på barnen  

02.  varje år 

03.  K:  gör dom det? 
04.  P:  å det är jättemånga kort å de är ↑jättedyrt 

05.  K:  [a:] 

06. L2: [a:] 

07. L1: m:  
08.  P:  såna här småkort å det är stora (.) stora  

09.  ((gestikulerar med händerna)) kort å,   

10. K: m: (.) har ni sett på den där kissekatten då? me 

11.   som-((skrattar))(( frågan ställd till L1 och L2)) 

12.  som e (.) han e så gullig å söt å han kan (0.8)  

13.  röra sig lite grann me ◦och prata liksom◦ 

  

Exemplet inleds med att P tar ett initiativ till att prata om skolfoto (rad 01-02), på vilket K 

responderar med en fråga (rad 03). P fortsätter resonemanget (rad 04), och K, L1 och L2 ger 

en minimal, uppbackande respons (rad 05-07). P utvecklar ämnet (rad 08-09), K uppbackar 

igen minimalt, men byter abrupt ämne och övergår till att prata om katter trots att inget i 

kontexten lockar fram ett sådant yttrande (rad 10-13). Generellt kan K ses upprepa yttranden 

som rör ämnet katter genom flertalet samtal. Detta kan ses som att K ignorerar L1:s yttrande 

då hon på nytt återupptar egna tidigare initiativ om katter. Det kan följaktligen uppstå icke-

koherens genom att en talare använder egenanknytning, det vill säga ignorerar sin 

samtalspartners yttrande och istället upprepar sitt eget tidigare initiativ (Linell & Gustavsson, 

1987, s. 200-201). Att K inte fortsätter engagera sig inom det tidigare ämnet skolfoton kan 

kopplas till att många personer med demenssjukdom, på grund av deras nedsatta kognitiva 
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förmåga, har svårt att upprätthålla ett samtalsämne och har svårt med koherens (Dijkstra et al., 

2004).  

 

5.1.6  Sammanfattning av samtal utan surfplatta med applikationen Book 

Creator  

 

Gemensam grund kan urskiljas i exempel 1 och 2. Gemensam grund uppnås exempelvis i 

exempel 1 genom att P är uppmärksam på de avsikter K visar och ställer en fråga. En 

jämnfördelad turtagning mellan deltagarna kan också urskiljas. I exempel 2 urskiljs en 

gemensam grund då K ställer en fråga till P som gör att båda har tillgång till informationen. 

Andra framträdande fenomen i exempel 2 är generellt längre pauser där P väntar in K samt ett 

innovativt sätt för K att komma runt sina minnessvårigheter för att presentera sig som en 

kompetent berättare.   

 

Ofullständig gemensam grund kan urskiljas mellan talarna i exempel 3 och 4. Till skillnad 

från exempel 1 och 2 leder bristfälliga svar på frågor i exempel 3 av K till att talarna inte 

uppnår en gemensam grund. I exempel 3 ersätts ett korrekt svar med en icke-koherent 

utsvävning vilket leder till den ofullständiga gemensamma grunden.  Det finns därmed ingen 

ömsesidig medvetenhet om att informationen existerar. I exempel 4 ställer P en fråga kopplad 

till kontexten som troligtvis inte förstås av K, därmed uppnås inte en gemensam grund. I det 

här exemplet reparerar dock P avsaknaden av den gemensamma grunden genom att ställa en 

fråga som förstås och besvaras av K. 

 

Prompting kan urskiljas i exempel 5 av P då K inte kan besvara en tidigare fråga. 

P hjälper till och väntar in att K fyller i det yttrande som avses. Ytterligare ses K förstå 

turtagningsprinciper vid tillfällen då P ämnar ge turen till henne vid en talarbytesplats.   

 

Koherens mellan parterna kan ses i exempel 6 och 7. I exempel 6 uppnås koherens genom att 

parterna kan ses anknyta till varandra, P ställer exempelvis en fråga som är lexikalt anknuten 

till ett tidigare yttrande av K. Exempel 7 visar liknande koherent fenomen då K ställer en 

efterföljande fråga utifrån tidigare bakgrundsinformation från P. 

 

Icke-koherens kan ses i exempel 8, 9 och 10. I exempel 8 sker en abrupt ämnesväxling av K. 

Något som dock kan tyda på att K är medveten om detta är att hon använder ett uttryck i slutet 
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av sitt yttrande som signalerar att hon gör en tillfällig utsvävning. Det icke-koherenta 

ämnesbytet i exempel 9 sker genom att K inte bemöter det initiativ som L1 tar dessförinnan 

utan istället tar ett eget initiativ till yttrande. Den beskrivning som K ger i sitt initiativ är 

vidare otillräcklig för att en gemensam grund ska kunna uppnås. Det sista exemplet, 10, 

påminner om samma slags icke-koherens som i exempel 9. Efter ett endast minimalt 

uppbackande av K utförs ett yttrande som inte anknyter till det föregående yttrandet av P. 

 

5.2 Utdrag ur samtal med surfplatta med applikationen Book Creator  

Samtliga utdrag som presenteras med surfplatta med applikationen Book Creator är inspelade 

i personens med demens hemmiljö. Samtalen är av spontan form utan några angivna riktlinjer 

för deltagarna. Samtliga deltagare, i detta fall deltagaren med demens och personalen, har haft 

en aktiv roll som samtalspartner när de varit med vid ett samtalstillfälle.  

 

5.2.1 Gemensam grund 

Nedanstående exempel visar gemensam grund mellan K och P som uppnås under samtalets 

gång. K och P samtalar i exemplet utifrån en surfplatta med applikationen Book Creator.  

K och P tittar på bilder från K:s hem. 

 

Exempel 1, tid 00:01:20–01:41  

 
01. P: de e din rullator 
02.  K:  e de det? 

03.  P:  ja: 

04. K: säger du[de] 
05.  P:          [din bästa kompis] 

06.  K:  ser man där ja ((pekar på bild i surfplattan)) 
07.  P:  .hja 

08.  P:  den får du inte glömma när du e ute o går 

09.  K:  ne: ja har den där ((pekar på rullatorn i rummet)) 
10.  P:  m: 
11.  K:  dom har blivit större (2.9) 

12.  P:  behöver du en större? 
13.  K:  ne men vi har fått större ((pekar)) 

14.  P:  ja ↓ just det (1.2) 

15.  K:  m: 
16.  P:  du hade en annan när du bo-flytta in här 

17.  K:  ja 
18.  P:  .hja 
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P pekar på en bild på K:s rullator i applikationen och säger till K att det är K:s rullator (rad 

01). Därefter följer sekvenser där rullatorn diskuteras (rad 02-10). Mellan rad 01 och 05 

uppvisar K och P en viss avsaknad av gemensam grund, K förefaller inte förstå P:s påstående 

och intention på rad 01 respektive 05. K yttrar sedan ”de har blivit större” (rad 11). P frågar 

då om K behöver en större (rad 12). K förtydligar då sitt tidigare yttrande (rad 13) genom att 

yttra “ne men vi har fått större” med betoning på fått. P bekräftar att hon har förstått K (rad 

14). Sekvensen mellan rad 11 och 14 påvisar att P och K uppnår en gemensam grund då de 

avslutningsvis har tillgång till ömsesidig information. Gemensam grund uppnås om båda har 

förfogande till informationen och om båda vet om att var och en har informationen (Clark, 

1996, s. 95). P förefaller osäker på vad K menar och ställer därefter en relaterad fråga för att 

förstå vad K åsyftar. Detta kan illustrera P:s medvetenhet om att vilja uppnå en gemensam 

grund. Självmedvetenhet är den fundamentala komponenten inom gemensam grund 

(Svennevig, 1999, s. 5). K och P bekräftar att de har förstått varandra (rad 15-18). Genom att 

P frågar om K behöver en större rullator på rad 12 får K chansen att justera sitt yttrande och 

därmed producera ett mer förståeligt yttrande för mottagaren på rad 13. Vad gäller förmågan 

att producera utökade och meningsfulla yttranden är denna inte endast ett svar på hans eller 

hennes kognitiva nedsättningar utan delvis också kopplade till den interaktion som uppstår 

med en specifik samtalspartner (Perkins et al., 1998).  

5.2.2 Koherens  

I exempel 2 kan koherens urskiljas i samtalet. Samtalet som pågår handlar om att K tog emot 

katter där hon bodde som ung och föregås av att de har tittat på ett filmklipp i applikationen 

Book Creator som visar en katt. 

 
Exempel 2, tid 00:05:56–06:23 
 

01. P: bodde ni på landet?  

02. K:  na:e de gjorde vi väl inte vi(1.1)ja de kan man  

03.   nästan säga (.) Kristinehamn ((vänder sig mot P)) 

04.  P: ↑jaha ja 

05.  K: de e land[et] 

06. P:      [men] ni kunde ha hand om många katter då? 

07.  K:  ja: de kunde vi 

08.  P:  dom fick inte komma in ↑kanske 

09.  K:  jo: *he*    

10.  P:  allihopa? 

11.  K: ja älskar alla katterna vetu (2.3) 

12. P:  o mamma sa att du fick ta in dom? 
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13.  K:  ja mamma (0.9) brydde sig inte om de 

14. P:  gjorde hon inte?  

15.  K:  hon hade sina besvär förstår du 

16.  P:  mhm 

17. K: m:  

 

Exemplet inleds med att P ställer en fråga varpå K responderar frågan (rad 01-03). P bekräftar 

K:s respons och K tydliggör sin tidigare respons (rad 04-05). Att K tydliggör sin respons på 

rad 05 kan ses som en avsikt att P ska få ett mer tydligt svar på den fråga hon ställde. Det 

förefaller således som att K vill uppnå en gemensam kunskap. Samtalsdeltagaren brukar 

anpassa den språkliga formen i yttrandet för att göra sig förstådd av lyssnaren (Givón, 1997, s. 

1). Detta kan kopplas till K:s yttrande på rad 05. P fortsätter med att ställa ett frågande 

påstående som bekräftas av K (rad 06-07). P yttrar därefter ett relaterat påstående som 

responderas av K (rad 08-09). P fortsätter ställa vad som kan ses som passande frågor (rad 10, 

12 och 14) vilka samtliga gånger responderas av K på ett koherent sätt (rad 11, 13 och 15). K 

och P anknyter till varandra på ett tydligt sätt. Koherensen kan följaktligen studeras genom att 

se hur väl talarna anknyter till varandra och eller sig själva (Linell & Gustavsson, 1987, s. 85). 

Sekvensen avslutas med att P bekräftar den sista frågan och att K uppbackar detta (rad 16-17).  

 

5.2.3 Upprätthållande av samtalsämne  

I nedanstående exempel förekommer strategier för att upprätthålla samtalsämnet. De lyssnar i 

nedanstående exempel på musik i applikationen Book Creator. 

 

Exempel 3, tid 00:04:36–05:02   

 
01.  P:  vem va det? (2.2)((frågar om musik i surfplattan))  

02.  K:  ja vem va det ja ((skrattar)) 
03. P:  som sjöng om Rönnerdahl 

04.  K:  (°prins°) Rönnerdahl ja (2.3)ja lyssna mycke på  

05.   musik gör ja men jag kommer °inte ihåg alla° 
06.  P: nä: (.) Evert Taube 

07.  K: m: 
08.  P:  känneru’ till han? 

09.  K: ja jag har hört ta- hört talas om han °Evert Taube° 

10.  och hört han också 
11.  P:  ja: 

 

Den musik som spelas leder till att K klappar och mimar till musiken (rad 01). P ställer en 

fråga till K (rad 02) som följs av att K bekräftar frågan genom att på ett frågande sätt upprepa 

P:s yttrande och därefter skratta (rad 02). P ger en form av vägledning när K inte kan besvara 
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frågan som ställts (rad 03). K tar hjälp av P:s vägledning och också bekräftar det som P sagt i 

raden ovan. Detta följs av att K berättar att hon lyssnar mycket på musik, men att hon inte 

kommer ihåg allt (rad 04-05). Det har visat sig att personer med demens är innovativa när det 

gäller att hitta sätt att presentera sig själva som kompetenta berättare (Hydén & Antelius, 

2011). Genom att K på rad 04-05 berättar att hon lyssnar mycket på musik, men inte kommer 

ihåg alla artister blir hennes tidigare försök till svar i högre grad befogat; det föreligger en 

anledning till att hon inte kunde svara på den fråga P ställde på rad 01. P bekräftar K:s 

yttrande och ger därefter svaret på frågan till K som K sedan bekräftar (rad 06-07). P 

upprätthåller samtalsämnet och frågar om K vet vem sångaren är (rad 08). K får 

avslutningsvis bekräfta att hon har hört talas om sångaren, vilket erkänner hennes kompetens 

(rad 09-11). Den fråga som P ställer på rad 08 ger K möjlighet att lyfta fram den kompetens 

hon har inom ämnet. Strategier att använda som samtalspartner i kommunikationen med 

personer med demens bör snarare vara inriktade på att förstärka deras styrkor än att åtgärda 

deras svagheter (Beukelman & Mirenda, 2005, s. 3). P förstärker K:s styrkor genom att fråga 

om K känner till honom istället för att åtgärda K:s svårigheter genom att själv redogöra för 

vem han är.  

 

Nedan följer ett exempel där P och K samtalar utifrån en bild som illustrerar dans i 

applikationen Book Creator. Exemplet visar strategier för att upprätthålla samtalsämnet. 

 

Exempel 4, tid 00:11.34–12:01  

 
01. P:  där äre också lite dans 
02. K:  a: visst (6.2) 

03.  P:  me folkdräkter (1.6) ser du de? 

04.  K:  vadå? 
05.  P:   att dom har folkdräkter på sig 

06.  K:   ja m: (3.4) 
07. P:   kan du dansa gammeldans? 

08. K:   ((skrattar)) näe ◦det har jag inte provat de har 

09.   jag inte gjort◦ 
10.  P:  vals å schottis å sto[a]  

11.  K:            [näe] jag kan inte dansa 

 

P inleder med ett öppet yttrande och pekar i surfplattan (rad 01). K bekräftar P:s yttrande och 

därefter följer en paus som varar i 5 sekunder (rad 02). Med hänvisning till den längre pausen 

hade ett ämnesbyte kunnat ske. Ämnesbyten brukar ske i samband med en längre eller kortare 

tystnad (Norrby, 2004, s. 170-171). En möjlig förklaring till att inget ämnesbyte sker kan 

relateras till Baker et al. (2015) som visat att det tillåts längre pauser än normalt hos personer 
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med demens.  P utökar sedan sitt yttrande för att upprätthålla samtalet (rad 03). K visar att hon 

inte har förstått (rad 04). P förtydligar sitt yttrande (rad 05) som uppbackas av K (rad 06). P 

ställer en riktad fråga till K (rad 07) som följs av att K skrattar och svarar (rad 08-09). P 

utökar sitt yttrande, vilket överlappas av K:s respons (rad 10-11).   

 

5.2.4 Initiativtagande  

P och K tittar i följande exempel på bilder i en surfplatta med applikationen Book Creator. I 

exemplet visas ett exempel på ett initiativtagande av K.   

 

Exempel 5, tid 00:00:44-01:10  

 
01. K: jag känner igen många här 

02.  P:  vilka bilder känner du igen? 
03.  K:  ((pekar på avsedd bild i surfplattan)) 

04.  P:  där ja (.) ja: (1.1) vem e de?  

05.  K:  ((skrattar)) ºde e min gamla gubbeº 
06.  P:  de e din [gubbe] 

07.  K:        [(så gammal)] .hja 

08.  P:  m:  
09.  K:  o så e de (.) sonen där ((pekar på avsedd bild i 

10.  surfplattan)) 
11.  P:  ↑ jaha (0.5) va heter han? 
12.  K:  ja: (0.4) va heter (2.8) Anders heter han tro ja 

13:  P:  ↑a: okej 

14.  K:  m: (.) de e länge sen= 

15.  P.  ja:   

16. K. =han föddes 

 

K tar initiativ avseende bilderna i surfplattan (rad 01) varpå P önskar ett förtydligande (rad 

02). K svarar genom att peka på de avsedda bilderna (rad 03) som bekräftas av P som sedan 

ställer en fråga som är kopplad till K:s tidigare yttrande (04). K skrattar och svarar på frågan 

(rad 05). P bekräftar K:s yttrande (rad 06) varpå ytterligare bekräftelse mellan K och P 

förekommer (rad 07-08). K tar ytterligare ett initiativ (rad 09). Att K tar initiativ i samband 

med användandet av Book Creator visar på liknande resultat som framkommit Gowans et al. 

studie (2004). De visade att personerna med demens var villiga att interagera med verktygen 

själva och genom detta ha större möjlighet att utföra fler egna val. Personerna med demens 

kunde därmed delta på en mer jämlik basis och uppnå en mer naturlig konversation. P 

bekräftar och ställer en fråga för att upprätthålla samtalsämnet (rad 11). K svarar på P:s fråga 

som bekräftas av P (rad 12-13). K säger sedan att det var länge sen han föddes som bekräftas 

av P i en överlappning (rad 14-16). 
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Exempel 6 visar ytterligare ett exempel som illustrerar initiativtagande. K och P tittar på ett 

filmklipp med en katt i applikationen Book Creator.  

 

Exempel 6, tid 00:09:04-09:14  

01.  K:  ((skrattar)) ja som har haft så mycke katter 
02.  P: m: (0.7) 

03.  K:  ja älskar katter vet du 

04. P:  hur många haru haft? 

05.  K: ja hade-har haft ja hur många har ja haft? 

 

K skrattar och därefter följer ett initiativtagande av K där hon berättar att hon har haft många 

katter (rad 01-02). P bekräftar K:s yttrande (rad 03). K berättar vidare om sin egen relation till 

katter (rad 03), vilket följs av en följdfråga av P (rad 04). K besvarar frågan (rad 05). 

Generellt styr K samtalet medan P ställer enstaka frågor.  I likhet med fynden av Gowans et 

al. (2004) ställer vårdgivaren färre frågor vid användning av pekskärm. De initiativ K tar kan 

implicera en ökad kommunikationsförmåga genom användning av AKK. Personer med 

demens har visat sig ha större potential att förstärka sin kommunikationsförmåga genom AKK 

(Beukelman & Mirenda, s. 509 2005).   

 

I följande exempel tittar K och P på bilder på K:s hem och familjemedlemmar i applikationen 

Book Creator. Exemplet visar hur K tar ett initiativ i början av samtalet.  

 

Exempel 7, tid 00:01.13-01:46   

 
01.  P: mitt hem ((läser en rubrik till några av bilderna 

02.   i surfplattan)) 
03.  K:  m: (2.2) min familjs ((läser en rubrik till några 

04.   av bilderna i surfplattan))  

05. P: m:  

06. K: kommer jag ihåg 

07. P: .hja  

08.    Birgitta (0.7) å Peter (1.6) Susanne  

09.  P:  ↑jaha  

10.  K:  min- min (0.5) Rune  

11. P: jaha:  

12. K: han som va me å j- med under kriget men han fick 
13.  inte göra det å han fick inte va med han skulle  

14.  laga mat istället 

15.  P:  ↑jaha 
16. K:  m: (2.1) 

17.  P:  Rune e de, 
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18.  K:  Rune Widell  

19.  P: e de nån bror eller? 
20.  K:  ja: de e de 

21.  P:  e de din bror? 

22.  K:  .hja (.) de e de  

 

P läser en av rubrikerna till bilderna i applikationen (rad 01-02). K fortsätter sedan och läser 

rubriken till en annan bild som bekräftas av P två gånger (rad 03-06). K fortsätter sedan sitt 

yttrande kopplat till bilderna (rad 08). Därmed, genom K:s egeninitierade yttranden, får P 

tillgång till information från K som inte säkert hade framkommit utan applikationen med 

bilder. Gowans et al. (2004) påvisar i sin studie att minnen framkom som vårdgivare inte 

tidigare fått ta del av vid användning av pekskärm. P bekräftar K:s yttrande (rad 09). K 

berättar sedan vidare om en av personerna på bilden, vilket P uppbackar två gånger (rad 10-

15). K fortsätter med ett instämmande som följs av en paus (rad 16). När K inte fortsätter sin 

talartur använder P en stigande ton för att försäkra sig om vem personen de pratar om är (rad 

17).  Detta kan bero på att deltagare i samtal kan ha olika toleransnivå för hur länge det kan 

vara tyst mellan replikerna (Norrby, 2004, s. 107). Hade toleransnivån varit annorlunda hade 

talarturerna möjligtvis haft en annan fördelning. K förtydligar (rad 18), men förefaller ändå ge 

för lite information för att P ska kunna avgöra vem personen är, vilket då kan relateras till att 

personer med demens använder i regel mindre detaljrika beskrivningar (Usita et al., 1998). P 

ställer då en följdfråga (rad 19) som K svarar på (rad 20), vilket leder till en i högre grad 

gemensam grund. P ställer ytterligare en fråga för att få förtydligande om vem personen är 

(rad 21) vilken besvaras av K (rad 22).   

 

5.2.5 Icke-koherens 

I nedanstående exempel samtalar P och K utifrån applikationen Book Creator i en surfplatta. 

Innan aktuellt exempel har de talat om K:s säng och sömn utifrån en bild på en säng i 

applikationen. I exemplet som följer diskuterar deltagarna tv-program. Exemplet visar ett 

icke- koherent yttrande av K. 

 

Exempel 8, tid 00:06.35-07:02  

01. P:  när vi går hem på kvällen så sitter du ofta 

02.   å tittar på ↑teven 

03. K: ja det gör ja kan[ske] 

04. P:    [m:] 
05. K: de gör ja 

06. P: hur länge brukar du sitta uppe? 
07. K: ja inte så länge sitter ja väl inte uppe 
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08. P: nä: (1.4) 

09.    K: de >gör ja väl inte< (0.6) om det är nånting  

10.  som är bra så stannar ja kvar 

11. P: ja: va ere som är bra då? 

12. K: ((skrattar)) ja det som är roligt 
13. P: äre nåt favoritprogram du har? på kvällen  

14.  där 

15. K: näe: (.) ja har inte vart så mycke på bio  

16.  den sista tiden (.) ja kommer inte ihåg de 

 

P producerar ett yttrande vilket besvaras av K (rad 01-03). Detta följs av en uppbackning av P 

(rad 04). K upprepar därefter sitt tidigare yttrande, denna gång mycket tyst (rad 05). P ställer 

därefter en fråga kopplad till det aktuella samtalsämnet vilket besvaras av K som bekräftas av 

P (rad 06-08). K återupptar därefter sitt svar på P:s fråga (rad 09-10) som följs av en 

följdfråga av P (rad 11). K ger då ett ospecificerat svar på frågan (rad 12). P upprätthåller 

samtalet genom ytterligare en fråga kopplad till samtalsämnet (rad 13-14), vilket följs av ett 

relaterat men inte fullständigt koherent yttrande av K (rad 15-16). Det faktum att K uppvisar 

en typisk syntax och fonologi men något nedsatt koherens i detta fall kan förklaras utifrån 

Murdoch et al. (1987) som menar att personer med demens inte uppvisar en likartad grad av 

nedsättning av olika lingvistiska komponenter. Exempelvis tycks semantik och pragmatik 

vara mer nedsatt än syntax och fonologi.  

 

5.2.6 Sammanfattning av samtal med surfplatta med applikationen Book 

Creator  

 

Gemensam grund ses i exempel 1 mellan samtalsparterna. Genom att K tydliggör sitt yttrande 

när P inte förstår vad K menar får de en ömsesidig information som leder till en gemensam 

grund.  

 

Koherens uppstår i exempel 2 mellan P och K. K tydliggör sitt svar till den fråga som P ställer 

genom att välja ett ordval som återfinns i den fråga som P ställer. På det viset anknyter K till 

P och de uppnår då en större samstämmighet och koherens sinsemellan.  

     

Strategier för att upprätthålla samtalsämnen kan ses av P i exempel 3 och 4. I exempel 3 ger P 

vägledning inom samtalsämnet för att K ska komma fram till det som efterfrågas, men ställer 

även en ytterligare fråga inom ämnet. Den frågan leder till att K:s kompetens erkänns genom 

att hon besvarar frågan. I exempel 4 förekommer en längre paus vilket skulle ha kunnat leda 
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till ett ämnesbyte. P väljer dock att vänta in K vid pausen och återupptar därefter 

samtalsämnet. 

Initiativtagande påvisas i exempel 5, 6 och 7 av liknande slag. I såväl exempel 5 som i 

exempel 6 och 7 ses en mer jämlik basis med hänsyn till att K tar fler initiativ och att P ställer 

färre frågor. I och med att samtalsparterna kan delta på en mer jämlik basis blir 

konversationen mer naturlig. Faktum kvarstår dock att samtalet, i likhet med den generella 

samtalskaraktären i samtal, bibehåller en viss asymmetri. Detta kan också bero på att 

samtalspartnern är en personal och att deltagaren har ett kommunikativt funktionshinder.  

Icke-koherens kan urskiljas i exempel 8. När P ställer en fråga följs det av ett icke-koherent 

yttrande av K i form av ett språkligt yttrande som berör ämnet men inte svarar specifikt på 

den fråga P ställer. 
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5.3 Resultat av procentuell beräkning av förekomst av samtalsfenomen  

Nedan presenteras de resultat som framkom av resultatberäkningen till föreliggande studies 

material. I tabell 4 visas resultaten från samtliga samtal med avseende på hur ofta 

initiativtagande, gemensam grund, koherens, ofullständig gemensam grund och icke-koherens 

förekommer. I tabell 5 visas medeltalen av dessa samtalsfenomen i samtal med och utan 

applikationen Book Creator. 

 

Tabell 4. Specifika förekommande samtalsfenomen dividerat med antal talturer inom respektive samtal med och 

utan applikationen Book Creator 

Specifika samtalsfenomen dividerat med antal 

talarturer inom respektive samtal utan applikationen 

Book Creator.  

Specifika samtalsfenomen dividerat med antal 

talarturer inom respektive samtal med applikationen 

Book Creator. 

 

Samtal 1 (K, P, L1 & L2): 
Initiativtagande: (20/302) 7 % 
Gemensam grund och koherens/talarturer:  
(28/302) 9 % 
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens/talarturer: 

(22/302) 7 % 

 

 

Samtal 1 (K & P): 
Initiativtagande: (18/267) 7 %   
Gemensam grund och koherens: (24/267) 9 % 
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(32/267) 12 %  

 

Samtal 2 (K, L1 & L2): 
Initiativtagande: (12/178) 7 % 
Gemensam grund och koherens: (28/178) 16 %  
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(18/178) 10 % 

 

Samtal 2 (K & P): 
Initiativtagande: (38/371) 10 %  
Gemensam grund och koherens: (31/371) 8 %  
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(12/371) 3 % 

Samtal 3 (K, L1 & L2): 
Initiativtagande. (28/221) 13 %   
Gemensam grund: (15/221) 7 % 
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens: 
(45/221) 20 %  
 

Samtal 3 (K & P): 
Initiativtagande: (20/236) 8 % 
Gemensam grund och koherens: (25/236) 11 % 
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(16/236) 7 % 
 

 

Samtal 4 (K, L1 & L2):  
Initiativtagande: (15/179) 8 % 
Gemensam grund och koherens: (19/179) 11 %  
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(26/179) 15 % 

Samtal 5 (K, P, L1 & L2): 
Initiativtagande: (26/316) 8 %,  
Gemensam grund och koherens: (35/316 )11 %  
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(13/316) 4 %   
 

Samtal 6 (K & P):  
Initiativtagande: (32/340) 9 % 
Gemensam grund och koherens: (43/340) 13 % 
Ofullständig gemensam grund och icke-koherens:  
(21/340) 6 %  
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I tabell 4 under samtal utan applikationen Book Creator kan en spridning mellan 4 och 20 

procent ses inom initiativtagande, en spridning mellan 7 och 16 procent inom gemensam 

grund och koherens samt en spridning mellan 4 och 20 procent inom ofullständig gemensam 

grund och icke-koherens.  I samtal med applikationen Book Creator kan en spridning mellan 7 

och 10 procent ses inom initiativtagande, en spridning mellan 8 och 11 procent inom 

gemensam grund och koherens samt en spridning mellan 3 och 12 procent inom ofullständig 

gemensam grund och icke-koherens.  

  

I tabell 5 visas en lika stor frekvens av fenomenen initiativtagande (9 %), gemensam grund 

och koherens (10 %) mellan samtal utan respektive med applikationen Book Creator medan 

ofullständig gemensam grund uppvisas i en marginellt lägre frekvens i samtal med 

applikationen Book Creator än utan samtalsstöd (7 % respektive 9 %).  

Tabell 5. Medeltal av frekvens av förekommande samtalsfenomen med och utan applikationen Book Creator  

Medeltal av specifika samtalsfenomen av samtliga 

samtal utan samtalsstöd  

Medeltal av specifika samtalsfenomen av samtliga 

samtal med applikationen Book Creator 

Initiativtagande (133/1536) 9 % Initiativtagande (76/874) 9 %  

Gemensam grund och koherens (168/1536) 10 % Gemensam grund och koherens (90/874) 10 % 

Ofullständig gemensam grund och icke-koherens (145/1536) 

9 % 

Ofullständig gemensam grund och icke-koherens (60/874) 7 

%  

 

5.4 Intervju med samtalspartner 

Nedan redovisas de svar som framkom av de frågor som ställdes i ett skriftligt frågeformulär 

(se bilaga 3) till samtalspartnern, i detta fall en personal. Frågorna berörde hur personalen 

upplever hur det är att kommunicera med personen med demens, Karin. 

 

Det som framkom avseende frågan hur samtalspartern upplevde Karins kommunikation var 

att hon kommunicerar bra, tycker om att prata, är väldigt social och oftast hittar de rätta orden. 

Vad gällde vilka svårigheter som samtalspartnern upplevde framkom det att hon glömmer 

mycket och blandar ihop tid och rum, att de fakta som hon säger inte alltid stämmer och att 

det är svårt att koncentrera sig och prata om en sak en längre tid. Det som fungerar bra i 

samtalen med Karin är att talet är tydligt och att orden oftast är de rätta så det är lätt att förstå 

samt att hon är lugn och trygg i sig själv och kan sitta still en längre tid. 
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När personalen pratar med Karin använder hon sig av de ord som Karin säger för att på så sätt 

bekräfta att hon har förstått. Personalen försöker hänga med i Karins samtalstempo och låter 

henne styra över det. Gör Karin något fel ändrar inte personalen henne utan fortsätter samtalet 

som vanligt. Däremot kan personalen i vissa fall styra samtalet i rätt riktning. Vid användning 

av kommunikationshjälpmedlet tenderade Karin att prata och komma ihåg mer när hon såg 

bilderna, som hon dessutom blev glad av och kände igen, enligt personalen.   

 

Generellt menar personalen att den största utmaningen med att prata med personer med 

demenssjukdom är att många personer med demens har förlorat sitt språk. Då är det viktigt att 

personalen tittar på kroppsspråket och försöker att lyssna in vad personen vill. Vidare menar 

personalen att vissa kan ha svårt att förstå vad ett ord betyder och det kan förekomma att en 

person säger en sak men menar en annan. Någon kan säga samma sak 100 gånger under en 

dag. Det är därför viktigt att personalen är lyhörd och har stort tålamod. Personalen 

understryker att det behövs mer tid för att sitta och samtala med personen med demens och 

önskar även utbildning i samtalsteknik  

 

Den fördel som personalen kan se med surfplatta som kommunikationshjälpmedel är att då en 

del personer med demens inte förstår betydelsen av ett ord kan det underlätta om man visar en 

bild. Nackdelen med denna typ av kommunikationshjälpmedel är att personer med demens 

inte själva kan styra över hjälpmedlet utan behöver assistans från personalen.  

 

Vad gäller möjligheten att fler på demensboendet skulle få tillgång till en surfplatta som 

kommunikationshjälpmedel tror personalen att det skulle räcka med en gemensam surfplatta. 

Personalen föreslår att man skulle kunna lägga in bilder för varje person och sedan ha egen tid 

med en person i taget och samtala om bilderna. Tidigare har personalen på boendet inte 

använt någon typ av kommunikationshjälpmedel. Däremot har de använt en typ av mikrofon 

med hörlurar till en person med nedsatt hörsel för att underlätta kommunikationen. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

I föreliggande studie undersöks hur samtal med en person med demens gestaltar sig med och 

utan surfplatta med applikationen Book Creator samt hur samtalspartnern upplever att det är 

att kommunicera med personen med demens.  

 

6.1.1 Vad karakteriserar interaktionen mellan en person med demens och 

dennes samtalspartners med och utan surfplatta med applikationen Book 

Creator?  

En rad olika samtalsfenomen kan i föreliggande studie identifieras utan respektive med 

applikationen Book Creator. De fenomen som ansågs reflektera de kommunikativa fenomen 

som var framträdande hos personen med demens var gemensam respektive ofullständig 

gemensam grund, initiativtagande, koherens och icke-koherens. Såväl samtalssekvenser med 

som utan applikationen Book Creator visar genomgående flera uppbackningar där personalen 

också kunde ses vara den styrande samtalsparten.  

 

Den ofullständiga gemensamma grunden och icke-koherensen som uppvisades både utan och 

med applikationen Book Creator kan bero på flera bakomliggande faktorer. Ofullständig 

gemensam grund och icke-koherens kan utan applikationen Book Creator urskiljas i exempel 

3, 4 och 10 genom en icke-koherent utsvävning av personen med demens, en fråga av 

samtalspartner som inte förstås och ett icke-koherent ämnesbyte. Eftersom minne och 

tänkande är nedsatta vid demens enligt bland annat Gowans et al. (2004) kan detta ha 

påverkat utfallet i exempel 4 medan den icke-koherenta utsvävningen i exempel 3 kan ha 

berott på att personen inte har samma förutsättningar att följa de konventioner som finns för 

berättande, vilket Hydén och Antelius (2011) understryker. Avseende samtalssekvenser med 

applikationen Book Creator som inbegriper icke-koherens kunde dessa urskiljas i exempel 7 

och 8. Utöver det initiativ som personen med demens tar i exempel 7 förefaller personen 

också ge för lite och odetaljerad information för att samtalspartnern ska uppfatta vem som 

avses. Personer med demens tenderar att ge mindre detaljrika beskrivningar (Usita et al., 

1998). I exempel 8 ställer samtalspartnern en fråga som följs av ett inte helt koherent yttrande.  

 

Det som kan urskiljas utifrån tabell 5 som redovisas i resultatet är att ofullständig gemensam 

grund och icke-koherens förekommer i en högre grad utan applikationen Book Creator, 9 
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procent utan applikationen och 7 procent med applikationen. Som Trahan et al. 

(2014)  nämner kan bildbaserad kommunikation vara effektivt för att minska problem. Att det 

förekommer mindre icke-koherens och ofullständig grund vid användning av applikationen 

Book Creator jämfört med utan kan bero på att applikationen bidrog till bibehållen fokus hos 

personen med demens med hjälp av det visuella stöd som surfplattan gav. Differensen mellan 

7 och 9 procent är emellertid inte speciellt stor och därför bör detta resultat betraktas med 

försiktighet.  

 

Vad som vidare kan noteras är att deltagarstrukturen skiljer sig mellan samtalen, i samtal två, 

tre och fyra är inte personalen närvarande utan endast författarna och deltagaren med demens 

(se tabell 2). I tabell fyra kan det urskiljas att dessa samtal är de som, med undantag för samtal 

ett med applikation, ses uppvisa högst procent av ofullständig gemensam grund och icke-

koherens. Detta kan relateras till Perkins et al. studie (1998) där det framkommer att den 

narrativa förmågan hos personer med demens kan skilja sig beroende på samtalspartner. 

Förmågan att producera utökade och meningsfulla yttranden är därmed kopplade till 

interaktionen med en specifik samtalspartner och inte enbart knutna till personen med demens 

kognitiva nedsättningar. Vidare kan det faktum att samtalsfenomenens frekvens varierar hos 

personen med demens beroende på samtalspartner ha sin förklaring i att personalen har en 

mer etablerad relation till personen med demens i jämförelse med författarna i föreliggande 

studie. Enligt Mok och Müller (2014) är det troligare att det finns en större gemensam grund 

och delade intressen mellan personer av samma ålder och liknande generationsupplevelser. 

Även om personalen inte är i samma ålder och därmed inte delar generationsuppleveler som 

personen med demens har de dock ändå mer gemensamt i och med den mer etablerade 

relationen med varandra. Gowans et al. (2004) studie visar dessutom att vårdgivare ställer 

färre frågor vilket minskar påfrestningen att komma på ett svar för personer med demens. 

Dessa faktorer medför att differensen i tabell 5 hade kunnat visa andra resultat om 

deltagarstrukturen i samtal två, tre och fyra hade uppvisats i samtal med applikationen. 

 

Avseende fenomenen initiativtagande och upprätthållande av samtalsämnen kan olika 

perspektiv ses. Personen med demens hade bland annat svårt att bidra med ny information till 

samtal genom att ställa frågor, vilket är en känd kommunikativ svårighet hos personer med 

demens (Baker et al., 2015). Detta kunde urskiljas både i samtal med och i samtal utan 

applikationen Book Creator. Att personen med demens till stor del har rollen att respondera 

och samtalspartnern rollen att ställa frågor kan urskiljas i exempel 3, 4 och 5 utan 
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applikationen. Med applikationen Book Creator kan detta mönster ses i exempel 2, 3 och 4 

genom att samtalspartnern upprätthåller samtalsämnet.  I exempel 5, 6 och 7 väljer personen 

med demens att på eget initiativ kommentera bilderna i applikationen. I Gowans et al. (2004) 

studie påvisas att personer med demens kunde delta på en mer jämlik basis vid användning av 

ett samtalsstöd med pekskärm. I motsats till det resultatet visar föreliggande studie dock inte 

på några skillnader i initiativtagande med eller utan applikationen. Resultaten i föreliggande 

studie (se tabell 5) visar istället på både 9 procent utan applikationen och 9 procent med 

applikationen. Resultatet kan bero på det faktum att personalen tar ansvaret att vara den 

styrande parten. Detta kan kopplas till Smalls et al. (2003) studie, där det understryks att det 

blir vårdgivaren som får ta ansvar för de kommunikativa sammanbrott som kan uppstå som en 

följd av de språkliga svårigheterna personen med demens har. Samtalen kan ses ha en 

institutionell karaktär, vilket enligt Efraimsson (2005, s. 26-27) innebär att det kan finnas visa 

skyldigheter mellan en professionell och en patient, i föreliggande studie en personal och en 

boende. De skyldigheter personalen i detta fall kan ses uppfylla är att hon för samtalet framåt, 

anpassar den språkliga nivån, är följsam efter det personen med demens säger och anpassar 

sitt taltempo.  

 

Utifrån det procentuellt beräknade resultatet (se tabell 5) förefaller det inte finnas några 

skillnader avseende gemensam grund och koherens med respektive utan applikationen, både 

10 procent med applikationen och 10 procent utan applikationen. Utan applikationen kan detta 

bland annat urskiljas i exempel 1 och 6.  Gemensam grund uppnås exempelvis i exempel 1 

genom att samtalspartnern är uppmärksam på personen med demens och koherens i exempel 6 

genom att parterna anknyter till varandra. Med applikationen Book Creator kan dessa 

fenomen ses i exempel l och 2. I såväl exempel 1 som i exempel 2 uppnås gemensam grund 

respektive koherens när personen med demens tydliggör sitt yttrande när samtalspartnern inte 

förstår.  

 

En möjlig anledning till att en gemensam grund och koherens kan ses både i samtalen med 

och utan applikationen är att samtalspartnern använder ett liknande språkbruk som personen 

med demens, eventuellt för att säkerställa att personen med demens förstår. Detta kan 

relateras till vad som definieras som gemensam grund, nämligen att båda har förfogande till 

informationen (Clark, 1996, s. 95). Genom den prompting som utfördes av samtalspartern i 

form av fonologiska ledtrådar i exempel 5 utan applikationen kunde personen med demens 

vara delaktig i informationen istället för att samtalspartnern hade gett svaret direkt. Det 
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förekommer sällan några överlappningar vilket tyder på att parterna inväntar varandra under 

respektive talartur. Eftersom det enligt Small et al. (2003) har visat sig att personer med 

Alzheimers sjukdom behöver mer tid för att processa information kan detta ses som en 

strategi av personalen för att underlätta för personen med Alzheimers sjukdom. Båda 

samtalsparterna använde många uppbackningar i de sekvenser som redogörs, det vill säga ett 

stödjande tal för att understryka att det som talaren yttrar är aktuellt (Norrby, 2004, s. 146).  

 

En bakomliggande faktor till att resultatet inte påvisar några större kommunikativa skillnader 

hos personen med demens i samtalen med respektive utan applikationen kan bero på den 

kommunikativa nivå som uppvisas av personen med demens. I likhet med vad personalen 

betonar i resultatdelen är personen med demens social och har för det mesta lätt att mobilisera 

orden. Om personen med demens hade uppvisat en lägre kommunikativ nivå är det möjligt att 

resultaten hade påvisat en större skillnad med och utan applikationen Book Creator.  

 

Utifrån resultatanalysen kan det sammanfattningsvis urskiljas att de samtalsfenomen som 

inbegriper ofullständig gemensam grund och icke-koherens förekommer i en något högre grad 

utan applikationen. Vidare förefaller personen med demens ta initiativ i lika hög utsträckning 

i samtal både med och utan applikationen. Det förefaller inte finnas några skillnader avseende 

gemensam grund och koherens mellan deltagarna och i samtalet med respektive utan 

applikationen.  

 

6.1.2 Vilken upplevelse får personalen som samtalspartner av att kommunicera 

med personen med demens?  

Enligt samtalspartnern i föreliggande studie beskrivs bland annat Karin oftast hitta de rätta 

orden, men även glömma ord. Ibland är inte de fakta som ges av henne korrekta, tid och rum 

kan oftast ersättas. Det här kan relateras till vad som benämns konfabulering, att Karin fyller 

ut sina minnesluckor genom att hitta på något (Lindholm, 2010, s. 92).  Eftersom Karin hittar 

alternativa ord kan hon ses som innovativ. Detta kan illustreras i exempel 2 utan applikationen 

där hon istället för att benämna en ort frågar samtalspartnern för att komma fram till rätt ort. 

Personer med demens är ofta innovativa i vad de säger för att kunna presentera sig själva som 

kompetenta berättare (Hydén & Antelius, 2011). Att hon har möjlighet att hitta alternativa ord 

kan också bero på att hon i sin progression av sjukdomsförloppet inte har omfattande 

ordfinnandesvårigheter.   
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Vidare menar samtalspartnern att Karin har svårt att koncentrera sig kring samma ämne under 

en längre tid.  Detta kan exempelvis illustreras i exempel 9 och 10 utan applikationen genom 

abrupta ämnesbyten. Avseende strategier använde samtalspartnern samma ord för att bekräfta 

Karin, detta illustreras i exempel 6 utan applikationen och i exempel 5 med applikationen. 

Genom att hon använder ett likartat språkbruk knyter hon an till Karin vilket leder till en 

koherens, en samstämmighet i samtalet (Linell & Gustavsson, 1987, s. 85). Samtalspartnern 

försöker vidare anpassa sig efter Karins samtalstempo, som kan ses vara långsammare än 

hennes. Detta stämmer överens med vad kliniker föreslår, att använda ett långsamt taltempo 

för att personen med demens ska hinna processa informationen (Small et al., 2003).  

 

Samtalspartnern berättar vidare att hon som strategi försöker styra samtalet i rätt riktning 

istället för att påpeka felaktigheter. Detta kan ses i exempel 8 utan applikationen där Karin 

endast använder pronomen, då ställer samtalspartnern en kontrollerande fråga om vem som 

avses. Samtalspartnern beskriver att Karin blev glad av bilderna i Book Creator, hon kände 

igen dem och pratade mer. Det här kunde urskiljas i samtalsanalyserna, i exempel 5, 6 och 7 

genom att Karin tog egna initiativ till yttranden kopplat till de bilder och filmklipp som sågs. 

Dessa, förutom filmklippet, behandlade bilder på Karins närmaste familj vilket också kan ha 

ökat intresset att berätta om dem. Författarna kunde genom filminspelningarna vidare urskilja 

att Karin höll i surfplattan med viss assistans från samtalspartnern. Att Karin hade en relativ 

kontroll över surfplattan och kunde navigera med visst stöd kan relateras till det som Astell et 

al. (2009) kom fram till, det vill säga att personerna med demens i deras studie också kunde 

göra det.   

 

Eftersom kommunikationen ibland är bristande menar personalen att man får titta på 

kroppsspråket hos personer med demens. Detta stämmer med vad som kan urskiljas i exempel 

1 utan applikationen där samtalspartnern reagerar på Karins icke-verbala signal och fortsätter 

samtalet därifrån. Personer med demens kan ofta inte ändra sitt kommunikativa beteende 

(Small et al., 2003). Samtalspartnern verkar i det här fallet i likhet med vad Beukelman och 

Mirenda (2005, s. 509) föreslår vara inriktad på att förstärka deras styrkor än åtgärda 

svagheter. 

 

Samtalspartnern understryker att det behövs mer tid för att sitta och samtala med personen 

med demens och önskar även utbildning i samtalsteknik. Detta kan kopplas till vad både 

Eggenberger et al. (2013) och Tappen et al. (2002) åsyftar. Dels att det finns en brist på 
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utbildning för vårdpersonal och anhöriga för att möta de kommunikativa svårigheter som 

föreligger hos personer med demens och dels att vårdgivare är i behov av en mer entydig 

vägledning i interaktion med individer med Alzheimers sjukdom. Bristen på utbildning och 

vägledning kan ses som en bidragande faktor till att personalen på boendet inte använt någon 

typ av kommunikationshjälpmedel (Mok & Müller, 2014). Samtalspartnern är positiv till att 

fler på boendet skulle få tillgång till surfplatta med applikation som samtalsstöd och att man 

kan ha egentid med en person i taget och samtala om det applikationen innehåller. Om 

utbildning inom kommunikation ges kan vårdgivarna, som anges i Eggenbergers et al. (2013) 

studie, uppleva en större känsla av kontroll och ökad lust inför att lära känna personerna med 

demens.   

 

Samtalspartnern menar att surfplatta med applikation som kommunikationshjälpmedel är 

fördelaktigt då en bild kan ersätta ordfinnandesvårigheter. Initiativ med hjälp av applikationen 

Book Creator kan som nämnt urskiljas i exempel 5, 6 och 7 med applikationen, och leder till 

vad författarna tolkar som samtal med en mer jämlik basis där samtalet inte styrs av 

samtalspartnern i lika hög grad. Detta kunde även urskiljas i CIRCA vid användning av 

pekskärm av personer med demens (Gowans et al., 2004).  

 

6.2 Metoddiskussion  

Föreliggande studie har en kvalitativ inriktning och består av totalt nio inspelade samtal 

mellan en person med demens, en personal och författarna i föreliggande studie. Sex samtal är 

utan surfplatta med applikationen Book Creator och tre med applikationen. Slutsatserna är 

baserade på endast en deltagare med demens och tre samtalspartners, omfattningen är därmed 

inte representativ för att dra några generella slutsatser om vilka samtalsfenomen som är mest 

framträdande hos personer med demens och deras samtal i interaktioner med och utan 

applikation. Andra mönster hade eventuellt kunnat urskiljas hos en person med demens som 

hade haft en längre eller kortare progression av sjukdomsförloppet. Samtalspartnerns 

upplevelse är i högsta grad subjektiv och därför är det också svårt att dra någon generell 

slutsats avseende de frågor som rör vad som är mest utmanande med demens och vilka 

fördelar som finns med surfplatta som kommunikationshjälpmedel. 

 

Vad gäller initiativtagande hos personen med demens har det varit ett svårdefinierat begrepp 

och i synnerhet vad gäller de initiativ som yttrats vid användning av surfplatta med 

applikationen Book Creator. I exempel 6 tittar deltagarna exempelvis på ett filmklipp med 
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katter i applikationen och personen med demens yttrar då ”ja som har haft så mycke katter”. 

Personen med demens yttrande kan här ur ett synsätt vara ett talat initiativ som är en respons 

på något initiativ som tagits i relation till surfplattan. I exempel 5 tittar de på bilder i 

applikationen och personen med demens yttrar då ”jag känner igen många här” respektive ”o 

så e de sonen där”. Detta är också exempel på talade initiativ som är responser utifrån 

surfplattans innehåll. Personen med demens kan emellertid själv ses välja vilka bilder som 

hon vill samtala om, vilket kan ses förstärka hennes autonomi. Eftersom applikationen hade 

funktionen att vara ett samtalsstöd är det vidare naturligt att initiativen baserades utifrån olika 

förutsättningar med respektive utan applikationen. Det är därmed svårt att uppnå en renodlad 

jämförelse mellan detta samtalsfenomen med och utan applikationen Book Creator och därför 

bör även resultaten avseende detta samtalsfenomens beaktas med försiktighet.    

Författarna utförde vidare aldrig någon jämförelse mellan antal yttranden som definierades 

som initiativ av de olika deltagarna i interaktionssituationerna, utan fokuserade endast på 

personens med demens bidrag. Om även de andra personernas initiativ hade analyserats hade 

möjliga likheter och olikheter mellan initiativen kunnat urskiljas sinsemellan. Eventuellt hade 

en skillnad avseende formen på initiativen kunnat urskiljas, såsom bland annat komplexitet, 

frekvens av antal frågor respektive påståenden, upprepningar av tidigare ämnen, organisation 

och samtalslängd. Analysen hade kunnat leda till kopplingar om vilka slags kommunikativa 

skillnader som förelåg och hur väl detta hade överensstämt med den bakgrund om 

kommunikativa svårigheter hos personer med demens som redogörs för. Det skulle även ha 

varit intressant att se huruvida personalen och författarnas initiativ skiljde sig, detta med 

hänvisning till skillnaden i exponering vad gäller att befinna sig i en miljö och interagera med 

personer med kognitiva nedsättningar.   

 

Avseende de två fenomenen gemensam grund och koherens har det trots angivna kriterier i 

litteraturen i analysen varit problematiskt att särskilja dessa fenomen åt. Som beskrivits i 

metoden har författarna i föreliggande studie baserat koherens på en sammankoppling mellan 

talarna i samtalet och gemensam grund på en gemensam bakgrundsfakta mellan dem (Clark, 

1996, s. 95; Linell & Gustavsson, 1987, s. 85). Dessa kriterier har dock stundtals upplevs som 

vaga och kunnat ses överlappa varandra i de fall då ett eller flera yttranden befunnit sig i 

gränslandet mellan dessa fenomen. Av den anledningen har författarna också valt att föra 

samman gemensam grund och koherens respektive ofullständig gemensam grund och icke-

koherens med varandra i den procentuella resultatberäkningen i analysen.  
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Vid fem av de nio inspelade samtalen, endast samtal utan applikationen, är författarna i 

uppsatsen närvarande och samtalar med personen med demens. Detta betyder att fyra av 

samtalen endast involverade personen med demens och dennes samtalspartner. Vid de samtal 

då författarna inte ingick i samtalen lämnade de inspelningsmiljön och befann sig således 

utom synhåll i ett annat rum för personen med demens och samtalspartnern. Av de fyra samtal 

som författarna inte närvarade vid var tre av samtalen med applikationen Book Creator. Det 

faktum att författarna endast var delaktiga i samtal utan applikationen kan ha påverkat 

resultatets tillförlitlighet som anges i tabell fem eftersom denna deltagarstruktur (K, L1 & L2) 

inte uppvisades med applikationen Book Creator.   

Personens med demens godkännande att medverka i studien och fortsatta deltagande har inte 

kunnat intygas fullt ut trots att hon både muntligen och skriftligen fått ta del av studiens 

avsikter. Detta beror på de kognitivt nedsatta svårigheterna som uppkommer vid demens. 

Personen med demens behövde därför kontinuerligt bli påmind om varför filminspelningen 

ägde rum. Vidare kan utrustningen som krävdes för filminspelningen ha påverkat samtalet 

mellan deltagarna i form av eventuell ovana och obehag för att samtala inför en sådan 

utrustning. Detta är emellertid inget som förefaller ha etablerat en uttalad oro hos deltagarna 

och påverkat studiens riktning i stort.  

Vad gäller applikationen Book Creators utformning och redigeringsverktyg upptäcktes det att 

det inte fanns möjlighet att zooma in eller ut bilderna, det vill säga förstora eller förminska 

dem. Vidare flyttade bilderna med lätthet på sig om man vidrörde dem, vilket gjorde att 

omringande bilder och text kunde bli skymda. Detta kunde ta fokus från samtalen. Till 

skillnad från CIRCA (Gowans et al., 2004) fanns inte någon expansiv databas i form av en 

randomiserad funktion som kunde uppdateras regelbundet.  Book Creator bestod av samma 

bilder, text, film- och musikklipp. Författarna valde dock att lägga in film- och musikklippen i 

ett senare skede än bilderna och texterna. Om det hade funnits en randomiserad funktion hade 

det kommunikativa utrymmet eventuellt ha förändrats, samtidigt som personen med demens å 

andra sidan vid upprepade gånger verkade uppskatta den multimedia som fanns att tillgå. 

 

Även om resultatet i föreliggande studie inte påvisar någon större skillnad i frekvens vad 

gäller de fenomen som undersökts framkommer det i intervjun med personalen att personen 

med demens tenderade att prata och komma ihåg mer när hon såg bilderna i applikationen. 

Vidare menar personalen att visuellt stöd kan underlätta förståelsen av ord för personer med 
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demens. Med hänvisning till diskussionen ovan hade det varit betydelsefullt att vidare 

undersöka den delen i resultatet som belyser upplevelsen av användningen av surfplattan med 

applikationen Book Creator hos såväl samtalspartners som personer med demens.  

 

Avseende den procentuella resultatberäkningen kunde flertalet yttranden och talarturer enligt 

kriterier inte definieras som något av de utvalda samtalsfenomenen i föreliggande studie. Till 

följd av detta medräknades inte dessa yttranden och talarturer i resultaträkningen vilket kan ha 

påverkat det slutgiltiga resultatet. Resultatberäkningen baseras vidare på ett visst mått av 

subjektivitet trots att författarna har vinnlagt sig om att vara konsekventa i största möjliga 

mån.  

 

6.3 Slutsatser 

I föreliggande studie har en analys av samtal med och utan surfplatta med applikationen Book 

Creator genomförts. Samtalsfenomen som inbegriper ofullständig gemensam grund och icke-

koherens förefaller vara mer utmärkande för sekvenser utan applikationen, dock förekommer 

endast en marginell skillnad. Vidare ses personen med demens ta initiativ i lika hög 

utsträckning i samtal med och utan applikationen. Det förefaller slutligen inte föreligga några 

skillnader avseende gemensam grund och koherens mellan deltagarna i samtalet med 

respektive utan applikationen. Att personen med demens kan hantera applikationen Book 

Creator och att ofullständig grund och icke-koherens förekommer i en mindre grad enligt 

föreliggande studies resultatberäkningar föranleder en vidare användning att utnyttja aktuellt 

kommunikationshjälpmedel hos personer med demenssjukdom.  

 

Samtalspartnerns upplevelser och åsikter visade sig till viss del ha ett samband med 

samtalsanalyserna och den refererade litteraturen i föreliggande studie avseende vilka 

svårigheter som återfinns hos personer med demens och vilka strategier som används hos 

samtalspartnern. Ett behov av utbildning uttrycktes också i likhet med refererad litteratur för 

att få ökad kunskap om hur man kan bemöta personer med demens.   

 

6.4 Framtida studier och kliniska implikationer 

Utifrån föreliggande studies låga deltagarantal kan inte några generella slutsatser dras 

avseende hur kommunikationen gestaltas hos de involverade med respektive utan surfplatta 

med applikationen Book Creator. Upplevelsen av hur kommunikation med personer med 
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demens fungerar hade vidare kunnat ge ett större utslag och variation om ett större antal 

samtalspartners och personer med demens hade besvarat det frågeformulär som utformades. 

Det vore även intressant att se hur två personer med demens interagerar med varandra både 

med och utan något liknande samtalsstöd och vilka utslag detta hade gett. Dessa slutsatser 

implicerar ett behov av en mer omfattande studie med liknande syfte och frågeställningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Information och samtycke till deltagare med demens 

 

Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta 

Hej! Vi heter Aina Birchwood och Matilda Hammarberg och studerar på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Vi ska under våren göra en 

studie för att undersöka och förstå hur personer med demenssjukdom samtalar 

med andra personer i vardagen. Vi vill också undersöka om surfplatta med en 

kommunikationsapp kan underlätta samtalen. Forskning inom detta område är 

av betydelse för utveckling av vård och omhändertagande av personer med 

demenssjukdom.  

 

Vill du delta i en studie där du och din samtalspartner får prova en surfplatta 

med en särskild app? 

 

Om du svarar ja till att delta får ni vara med och utforma en app som passar er. 

Ni träffar logopedstudenter vid några tillfällen. Sedan får ni spela in och filma 

samtal med och utan surfplatta i hemmiljö. Om ni önskar kan ni få hjälp med 

inspelningen. Vi vill också att ni gör enkla anteckningar om hur ni upplevde 

samtalen. Vi kommer att lyssna och titta på filmerna och teckna ner det som 

sägs för fortsatta analyser. Vi kommer inte att skriva några identifierande 

uppgifter om er i vår studie. Filmerna kommer att sparas i minst fem år på 

avdelningen för logopedi vid Linköpings universitet.  Endast personer som är 

direkt knutna till forskningsprojektet kommer att ha tillgång till filmerna, 

materialet kan också komma att användas i vetenskapliga artiklar.  

 

Deltagandet är frivilligt och innebär ingen risk för er. Ni bestämmer själva när 

och hur länge ni vill filma. Om du önskar kan du avsluta ditt deltagande när som 

helst under studieperioden utan särskild förklaring. Ni får ingen ekonomisk 

ersättning för deltagandet, men om ni vill kan ni få kopior av de filmer ni spelar 

in. Surfplattan ska återlämnas vid studiens slut. 

 

Har ni ytterligare frågor och funderingar kring studien är ni välkomna att 

kontakta oss: 

 

Aina Birchwood 

Tel: xxx- xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se  

 

Matilda Hammarberg  

Tel: xxx- xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.s
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Handledare: Christina Samuelsson 

Leg. logoped, docent i logopedi 

E-post: xxx@liu.se  

 

Alternativ 1. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta”. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deltagarens namnteckning och namnförtydligande                          Ort och datum 
    

 

Alternativ 2. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta”. 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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Bilaga 2 - Information och samtycke till samtalspartners 

Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta 

 

Hej! Vi heter Aina Birchwood och Matilda Hammerberg och går sjunde terminen på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Vi arbetar för närvarande med vår 

magisteruppsats som kommer att framläggas under vårterminen 2014.  Vår handledare är 

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

 

Syftet med vår studie är att undersöka och förstå hur personer med demenssjukdom samtalar 

med andra personer i vardagen. Vi vill också undersöka om surfplatta med en 

kommunikationsapp kan underlätta samtalen. Kommunikationsproblem är vanligt vid 

demenssjukdom, men vi vet inte så mycket om hur man kan använda ny teknik för att 

förenkla situationen. 

 

Med denna information tillfrågar vi dig om att delta i en studie som handlar om att ni får 

prova en surfplatta med en särskild app. 

 

Studien genomförs under våren 2014. Ni får vara med och utforma en app som passar er. Ni 

träffar logopedstudenter vid några tillfällen. Sedan får ni spela in och filma samtal med och 

utan surfplatta i hemmiljö. Om ni önskar kan ni få hjälp med inspelningen. Vi vill också att ni 

gör enkla anteckningar om hur ni upplevde samtalen. Vi kommer att lyssna och titta på 

filmerna och teckna ner det som sägs för fortsatta analyser. Endast de av oss som är direkt 

knutna till forskningsprojektet kommer att ha tillgång till materialet. Insamlad data kommer 

att sparas på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem år. Resultatet kan 

komma att användas i vetenskapliga artiklar. Vi kommer inte att skriva några identifierande 

uppgifter om er i vår studie.  

 

Deltagandet är frivilligt och innebär ingen risk för er. Ni bestämmer själva när och hur länge 

ni vill filma. Om du önskar kan du avsluta ditt deltagande när som helst under studieperioden 

utan särskild förklaring. Ni får ingen ekonomisk ersättning för deltagandet, men om ni vill 

kan ni få kopior av de filmer ni spelar in. Surfplattan ska återlämnas vid studiens slut. 

 

 

Har ni ytterligare frågor och funderingar kring studien är ni välkomna att kontakta oss:

 

Aina Birchwood 

Tel: xxx- xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se  

 

Matilda Hammarberg  

Tel: xxx- xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se  

Handledare: Christina Samuelsson 

Leg. logoped, docent i logopedi 

E-post: xxx@liu.se  

 

Alternativ 1. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta”. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deltagarens namnteckning och namnförtydligande                Ort och datum 

 

 

Alternativ 2. 

Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

”Demenssjukdom och kommunikation med stöd av surfplatta”. 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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Bilaga 3 - Frågeformulär till samtalspartner  

 

Hur upplever du Karins kommunikation?  

Vilka svårigheter upplever du när du samtalar med Karin?  

Vad i samtalen med Karin fungerar bra?  

Använder du några speciella strategier när du pratar med Karin? Vilka i så fall?  

Vad är mest utmanande med att prata med personer med demenssjukdom?  

Vilka fördelar finns med iPad som kommunikationshjälpmedel? 

Hur ser du på möjligheten att fler på boendet skulle få tillgång till iPad som 

kommunikationshjälpmedel? 

Har ni använt någon typ av hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan er i 

personalen och de boende?  
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Bilaga 4 - Transkriptionsnyckel  

 

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

Studentlitteratur (s. 99).    

(.)  Punkt inom parantes betyder en paus kortare än 0.2 sekunder.  

(0.5)  Paus mätt med tiondels sekund.  

[ ] Överlappande tal.  

=  Yttranden sammanbundna utan paus, latching.  

(undrar)  Ord inom parentes anger osäker transkription.  

((nickar)) Ord inom dubbel parentes anger icke-verbala fenomen eller kommentar från den 

som transkriberar.  

.hh  Inandning.  

hh Utandning.  

.hja  Ord föregås av inandning.  

ja: Förlängning av föregående ljud. 

ºjaº Uttalas tystare än omgivande tal.  

+ja+  Uttalas starkare än omgivande tal. 

 Ja Emfatiskt tryck.  

< ja >  Långsammare takt än omgivande tal.  

> ja <  Snabbare takt än omgivande tal.  

*ja*  Sägs med skrattande röst.  

j-  Abrupt avbrutet ord eller ljud.   

↑↓  Stigande eller fallande grundton.  

, Fortsättande intonation.  

?  Stigande grundton, frågeintonation.  

 


