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High Technological Communication Aid as Group Activity for People 

with Dementia - A study of interaction in use of the application CIRCA 

Abstract 
Dementia means significant cognitive decline in language, memory and executive functions. 

Dementia is associated with progressive communication difficulties, which can result in 

reduced quality of life. To promote quality of life, the communicative environment, 

participation in group activities and cognitive stimulation have great significance. Cognitive 

stimulation can delay, slow or prevent symptoms of dementia. Furthermore, information and 

communication technology (ICT) has promising results in relation to dementia. However, 

research including psychosocial intervention are limited, which motivates present study. 

 

The present study is the first Swedish study which purpose was to promote social interaction 

for people with dementia through conversational sessions as a group activity when using the 

communication aid CIRCA (Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid). 

Further purpose was to contribute to the understanding of high technological communication 

aids’ potential to facilitate and support communication for people with dementia. Five 

individuals with dementia were recruited from a residential care home. The study comprises a 

seven-session CIRCA-based group activity, and the material consist of seven hours and fifteen 

minutes recordings. The analysis included mapping of conversational topics where particularly 

interesting interactive phenomena were selected that were considered representative of the 

interaction. 

 

The results showed that the conversational sequences could relate to the content of CIRCA, the 

management of the tablet or were as a result of the content in CIRCA. Characteristic 

interactional phenomena were enjoyable group dynamics with laughter, humour, singing and 

social inclusion where participants contributed with information, personal experiences and 

asked each other questions. Furthermore, a symmetric interaction emerged between participants 

and between participants and the facilitator. The participants considered the group sessions in 

use of CIRCA to be enjoyable, amusing, informative and provided conversational topics and 

simplified the conversations in comparison to without communication aid. 

  



 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	   	  

The results indicate that CIRCA has promising potential to be utilized as a group activity for 

people with dementia. CIRCA could be applicable in residential care homes where caregivers’ 

opportunities to socialize one-to-one is limited. Furthermore, the multimedia of CIRCA can 

offer a variation that may cater to several individuals interests. CIRCA could constitute a group 

intervention to promote activity, interaction and social relationships, that could improve the 

quality of life of people with dementia. 

 

Key words: dementia, CIRCA, psychosocial intervention, communication, group activity, 

technology  
  



 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	   	  

Sammanfattning 
Demenssjukdom innebär betydande kognitiva nedsättningar i exempelvis språk, minne och 

exekutiva funktioner. Demenssjukdom är förenat med progredierande 

kommunikationssvårigheter, vilket kan leda till sämre livskvalitet. För att främja livskvaliteten 

har den kommunikativa miljön, deltagande i gruppaktiviteter och kognitiv stimulans stor 

betydelse. Kognitiv stimulans har visat sig kunna förskjuta, förlångsamma eller förebygga 

demenssymptom. Vidare har informations- och kommunikationsteknik (IKT) lovande resultat 

i samband med demenssjukdom. Dock saknas studier som inkluderar psykosocial intervention, 

vilket motiverar föreliggande studie. 

  

Föreliggande studie är den första svenska studien vars syfte var att främja social interaktion för 

personer med demenssjukdom genom samtalssessioner i grupp med samtalsstödet CIRCA 

(Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid). Ytterligare syfte var att bidra 

med kunskap om högteknologiskt samtalsstöds potential att underlätta och stödja 

kommunikation vid demenssjukdom. Fem personer med demenssjukdom rekryterades på ett 

demensboende. Gruppsessionerna utgjordes av sju tillfällen där materialet omfattade 7 timmar 

och 15 minuters videoinspelningar. Under analysen skedde en kartläggning av samtalsämnen 

och särskilt intressanta interaktionsfenomen som ansågs karaktärisera interaktionen valdes ut. 

  

Resultatet visade att samtalssekvenserna kunde beröra CIRCAS material, hanteringen av 

surfplattan eller skapas till följd av materialet. Karaktäristiska interaktionsfenomen var en god 

gruppdynamik med skratt, humor, sång och social inkludering, där deltagarna bidrog med 

information, personliga erfarenheter och frågor till varandra. Vidare uppstod en jämlik 

interaktion deltagare emellan och mellan deltagare och samtalsledare. Deltagarna ansåg att 

gruppsessionerna med CIRCA var bra, roliga och lärorika och tillhandahöll samtalsämnen samt 

förenklade samtalen i jämförelse med utan samtalsstöd. 

  

Resultatet indikerar att CIRCA har god potential att användas som gruppaktivitet i samband 

med demenssjukdom. CIRCA kan vara tillämpbar på demensboenden där vårdgivares 

möjligheter är begränsade att umgås en-mot-en. Vidare kan CIRCAs multimedia erbjuda en 

variation som kan tillgodose flera individers intressen. CIRCA skulle kunna användas som 



 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	   	  

gruppintervention för att främja aktivitet, interaktion och sociala relationer, vilket skulle kunna 

förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom. 

  

Nyckelord: demens, CIRCA, psykosocial intervention, kommunikation, gruppaktivitet, 

teknologi 
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1. Inledning 
Demenssjukdom innebär en kognitiv nedsättning i en eller flera kognitiva domäner, så som 

exekutiva funktioner, språk, minne och social kognition (American Psychiatric Association, 

2013). Eftersom sjukdomen skadar kognitiva funktioner påverkas kommunikationen (Bayles & 

Tomoeda, 2014: 2). Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen där ett sviktande 

arbetsminne är ett tidigt symtom (Kosaka, 2017: 3; Astell et al., 2010). Ett sviktande 

arbetsminne kan innebära brister i språkförståelse och språkproduktion) och kan leda till 

svårigheter att delta i sociala aktiviteter (Bourgeois & Hickey, 2009: 53; Alm et al., 2007). 

Däremot är långtidsminnet vanligen relativt intakt (Bourgeois & Hickey, 2007: 248). Till år 

2050 beräknas det ske en fördubbling av antalet personer med demenssjukdom, vilket kommer 

att innebära nya stora utmaningar för samhället med ökade vård- och omsorgskostnader 

(Socialstyrelsen, 2014). Stödinsatser bör inriktas mot att lindra symtom, kompensera för 

nedsättningen och baseras på de kvarvarande förmågorna där god livskvalitet bör främjas 

genom förslagsvis meningsfulla aktiviteter med socialt umgänge (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I takt med sjukdomen progredierar kommunikationssvårigheterna, vilket gör att behovet av stöd 

är viktigt (Jansson, 2016). CIRCA är ett högteknologiskt kommunikationsfrämjande stöd, 

initialt utvecklat för att främja och förbättra kommunikationen mellan vårdtagare med 

demenssjukdom och vårdgivare (Gowans et al., 2004; Astell & Smith, 2018). Möjligheterna till 

att umgås en-mot-en på vårdboenden är dock ofta begränsade, vilket motiverar att genomföra 

aktiviteter i grupp. Astell och Smith (2018) har genomfört den första studien där CIRCA 

används som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom. Behovet av fortsatta studier är 

dock stort (ibid), vilket motiverar föreliggande studie. Föreliggande studie syftar till att främja 

social interaktion för personer med demenssjukdom genom samtalssessioner i grupp. 

Ytterligare syfte är att bidra med kunskap om högteknologiskt samtalsstöds potential att 

underlätta och stödja kommunikation vid demenssjukdom. 
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2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 
Diagnoskriterierna för demenssjukdom, i DSM-V kallad neurokognitiv svikt, är en betydande 

kognitiv nedsättning i en eller flera kognitiva domäner så som uppmärksamhet, exekutiva 

funktioner, inlärning, minne, språk, perceptuell-motorisk funktion och social kognition. Vidare 

kriterier utgörs av en påverkan på vardagligt liv och att nedsättningen inte ska kunna förklaras 

av annan psykiatrisk diagnos eller delirium (American Psychiatric Association, 2013). Det 

finns fler än 100 olika typer av demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är vanligast 

förekommande, följt av Lewy body demens och vaskulär demens (Alzheimer’s Disease 

International, u.å.; Kosaka, 2017: 3; Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011: 14). 

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som orsakas av nedbrytning och förlust av 

nervceller, vilket leder till symptom som förvärras över tid (Alzheimer’s Disease International, 

u.å). I föreliggande studie kommer begreppen demenssjukdom och Alzheimers sjukdom att 

användas utifrån vilket begrepp som används i referenslitteraturen. Begreppen vårdgivare och 

vårdtagare representerar personal på demensboende respektive individen med demenssjukdom 

på demensboende. 50 miljoner människor i världen har en demenssjukdom varav cirka 150 000 

lever i Sverige (Alzheimer’s Disease International, u.å.; Socialstyrelsen, 2017). Till år 2050 

beräknas det ske en fördubbling av antalet personer med demenssjukdom som en effekt av ökad 

livslängd i befolkningen samt större kunskap om demenssjukdomar, vilket resulterar i att 

demenssjukdom kan fastställas i ett tidigare skede (Socialstyrelsen, 2014; Hydén, 2016: 13). 

Ett ökat antal personer med demenssjukdom kommer att innebära nya stora utmaningar för 

samhället med ökade vård- och omsorgskostnader (Socialstyrelsen, 2014). 

2.1.1 Kommunikation 

Vid demenssjukdom påverkas kommunikationen då sjukdomen skadar kognitiva funktioner 

(Bayles & Tomoeda, 2014: 2). Kognition, språk och beteende är inte isolerade från varandra, 

utan interagerar (Bourgeois & Hickey, 2009: 42). Vid Alzheimers sjukdom är sviktande 

arbetsminne ett tidigt symptom (Astell et al., 2010). Nedsättningar i arbetsminne kan innebära 

brister i språkförståelse och språkproduktion och leda till svårigheter att delta i sociala 

aktiviteter konversationer och att minnas händelser som nyligen har skett (Bourgeois & Hickey, 

2009: 53; Alm et al., 2007; Astell et al., 2010). Långtidsminnet är däremot vanligen relativt 
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intakt vilket innebär att personer med demenssjukdom ofta minns händelser från barndomen 

(Bourgeois & Hickey, 2007: 248; Astell et al., 2010). 

 

Nedsättningar i minne och kommunikationsförmåga progredierar i takt med sjukdomsförloppet 

(Nordenfelt, 2014: 47). Eftersom demenssjukdom är obotlig kan kommunikationssvårigheter 

fortlöpa under en lång tid (Tallberg, 2008: 225). Vid en lindrig grad av Alzheimers sjukdom 

kan personer med demenssjukdom ha svårigheter att hitta ord och att förstå abstrakt och 

komplext språk eftersom minne, uppmärksamhet och koncentration tidigt sviktar i 

sjukdomsskedet (Bourgeois & Hickey, 2007: 246). En person med demenssjukdom kan i detta 

skede även hitta på ord med ungefär samma betydelse som det glömda målordet och kan även 

sluta att prata för att undvika misstag (Wray, 2011). Vid en måttlig grad av Alzheimers sjukdom 

är det vanligt att personen kontinuerligt upprepar historier, favoritord eller påståenden (Wray, 

2011). I detta sjukdomsskede sviktar förmågan till upprätthållande av samtalsämne gravt 

(Bourgeois & Hickey, 2007: 246). Vidare påverkas även läsförmågan, skrivförmågan och den 

pragmatiska förmågan. Svårigheter med ordfinnande och benämning progredierar med 

sjukdomsförloppet, vilket leder till att verbala yttranden till slut blir innehållsfattiga och talet 

mer tangentiellt. Vid en svår grad av Alzheimers sjukdom är kommunikationen gravt nedsatt 

(Bourgeois & Hickey, 2007: 246- 248). I detta skede kan stereotypa ord och fraser upprepas 

och ekolali och perseverationer är vanligt förekommande (Marcusson et al., 2011: 66-67; Wray, 

2011). Personen kan vara svårförståelig och blir vanligen mutistisk och kommunikativt 

beroende av samtalspartnern (Wray, 2011; Bourgeois & Hickey, 2007: 246). Vid 

demenssjukdom kan det vara problematiskt att introducera och att byta samtalsämnen under ett 

pågående samtal, vilket kan leda till att det främst är samtalspartnern som tar initiativ till att 

byta samtalsämne (Mentis, Briggs-Whittaker & Gramigna, 1995; Gowans et al., 2004). Baker 

et al. (2015) fann att samtalsämnen som engagerade personer med demenssjukdom relaterade 

till familjemedlemmar, tidigare hemliv och allmänna preferenser. Samtalsämnen som rörde 

tidigare levnadsminnen ledde till ett bättre deltagande och ett större engagemang jämfört med 

samtal om den aktuella dagen.  

 

Eftersom kommunikationssvårigheterna vid demenssjukdom progredierar i takt med 

sjukdomen är behovet av stöd viktigt (Jansson, 2016). Personer med demenssjukdom och 

omgivningen upplever ofta att kommunikationen påverkas negativt under sjukdomsförloppet, 

vilket kan resultera i att omgivningen kan ha förutfattade meningar om hur kommunikationen 
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och de sociala förmågorna hos personen med demenssjukdom kommer att te sig (Bourgeois & 

Hickey, 2007: 249; Perkins, Withworth & Lesser, 1998). En förutfattad mening kan vara att 

kommunikationen kommer att vara obegriplig (Samuelsson, Ekström, Majlesi & Plejert,  2016: 

63-64). Den kommunikativa miljön och samtalspartnerns agerande i samtalet spelar en viktig 

roll för i vilken utsträckning en person med demenssjukdom kan delta i konversationen 

(Perkins, Withworth & Lesser, 1998; Samuelsson, et al., 2016: 63-64). Det är viktigt att 

samtalspartners tar ansvar och engagerar sig i samtalen med personer med demenssjukdom 

genom att exempelvis notera personens försök till icke-verbal kommunikation (Baker et al., 

2015; Samuelsson et al.,  2016: 64). För vårdgivare kan kommunikationssvårigheterna vid 

demenssjukdom skapa känslor av frustration, leda till utmaningar och felaktiga antaganden, så 

som att personen inte är samarbetsvillig (Jansson, 2016; Alm et al., 2007). Vårdgivare har en 

viktig roll i interventionen vid demenssjukdom och det kan underlätta att hitta strategier för 

hantering av kommunikationssvårigheterna (Bourgeois & Hickey, 2007: 249; Jansson, 2016). 

 

För personer med demenssjukdom kan kommunikativa och språkliga problem förvärras av 

nedsatt syn och hörsel (Lindholm, 2010: 170). Vidare är det problematiskt för personer med 

demenssjukdom att rikta sin uppmärksamhet, vilket kan göra det svårt att fokusera på flera 

samtidiga stimuli och kan försvåra försök att uttrycka sig parallellt med en annan aktivitet samt 

deltagande i flerpartssamtal (Lindholm,  2010: 170-171; Lindholm, 2014: 156,169; Colette, 

Van der Linden, Bechet & Salmon, 1999; Baddeley, Baddeley, Bucks & Wilcock, 2001). 

Flerpartssamtal kan därmed utgöra en risk eftersom de kan innehålla parallella samtal och 

störningar av uppmärksamhet och hörsel, vilket kan resultera i svårigheter att följa med i 

samtalet. Trots att flerpartssamtal kan innebära svårigheter för den enskilde individen kan en 

grupp även fungera som en resurs där personer med demenssjukdom kan hjälpa varandra att 

lösa problem i samtalet utan hjälp från vårdpersonal (Lindholm, 2010: 170-171, 81-82). 

Personer med demenssjukdom är förmögna att delta i sociala aktiviteter och konversationer 

med olika samtalsämnen. Kommunikation syftar inte endast till att utbyta information, utan har 

en primär funktion att skapa gemenskap, kontakt och främja sociala relationer (Lindholm, 2010: 

170, 28). 
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2.2 Intervention 

Då demenssjukdom saknar botemedel består vård- och omsorgsåtgärder av personcentrerad 

vård med underlättnad i vardagen. Stödinsatser bör inriktas mot att lindra symptom, 

kompensera för nedsättningen och behöver baseras på individens kvarvarande förmågor. God 

livskvalitet bör främjas under de olika sjukdomsfaserna genom exempelvis meningsfulla 

aktiviteter med socialt umgänge (Socialstyrelsen, 2014; 2017). Ett intakt korttidsminne krävs 

för att aktivt kunna delta i många sociala aktiviteter och interaktioner (Alm et al., 2007). 

Eftersom sviktande arbetsminne är ett tidigt symptom vid demenssjukdom uppstår svårigheter 

med social interaktion tidigt i sjukdomsskedet (Astell et al., 2010). Brister i kommunikation 

och interaktion kan resultera i sämre livskvalitet, social isolering, problemskapande beteende 

och att omgivningen undviker att kommunicera med en person med demenssjukdom 

(Bourgeois & Hickey, 2007: 249-264). Det är därmed viktigt att finna metoder som stödjer 

kommunikation och relationer mellan en person med demenssjukdom och omgivningen (Astell 

et al., 2010). 

2.2.1 Betydelsen av kognitiv stimulans 

Det har tidigare antagits att det är svårt att ge intervention som kan förbättra funktionen vid 

demenssjukdom (Bayles & Tomoeda, 2014: 3-7). Hjärnan är dock plastisk och har en livslång 

kapacitet att reorganiseras, men kräver träning för att optimera sin reorganisering (Bayles & 

Tomoeda, 2014: 3-7). Det finns evidens för att kognitiv stimulans främjar kognition vid 

demenssjukdom (Woods, Aguirre, Spector & Orrell, 2012). Kognitiv stimulering kan även 

resultera i fördelaktiga strukturella och kemiska förändringar i hjärnan, vilket kan förskjuta, 

förlångsamma eller förebygga demenssymptom (Bayles & Tomoeda, 2014: 3-7). Trots att 

demenssjukdom medför en viss förlust av kommunikationsförmåga, innebär det inte att all 

kommunikationsförmåga förloras (Nordenfelt, 2014: 47). Stimulering av långtidsminnet är ett 

sätt att behålla en person med demenssjukdoms funktioner, kompensera för svårigheterna samt 

förbättra livskvaliteten (Bayles & Tomoeda, 2014: 3-7). En ökad medvetenhet om vikten av 

kognitiv stimulans kommer att öka efterfrågan på kognitiva interventionsprogram 

(McCollough, 2014: 199). 
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2.2.2 Gruppintervention 

Deltagande i gruppaktiviteter och möjlighet till samtal främjar sociala relationer. 

Gruppaktiviteter kan även bidra till kognitiv stimulans, vilket kan förbättra en persons med 

demenssjukdom livskvalitet, kommunikation och interaktion samt reducera 

beteendeproblematik (Clare & Woods, 2004; Clare, Rowlands, Bruce, Surr & Downs, 2008; 

Mok & Müller, 2014; Woods et al., 2012; Cohen-Mansfield & Werner, 1997). 

 

Inom demensvård används vanligen reminiscence som gruppaktivitet. Reminiscence innebär 

att återkalla minnen från tidigare i livet för att samtala kring med andra (Brooker & Duce, 

2000). Inom demensvård är det vanligen en vårdgivare som leder och hittar material som kan 

återkalla minnen från tidigare i livet (Astell et al, 2010). Materialet består vanligen av 

fotografier, musik eller video med historiska händelser eller ämnen för att stimulera samtalet 

(Brookshire, 2015: 383; Gowans et al., 2004). Samtalsledaren tillfrågar vanligen en person med 

demenssjukdom vad personen minns kring ämnet, stödjer samtalet med prompting och 

uppmuntrar bidrag till samtalet (Brookshire, 2015: 383). Även om korttidsminnet är påverkat 

vid demenssjukdom, är långtidsminnet vanligen bevarat (Alm et al., 2007). Genom 

reminiscence stimuleras långtidsminnet, vilket kan underlätta för personer med 

demenssjukdom att upprätthålla konversationer och delta mer aktivt i samtal (Brookshire, 2015: 

38; Alm et al., 2007). Reminiscence kan stärka individens identitet, frambringa glada känslor, 

höja livskvaliteten, ge förbättrad delaktighet i grupp och är en social aktivitet för såväl personer 

med demenssjukdom som vårdgivare (Clare et al., 2008; Brooker & Duce, 2000). 

 

Harmer och Orrell (2008) kartlade meningsfulla aktiviteter för personer med demenssjukdom 

på äldreboende. Reminiscence, musikala aktiviteter, social interaktion och kommunikation 

identifierades som särskilt viktiga. Musik har även visat sig reducera verbal 

beteendeproblematik hos personer med demenssjukdom (Cohen-Mansfield & Werner, 1997). 

Harmers och Orrells (2008) studieresultat visade att lära sig nya saker, stimuleras, att känna sig 

inkluderad och att engagera sig i aktiviteter som relaterar till det förflutna var faktorer som 

bidrog till att aktiviteterna kändes meningsfulla. Personerna med demenssjukdom ansåg 

aktiviteter som tillgodoser psykologiska och sociala behov som särskilt viktiga, till skillnad från 

vårdgivarna som ansåg fysisk aktivitet som viktigast. Felaktiga antaganden om vad personer 

med demenssjukdom värderar, riskerar att hämma vårdtagarnas deltagande i aktiviteter som de 

finner meningsfulla. 
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2.2.3 Informations- och kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan stärka äldre personers psykiska hälsa, 

skapa samtalsämnen och främja relationer (Östlund, 1999). IKT har en betydande roll för att 

underlätta och stärka demensvårdens kvalitet och effektivitet (Regeringsproposition, 2006). 

Vidare kan IKT främja personers med demenssjukdom självständighet (Pinto-Bruno, García, 

Csipke, Jenaro-Río & Franco-Martín, 2017). Under senare år har tekniska hjälpmedel 

utvecklats för att stärka personer med demenssjukdom. Det finns lovande resultat för IKT-

intervention i samband med demenssjukdom, som visar att IKT kan främja och upprätthålla de 

sociala nätverken. Det finns dock hittills få studier som inkluderar psykosocial intervention 

inom demensvård, varför fortsatta studier krävs (Pinto-Bruno et al., 2017). 

 

För att förbättra inlärningen vid demenssjukdom bör hänsyn tas till vissa faktorer vid 

intervention. Vid demenssjukdom är det exempelvis enklare att återkalla minnen när samtalet 

utgörs av något som går att se och känna, än att återkalla minnen fritt eftersom brister i det 

episodiska minnet föreligger. Visuella konkreta objekt kan underlätta språkförståelse och 

språkproduktion vid demenssjukdom och kan underlätta kommunikation för vårdtagare och 

vårdgivare då konkreta objekt går att referera till i samtalet och kan stimulera minnen. Vidare 

kan multimodal stimulans underlätta för inkodning av information då det är fördelaktigt att 

använda flera sinnen samtidigt, exempelvis synen och hörseln (Bayles & Tomoeda, 2014: 219-

231). Multimedia och touch screen har visat sig ha potential för att kunna utveckla lösningar 

för att hantera vissa svårigheter som uppstår vid demenssjukdom (Astell et al., 2008). 

Multimedia har fördelen att fungera som ett visuellt och auditivt minnesstöd vid kognitiva 

nedsättningar och kan fånga personens intresse (Alm et al., 2004).   

 

Aktiviteter som inkluderar multimedia och multimedia i kombination med reminiscence kan 

stödja personers med demenssjukdom deltagande i konversationer och kan skapa nya 

samtalsämnen (Astell et al., 2010; Alm et al. 2004). Multimedia har även visat sig vara 

fördelaktigt vid demenssjukdom eftersom det är flexibelt och kan underlätta för att minnas 

personliga erfarenheter (Astell et al., 2008; Alm et al., 2004). Vidare fann Alm et al. (2007) att 

datorbaserade system är fördelaktigt framför traditionell reminiscence eftersom det samlar olika 

typer av medier i en enhet. Leng, Yeo, George och Barr (2014) fann surfplatta som en bra 

gruppaktivitet vid demenssjukdom, eftersom den går att anpassa efter både kognitiva och 

fysiska svårigheter, främjar välbefinnande och möjliggör ett avslappnat deltagande för personer 
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med demenssjukdom. Ytterligare fördelar är att surfplattor erbjuder en variation, vilket kan 

främja välbefinnandet. Vidare studieresultat visade signifikant högre poäng beträffande mood 

and engagement, under gruppsessioner med surfplatta, i jämförelse med traditionella 

aktiviteter. Enligt Leng et al. (2014) är resultaten lovande för personcentrerade, väl förberedda 

gruppaktiviteter med surfplatta, vilket kan bidra till att personer med demenssjukdom uppnår 

ett likvärdigt eller bättre välbefinnande som vid traditionella aktiviteter. 

2.2.4 CIRCA 

CIRCA (Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid) är ett högteknologiskt 

kommunikationsfrämjande stöd, baserat på reminiscence som initialt har utvecklats för att 

förbättra och främja verbal och icke-verbal kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare 

med demenssjukdom (Gowans et al., 2004; Astell & Smith, 2018).  

 

CIRCA kan användas på surfplatta eller dator och inkluderar en databas av välkända 

videofilmer, musik och fotografier från förr i tiden. CIRCA är utformat för att minska 

belastning på arbetsminnet och istället utnyttja det bevarade långtidsminnets kapacitet via 

multimedia för att underlätta social interaktion (Astell et al., 2008). I tidigare studier med 

CIRCA har samtliga deltagare med demenssjukdom uppskattat och ansett att CIRCA har varit 

underhållande och enkel att använda. Vidare har flera deltagare förstått hur CIRCA fungerar, 

uttryckt att de har velat använda CIRCA igen och under uppmuntran från vårdgivare använt 

touch screen för att göra val i CIRCA (Alm et al., 2007; Astell et al., 2008). I studien av Alm 

et al. (2007) framkom inga svårigheter när deltagarna med demenssjukdom använde touch 

screen. CIRCA har även visat positiva effekter i samtalen och i relationen mellan vårdgivare 

och vårdtagare på demensboende (Astell et al., 2010). Alm et al. (2007) fann att CIRCAs 

generella material kan stimulera personliga minnen utan att skapa några förväntningar eller krav 

på att återkalla specifika personliga minnen. 
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2.2.5 CIRCA i jämförelse med traditionell reminiscence  

I jämförelse med traditionell reminiscence har CIRCA visat sig underlätta för personer med 

demenssjukdom att initiera nya samtalsämnen, vilket har givit vårdgivare en möjlighet att lära 

känna vårdtagarna (Astell et al., 2010). Vidare fann Alm et al. (2007) att CIRCA bidrog till att 

personerna med demenssjukdom pratade mer än vanligt. CIRCA har även visat sig skapa ett 

större engagemang i upprätthållande av samtal och bidragit till större kontroll över samtalet, 

vilket har avlastat vårdgivarnas kommunikativa ansvar att hålla igång samtalet (Astell et al., 

2010; Alm et al., 2007). Astell et al. (2010) anser att en kommunikativ avlastning för vårdgivare 

skulle kunna förbättra relationen med vårdtagare och minska stress. CIRCA besparar även 

vårdgivarna tid som annars går åt till att leta efter traditionellt reminiscencematerial (Alm et al., 

2007). Ytterligare fynd visade att vårdgivarna gav vårdtagarna fler valmöjligheter och 

uppmuntrade oftare till val av samtalsämne vid användning av CIRCA (Astell et al., 2010).  

 
Astell et al. (2010) fann även en ökad förekomst av sång och rörelse till musik vid användning 

av CIRCA, där musik utgjorde en stor del av sessionstiden (33 %), i jämförelse med vid 

traditionell reminiscence där ingen musik spelades. Vårdgivarna identifierade musik som ett 

viktigt stimulus under gruppsessionerna. Vidare fynd indikerade att en trevlig gemensam 

aktivitet mellan vårdgivare och vårdtagare är att lyssna på musik (Astell et al., 2010). Musik 

var en av kategorierna som deltagarna med demenssjukdom tyckte bäst om (Alm et al., 2007). 

Astell et al. (2010) visade även att förekomsten av skratt under sessionerna indikerade att 

CIRCA upplevdes underhållande. Vid användning av CIRCA förekom gemensamt skratt i 

högre utsträckning, där både vårdgivaren och personen med demenssjukdom skrattade 

tillsammans, i jämförelse med traditionell reminiscence där det skrattades mer individuellt. 

Mängden skratt skiljde sig dock inte vid användning av CIRCA i jämförelse med vid traditionell 

reminiscence (Astell et al., 2010). Astells och Parsons (2010) studieresultat visade att CIRCA 

skapade skratt, sång och leenden, vilket sannolikt gynnar vårdtagares livskvalitet. 
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3. Syfte och frågeställning 
Föreliggande studies syfte är att främja social interaktion för personer med demenssjukdom 

genom samtalssessioner i grupp. Ytterligare syfte är att bidra med kunskap om högteknologiskt 

samtalsstöds potential att underlätta och stödja kommunikation vid demenssjukdom. 

 

Frågeställningarna är: 

1.   Vad karaktäriserar interaktionen mellan personerna med demenssjukdom vid 

användning av samtalsstödet CIRCA i grupp? 

2.   Hur upplever personerna med demenssjukdom användningen av samtalsstödet CIRCA? 

 

4. Metod 
Föreliggande studie är en del av projektet Life with dementia (Dnr 2016-07207) som syftar till 

att främja självständigheten för personer med kognitiva nedsättningar. 

 

4.1 Urval och rekrytering av deltagare 

Föreliggande studie utfördes på ett demensboende i Östergötland. Rekrytering av enskilda 

deltagare skedde genom kontakt med verksamhetschefen på demensboendet och i samråd med 

personalen på boendet, utifrån studiens inklusionskriterier. Deltagarantalet utgjordes av fem 

personer från olika avdelningar (tabell 1). Inklusionskriterier var känd demenssjukdom, 

svenska som modersmål och möjlighet att kunna ge samtycke till deltagande i studien. 

Deltagandet var frivilligt. Exklusionskriterium var känd afasi. Deltagarnas grad av 

demenssjukdom var varierande, enligt uppskattning av vårdgivarna på demensboendet (tabell 

1). Deltagarna fick både muntlig information och skriftliga informationsbrev om studien och 

deltagandet (bilaga 1, 3, 5) samt tillhandahölls ett skriftligt samtyckesbrev (bilaga 1). 
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Tabell 1. Deltagarinformation med fiktiva namn. 

Deltagare med demenssjukdom med benämning 

inom parentes 

Ålder*1 Grad av 

demenssjukdom*2 

Folke (F) 

Kurt (K) 

Elsa (E) 

Hildegard (H) 

Leonora (L) 

70-75 år 

80-85 år 

80-85 år 

85-90 år 

60-65 år 

Svårskattad 

Grav 

Lindrig 

Lindrig 

Svårskattad 

*1 Åldersangivelser i intervaller för att bevara deltagarnas anonymitet 
*2 Vårdgivares skattning av deltagarnas grad av demenssjukdom på en tregradig skala (lindrig, måttlig, grav) 

4.2 Procedur och material 
Studiens datainsamling genomfördes på det demensboende där deltagarna var bosatta. 

Datainsamlingen bestod av två delar (i) samtalssessioner i grupp med CIRCA, och (ii) 

intervjuer med deltagarna. Samtalssessionerna med CIRCA på surfplatta skedde under ledning 

av författarna, med en samtalsledare per session, benämnda logopedstudent 1 respektive 2 som 

fungerade som facilitator (tabell 2). Den logopedstudenten som inte agerade facilitator 

närvarade under sessionen och förde fältanteckningar. Samtalssessionerna ägde rum i ett 

gemensamt avskilt rum på boendet, sittandes runt ett bord. Sessionerna videofilmades för att 

möjliggöra senare analys. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid perioden februari-mars 

2018 (tabell 2). Den data som samlades in förvarades på lösenordsskyddade datorer och 

materialet hanterades konfidentiellt. Under samtalssessionerna erhöll deltagarna inga 

instruktioner om samtalsämne eller hur interaktionen skulle ske, i syfte att skapa en så naturlig 

samtalssituation som möjligt. Samtalssessionernas tidpunkter och duration bestämdes i samråd 

med personalen på boendet för att bäst lämpa sig för deltagarna och för att undvika konkurrens 

med andra aktiviteter i verksamheten. Samtalssessionerna anpassades även efter deltagarnas 

dagsform, vilket har resulterat i att videoinspelningarna har varierande längd (tabell 2). 

Sessionerna inleddes med att samtalsledaren presenterade möjligheten att välja mellan 

kategorierna fotografier, musik, eller filmer, varpå tre slumpmässigt utvalda ämnen 

presenterades, vilka kunde utgöras av underhållning, barndom, sport, vardagsliv, människor 

och händelser eller nöjen och fritid och samtalsledaren gav då gruppen en ny valmöjlighet. Det 

förekom även att samtalsledaren gjorde val av kategori. Under session 1-4 gav samtalsledarna 

samtliga deltagare möjlighet att göra valet, genom att öppet fråga hela gruppen, vilket 
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resulterade i tendenser att vissa personer svarade snabbast. Under session 5-7 beslöt därför 

samtalsledarna att rikta valmöjligheterna till en deltagare i taget för att försöka inkludera 

samtliga och tillgodose alla deltagares intressen. 

 

Tabell 2. Tillfällen för datainsamling och samtalstid i timmar och minuter. 

Tillfälle Datum Aktivitet Deltagargrupp Samtalstid 
inklusive intervju 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

180130 
 
180213 
180219 
180220 
180222 
180223 
180228 
180302 
180306 
180309 

Informationsmöte med 
enhetschef 
Rekrytering av deltagare 
Rekrytering av deltagare 
Samtalssession 1 
Samtalssession 2 
Samtalssession 3 
Samtalssession 4 
Samtalssession 5 
Samtalssession 6 
Samtalssession 7 

 
 
 
 
Deltagargrupp 1* 
Deltagargrupp 2* 
Deltagargrupp 1 
Deltagargrupp 1 
Deltagargrupp 3* 
Deltagargrupp 1 
Deltagargrupp 4* 

 
 
 
 
57:36 
51:18 
53:23 
1:06:53 
1:14:01 
1:03:04 
1:08:45 
 
Total samtalstid: 
7:15 

* Deltagargrupp 1: Logopedstudent 1 (L1), samtliga deltagare 
* Deltagargrupp 2: Logopedstudent 2 (L2), alla deltagare förutom Elsa 
* Deltagargrupp 3: Logopedstudent 2 (L2), samtliga deltagare 
* Deltagargrupp 4: Logopedstudent 2 (L2), alla deltagare förutom Leonora 
 

Den andra delen av datainsamlingen bestod av intervjuer med deltagarna. Under slutet av varje 

samtalssession genomfördes ostrukturerade intervjuer med deltagarna beträffande deras 

upplevelser kring CIRCA. Vid första och sista samtalssessionstillfället genomfördes 

semistrukturerade intervjuer, vilka utgick från en intervjuguide med förutbestämda frågor 

utifrån studiens syften och frågeställningar (bilaga 4). Under intervjutillfällena anpassades 

frågeformuleringarna med hänsyn till de kognitiva och språkliga svårigheter som uppträder vid 

demenssjukdom. Samtliga intervjuer videofilmades. 

 

Webbtjänsten CIRCA användes på surfplatta med internetuppkoppling via mobilt bredband. 

Under samtalssessionerna användes videoupptagning för att möjliggöra senare analys. Den 

tekniska utrustningen utgjordes av två videokameror med integrerad bild- och ljudupptagning, 

som användes en åt gången tillsammans med kamerastativ, samt två iPads som användes en åt 

gången. Totalt spelades 7 videofilmer in med en total samtalstid på 7 timmar, 15 minuter (tabell 

2). CIRCA användes i surfplattans webbläsare. Applikationen CIRCA innehåller fotografier, 
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musik och filmer från förr i tiden. Materialet innehåller tre olika kategorier åt gången att välja 

emellan, exempelvis barndom, människor och händelser och underhållning. Kategorierna 

varierar från gång till gång och uppträder slumpmässigt vid varje session. 

4.3 Analysmetod 

Det inspelade materialet observerades först förutsättningslöst gemensamt. Det fanns inga 

förbestämda samtalsfenomen som studerades. Materialet fördelades sedan mellan författarna 

varpå samtliga videoinspelade samtalssessioner och intervjuer grovtranskriberades ortografiskt. 

Därefter utfördes gemensamt en analys av interaktionsfenomen och sammanställning av 

intervjusvaren på individnivå och gruppnivå. Under analysen identifierades särskilt intressanta 

interaktionsfenomen (tabell 4), vilka utgjorde generella mönster som var vanligt förekommande 

och ansågs karaktärisera interaktionen under gruppsessionerna. Interaktionsfenomenen ansågs 

även intressanta då viss forskning framhåller risker med flerpartssamtal i samband med 

demenssjukdom men även gruppens resurser (Lindholm, 2010: 170-171) och föreliggande 

studie visade fördelar med gruppinteraktion. Interaktionsfenomenen ansågs även intressanta då 

föreliggande studieresultat vid användning av CIRCA i grupp överensstämmer med tidigare 

studier där CIRCA har använts mellan en person med demenssjukdom och en vårdgivare. 

Vidare kartlades samtalens innehåll gemensamt (tabell 3). Därerfter valdes utdrag ut som kunde 

exemplifiera samtalskaraktäristiken, vilka fintranskriberades gemensamt för att uppnå hög 

interbedömarreliabilitet. Fintranskriptionen utgick från en transkriptionsnyckel enligt Norrby 

(2004: 98-99), se bilaga 6. 

4.4 Etiska överväganden 

I både samtyckes- och informationsbreven framgick att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att uppge några skäl och utan att 

det skulle få några konsekvenser. Det framgick även att deltagarna fick samtala kring och fråga 

om projektet när de ville. Då demenssjukdom innebär påverkan på kognition råder svårigheter 

att säkerställa personers med demenssjukdom fulla förståelse att ge samtycke till deltagande i 

studier. På förekommen anledning påmindes deltagarna i föreliggande studie vid varje 

grupptillfälle om studiens syfte. Vidare förmedlades information om studien både muntligt och 

skriftligt med bildstöd för att säkerställa deltagarnas förståelse för vad deltagandet i studien 

innebar. Trots rådande etisk problematik i samband med studier som innefattar deltagare med 
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demenssjukdom är det betydelsefullt att inkludera personer med demenssjukdom i forskning 

för ökad kunskap om exempelvis metoder som kan främja kommunikationen och livskvaliteten, 

men även för utökad kunskap om individernas egna upplevelser. Vid genomförandet togs 

hänsyn till att deltagandet i studien kunde leda till en ökad kognitiv belastning genom att 

anpassa samtalssessionernas tidpunkter, duration och genom att vara uppmärksamma och 

lyhörda på om deltagarna ville avbryta sessionerna. Eventuell oro hos deltagarna förebyggdes 

med noggrann information i informationsblanketterna, muntlig information upprepade gånger 

samt att på bästa möjliga sätt försöka skapa en lugn och trivsam stund. I föreliggande studie har 

deltagarnas namn, personliga uppgifter och platser avidentifierats och tilldelats fiktiva namn. 

Det insamlade materialet kommer att sparas i minst fem år på avdelningen för logopedi vid 

Linköpings Universitet för framtida forskning. Endast personer involverade i forskningen 

kommer att ha tillgång till materialet. 

 

5. Resultat 
Följande resultatdel inleds med en översikt och kategorisering av identifierade samtalsämnen 

(tabell 3), vilka ansågs karaktärisera interaktionen vid användning av CIRCA. Ytterligare fynd 

vid användning av CIRCA utgjordes av sociala fenomen som skapades till följd av användning 

av CIRCA i grupp. Resultatdelen fortlöper med en översikt över utvalda utdrag som innefattar 

utdrag inom respektive samtalsämne och sociala fenomen (tabell 4). Därefter redogörs 

identifierade interaktionsfenomen inom respektive samtalsämne samt sociala fenomen där 

samtalskaraktäristiken vid användning av CIRCA i grupp illustreras genom beskrivningar, 

fintranskriberade utdrag, citat och intervjusvar. Utdragen inleds med en beskrivning av vad 

utdraget illustrerar. I samtliga utdrag är de särskilt karaktäristiska interaktionsfenomenen som 

illustreras markerade i fetstil. Efter respektive utdrag följer en beskrivning av vad som sker i 

utdraget. 
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I analysen av föreliggande studies resultat genomfördes en kartläggning av samtalsämnen. 

Samtalens innehåll var vanligen associerade till användningen av CIRCA och delades in i tre 

huvudkategorier; a) samtalssekvenser om CIRCA och dess innehåll, b) samtalssekvenser till 

följd av materialet i CIRCA, och c) samtalssekvenser om hanteringen av surfplattan. Det 

förekom även övriga, orelaterade samtalssekvenser, vilka utgjorde en avsevärt mindre del av 

samtalen och kommer därför inte att beskrivas närmare. 

 
Tabell 3. Kategorisering av samtalsämnen 

a) Samtalssekvenser om CIRCA och dess innehåll 

●   Önskemål om att få titta närmare på materialet 

●   Frågor om andra deltagare vill se materialet* 

●   Samtal och åsikter om CIRCA, materialet i CIRCA och användningen av CIRCA 

●   Frågor och kommentarer om materialet i CIRCA* 

●   Deltagare önskade mer information 

●   Samarbete i samtal och jämlik interaktion mellan deltagare och samtalsledare 

b) Samtalssekvenser till följd av materialet i CIRCA 

●   Samtal om personliga erfarenheter 

●   Personliga frågor deltagare emellan och mellan samtalsledare och deltagare* 

c) Samtalssekvenser om hanteringen av surfplattan 

●   Användningen av surfplattans touch screen 

●   Förflyttning av surfplattan 

●   Teknisk problematik med surfplatta 

* För att ett yttrande skulle definieras som en fråga användes kriterierna att yttrandet antingen skulle ha ett initialt 
eller finalt frågeord, en prosodi som uppfattades som en fråga, eller en omvänd ordföljd och därmed syntaktisk 
uppbyggd som en fråga.  
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Tabell 4. Översikt över interaktionsfenomen 
Utdrag Deltagare Tidsintervall Samtalssekvenser om CIRCA 
Utdrag 1 H & L2 28:06-28:21 Deltagarna önskade mer information 
Utdrag 2 Deltagargrupp 1 8:12-10:20  Samarbete i samtal och jämlik interaktion 

mellan deltagare och samtalsledare 
Utdrag 3 H, E, K, L & L1 14:43-15:05 Uppkomst av sång 
Utdrag 4 E, H & L1 52:29-52:43 Association till låttext 

 
Utdrag Deltagare Tidsintervall Samtalssekvenser till följd av 

materialet i CIRCA 
Utdrag 5 K & L2 00:23-00:50 Samtal om personliga erfarenheter 
Utdrag 6 K, F & L2 50:09-50:16 Personliga frågor deltagare emellan 

 
Utdrag Deltagare Tidsintervall Samtalssekvenser om hanteringen av 

surfplattan 
Utdrag 7 K & L2 9:21-9:30 Användning av touch screen 

 
Utdrag Deltagare Tidsintervall Sociala fenomen 
Utdrag 8 H, E & L1 14:15-15:06 Social inkludering 
Utdrag 9 H & L 02:32-02.37 Social inkludering 
Utdrag 10 H, K & L1 02:43-03:12 Humor och skratt 

 

5.1 Samtalssekvenser om CIRCA och dess innehåll 

Samtalen inom föreliggande kategori kunde utgöras av att deltagarna kommenterade och 

frågade om materialet i CIRCA, där frågor exempelvis kunde vara “minns du dem”, “vill du 

titta” och “det är ju han, vad heter han presidenten i USA”. Andra kommentarer och frågor 

från deltagarna kunde vara att få titta närmare på materialet eller frågor om andra deltagare ville 

se. Det förekom även att deltagare ville ta reda på mer information kring materialet i CIRCA 

än vad som fanns att tillgå (utdrag 1). Materialet kunde även generera frågor om förr i tiden 

från samtalsledaren, vilket skapade samtal där deltagarna hjälptes åt att berätta, som i sin tur 

skapade en jämlik interaktion, både deltagare emellan då flera bidrog, och mellan deltagare och 

samtalsledare (utdrag 2). Vidare kommentarer kunde behandla tillvägagångssättet vid 

användningen och val av kategori i CIRCA. Deltagarna kunde även uttrycka sina åsikter kring 

CIRCA generellt och kring materialet, så som “oh så roligt”, “tänk att det är så mycket du att 

välja på”. Följande yttranden uppstod till följd av att deltagarna tittade på fotografier respektive 

lyssnade på musik i CIRCA: 

Kurt: ”jag tycker det är svårt med dom här bilderna, men man kanske kan lära sig” 
Hildegard: ”ja oh ja det tror jag du kan” 
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“men de är rätt bra de här bilderna för att man får mycket information om själva bilderna och 
eventuellt i språket som kommer bredvid så att säga och kan då så att säga läsa ut nya grejer 
de här, som man inte kunde förr”  

Kurt 
	  
“tack för att ni finns, annars hade jag aldrig fått höra det här”  
           Hildegard 
 
 
Citaten visar att CIRCA uppskattades och ansågs kunna stimulera och bidra med lärande. 

5.1.1 Deltagarna önskade mer information 

Under samtalssessionerna framkom att deltagarna stundtals ville veta mer kring materialet i 

CIRCA än vad som fanns att tillgå. Frågorna kunde utgöras av exempelvis årtal, namn på 

personer och information kring en låt och exempel på frågor kunde vara “när är den tagen”, 

“vill du tala om sen vem det var”, “vem var det som sjöng”. En önskan att få veta mer 

identifierades som karaktäristiskt för samtalssessionerna. En deltagare yttrade i en intervju ”det 

vore bra för oss att få en kopia för att kunna slå upp”.  

 

Utdrag 1 är hämtat från en situation där materialet i CIRCA, vilket i detta utdrag utgörs av en 

låt av Björn Afzelius, genererade att en deltagare ville ta reda på mer information. 

 

Utdrag 1 

Samtalssession 5 

Deltagare: Hildegard (H) och logopedstudent 2 (L2) 

Tid: 28:06-28:21 
01.   H: å du finns det å slå opp om honom just 
02.     ((tittar på L2 och pekar på surfplattan)) 
03.   L2: ja vi kan kolla? ((går in på google)) 
04.   H: ja 
05.     (3.4) 
06.   L2: då kan vi ju också se vare va han hade för låtar 
07.   H: ja::  
08.     (1.1) 
09.   L2: björn              [afze:lius        ] 
10.     ((skriver på surfplattan)) 
11.   H: ja tror att han va [lite känd sådär  ] 
12.   L2: ja 
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Utdrag 1 inleds med att Hildegard ställer en fråga beträffande att söka efter mer information 

om en musiker (rad 1-2), varpå logopedstudent 2 responderar att det kan undersökas och går in 

på google (rad 3), vilket Hildegard besvarar (rad 4). Därefter yttrar logopedstudent 2 att en 

sökning kan leda till att de kan få reda på vad musikern hade för låtar (rad 6), vilket Hildegard 

instämmer till (rad 7). 

5.1.2 Samarbete i samtal och jämlik interaktion mellan deltagare och samtalsledare 

Under samtalssessionerna uppstod situationer där materialet i CIRCA var okänt för vissa 

deltagare och samtalsledaren. Deltagarna kunde även uppge att de inte mindes det aktuella 

materialet som visades. I situationer där materialet var okänt för samtalsledaren försökte 

deltagarna gemensamt att reda ut information kring det aktuella materialet och delge 

samtalsledaren kunskap om förr, vilket skapade en jämlik interaktion både deltagare emellan 

då flera bidrog och mellan deltagare och samtalsledare. En deltagare uppgav i en intervju: “det 

roliga är ju att föra saker och ting vidare, som vi har lärt nån gång”. Vidare kunde dessa 

situationer generera frågor från samtalsledaren och deltagarna om materialet i CIRCA, vilket 

kunde skapa diskussioner både deltagare emellan och mellan deltagare och samtalsledare. 

Diskussionerna mellan deltagarna kunde medföra ett samarbete i att försöka bidra med 

information och att minnas materialet. 

 

Utdrag 2 illustrerar en situation där alla deltagare var involverade, vilket uppstod till följd av 

att en deltagare ställde en fråga om materialet i CIRCA. Då det aktuella materialet var okänt 

för samtalsledaren och vissa deltagare inte mindes materialet, medförde det att flera deltagare 

bidrog med information, vilket skapade ett samarbete mellan deltagare och en jämlik interaktion 

mellan deltagare och samtalsledare och deltagare emellan. Vidare illustrerar exemplet icke-

verbala fenomen så som att flera av deltagarna böjde sig fram mot surfplattan.  

 
Utdrag 2 
Samtalssession 1 
Deltagare: Samtliga i deltagargrupp 1 
Tid: 8:12-10:20  
 
01.   H: äre gamle kungen?  
02.   L1: oj ja vet faktist inte vilka de är på här? 
03.   E: ((böjer sig fram mot surfplattan)) 
04.   H: de ser no elsa? (1.5) det skulle vara han ((pekar 
05.     på fotografiet)) 
06.   L: ((böjer sig fram mot surfplattan)) 
07.   H:  inte den vi har nu (.) å de där e per albin  
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08.     hanson ((pekar på fotografiet)) ser du inte 
09.     någonstans där det står de ((tittar på L1)) 
10.     (.)om de är de  
11.   L1: nä de står inte vilka de är men de är säkert som 
12.     du säger 
13.   H:  ja 
14.   K: stod säkert i texten nånstans 
15.   H: titta ((pekar på K))(.) ser du dä  
16.     (0.5) 
17.   K:  nej jag kan *inte se de på rak arm* ((tittar i  
18.     surfplattan)) 
19.     (2.1) 
20.   L1: de som står är att det står midsommarkrisen 
21.   H: ja (1.3) kan de va i midsommar 
22.     (1.1) 
23.   K: kan inte öppna sida ståre här ((pekar på   
24.     surfplattan)) 
25.     (0.7) 
26.   L1: nu kom den (.) bort (x x) ((navigerar i 
27.     surfplattan)) 
28.     (0.9) 
29.   H: var e den *andra vännen*  
30.   L2: jag sitter här bak å jobbar lite 
31.   H:  kan du [komma å titta?                        ] 
32.   K:         [jo men de kan hända att de finns nån  ]  
33.     ((tittar på H)) 
34.   L2:  ska jag komma å titta? 
35.     ((L, F, K och E böjer sig mot surfplattan)) 
36.   L1:  känner du igen Folke ((tittar i surfplattan)) 
37.     (1.8) 
38.   F: nä a ((nickar)) ((pekar på fotografiet)) (2.1) ja   
39.     (1.4)(x x x x x) 
40.   L1: vare per albin hanson? 
41.   F: där ((pekar på fotografier)) 
42.   L1: [eller va?] 
43.   H:  [ja:      ]  
44.   L1:  ja (.) men då äre nå de  
45.   H:  (men de vet [vi   ]) 
46.   L1:       [folke] trodde också de va dä 
47.   H:  ja:: 
48.     (0.8) 
49.   L1:  vem va han då 
50.     (0.7) 
51.   H:  han va ju::=  
52.   F:  sta- sta- 
53.   H:  =i regeringen  
54.   L1:  jaha okej  
55.   F:  [statsminister] 
56.   H:  [i sverige    ] 
57.   L1:  jaha va han statsminister ((tittar på H)) 
58.   F:  ja 
59.   K:  na:j ja tror inte han va statsminister  
60.   H:  nä: 
61.     (0.5) 
62.   F:  fyrtio fyrtioett fyrtiotvå (2.8) fyrtiotalet 
63.     fyrtiotalet talet 
64.   L1:  [oke:j ] 
65.   H: [jo    ] men kanske du=  
66.     (0.7) 
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67.   K:  va? 
68.   H:  =de va han nog en ti:d  
69.     (2.7) 
70.   K:  nä ja kommer inte ihåg de (0.9) *nä de (.) säger ju 
71.     inte (.)(x x x x)* 
72.   L1:  nä ja vet inte vilka de är (.) vet du vilka de är 
73.     leonora? ((visar surfplattan för L)) 
74.     (1.0) 
75.   L:  ((böjer sig mot surfplattan)) ingen aning 
76.   L1:  nä inte ja heller  
77.   H:  nu (ska) vi se igen ((tar surfplattan)) 
78.     (0.6)  
79.   E:  ((böjer sig mot surfplattan)) 
80.   L1: elsa du kanske  
81.   H:  elsa [tänkte du på om         ]=  
82.     (0.9)  
83.   E:        [((pekar på fotografiet))] 
84.   H:  =gamle  [kungen] 
85.   E:          [m:    ] 
86.     (3.6) 
87.   E:  [här] va den ((pekar på fotografiet)) 
88.   H:  [(x)](.) ja: (.) o ja (0.7) o per albin hanson 
89.     den [andra] ((tittar på E)) 
90.   E:      [m    ] 
91.   H:  ja  
92.   L1:  va bra att ja får lära mig av er här 
93.   H:  ja: 
94.   K:  *ja de*= 
95.     ((H, L, K och L1 skrattar)) 
96.   K:  =e riktigt 

 

Hildegard inleder utdrag 2 med att ställa en fråga och ge förslag på vem det aktuella fotografiet 

i CIRCA föreställer. Då materialet är okänt för logopedstudent 1 riktar Hildegard frågan till en 

annan deltagare och logopedstudent 2 men ingen information tillkommer. Ytterligare en 

deltagare (Kurt) involveras i samtalet och flera av deltagarna (Leonora, Folke, Kurt och Elsa) 

böjer sig mot surfplattan för att titta på fotografiet. Logopedstudent 1 ställer riktade frågor till 

flera av deltagarna. Därefter bidrar Folke med information kring fotografiet. Sedan följer en 

dialog om vem en av personerna på fotografiet var och deltagarna diskuterar och försöker 

gemensamt att förklara och reda ut information om personen. Slutligen har deltagargruppen 

gemensamt kommit fram till och bidragit med information om fotografiet. Diskussionen 

avslutas med att logopedstudent 1 kommenterar att det har varit ett lärtillfälle. 
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5.1.3 Uppkomst av sång 

Karaktäristiskt vid användningen av CIRCA var att musik uppskattades, vilket framgick i 

yttranden så som: “vi tycker om att sjunga”, “får vi höra mer sen, finns Taubes musik med då”, 

“är det nån sång till”. Samtalssessionerna med CIRCA genererade att deltagare sjöng med i 

låtarna (utdrag 3) och rörde sig till musiken som spelades i CIRCA. Deltagare kunde börja 

sjunga på en låt varpå andra deltagare sjöng med. Det kunde därmed skapas ett samarbete där 

deltagarna hjälpte varandra att minnas låttexter och där deltagarna gemensamt sjöng sånger. 

Det förekom även yttranden som relaterade till musik utan att musik spelades, då vissa deltagare 

kunde associera materialet i CIRCA till en låt eller en låttext (utdrag 4). 

 

I utdrag 3 samtalade Elsa, Kurt, Hildegard och logopedstudent 1 kring en midsommarbild i 

CIRCA. Utdraget illustrerar en situation där sång uppstod till följd av bildmaterial i CIRCA, 

vilket föreföll bidra till gemenskap och bra gruppdynamik. Uppkomsten av sång var 

karaktäristiskt vid användning av CIRCA.  

 

Utdrag 3 

Samtalssession 1 

Deltagare: Hildegard (H), Elsa (E), Kurt (K), Leonora (L) och logopedstudent 1 (L1) 

Tid: 14:43-15:05 
01.   L1: å sjunga små grodorna  
02.   E: m: 
03.   K: å sen kan man=  
04.   H: ja:  
05.   K: =sen [kan man ju ta ett dopp när (.) när det är(x)] 
06.   E:         [små grodorna små grodorna                   ]      
07.     ((sjunger)) 
08.   H: [är lustiga att se]  
09.     ((H och E fortsätter att sjunga på låten)) 
10.   L: ((får ögonkontakt med H och ler)) 
11.     (0.6) 
12.      ((H, E, L1 och K fortsätter att sjunga på sången)) 
13.  ((L och L1 skrattar)) 

 

Logopedstudent 1 inleder utdrag 3 med att ge exempel på en midsommarlåt (rad 1) varpå Elsa 

börjar sjunga (rad 6-7). Därefter sjunger Elsa och Hildegard vidare på sången (rad 9-11). 

Hildegard, Elsa, logopedstudent 1 och Kurt fortsätter sedan att sjunga (rad 12). 
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5.1.4 Association till låttext 

Utdrag 4 illustrerar att musik var något som uppskattades under samtalssessionerna med 

CIRCA samt en förekomst av associationer till låttexter när musik kom på tal, vilket 

identifierades som ett särskilt karaktäristiskt samtalsfenomen vid användning av CIRCA. 

 

Utdrag 4 

Samtalssession 6 

Deltagare: Elsa (E), Hildegard (H), logopedstudent 1 (L1) 

Tid: 52:29-52:43	  
01.   L1: fotografi: film eller musik 
02.     (3.4) 
03.   E: musik 
04.   H: ja 
05.     (0.9) 
06.   L1: m: 
07.   H: så blir vi glada ska byggas utav glädje 
08.     ((L1 och H skrattar)) 

 

Logopedstudent 1 inleder utdrag 4 med att erbjuda val av kategori i CIRCA (rad 1) varpå Elsa 

väljer musik (rad 3). Därefter yttrar Hildegard att musik bidrar till glädje och gör en association 

till en låttext (rad 7).  

5.1.5 Intervjusvar som relaterar till CIRCA och dess innehåll 

I intervjuerna framkom att deltagarna tyckte att det var roligt att använda CIRCA. Deltagarna 

tyckte om alla kategorier och vilken som var mest individuellt uppskattad kunde variera från 

session till session och vid några sessioner svarade deltagarna att alla kategorier var lika roliga. 

I en av intervjuerna uppgav en deltagare att det var svårt att välja vilken kategori som var 

roligast och yttrade: ”jag tycker det är så roligt med er, så jag blir glad vad det än är nästan, 

allt möjligt i det här”. Det framkom även att det var roliga ämnen i CIRCA och intressant, en 

nyttig erfarenhet och kunde ge en fortbildning och träning. Vidare åsikter som framkom var att 

det var bra med omväxling, olika inriktningar och att de olika kategorierna kunde bidra till att 

det samtalades om nya saker. Musik var en kategori som deltagarna uppskattade och tyckte var 

trevligt. En deltagare uppgav att sessionerna gav en chans att hålla på med musik i praktiken 

och att det var något som deltagaren saknar litegrann. Angående fotografierna i CIRCA uppgav 

en deltagare ”trevliga bilder som vi inte har sett förut” och “roligt att se hur det såg ut”. Fler 

yttranden utgjordes av: 
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”det talar om mycket hur det var förr för flera år sedan, de berättar hur det var när jag växte 
upp” 

Folke 
 

 
”det är väl skojigt att köra lite sån här musik och olika varianter som vi kan njuta av 
tillsammans” 

Kurt 
 

Citaten visar att deltagarna uppskattade att materialet var från förr, tillhandahöll en variation 

och att materialet var trevligt att avnjuta tillsammans i grupp. 

5.2 Samtalssekvenser till följd av materialet i CIRCA 

Samtalen inom föreliggande kategori utgjordes exempelvis av att deltagarna delgav personliga 

erfarenheter som var associerade till materialet (utdrag 5). CIRCA bidrog även till att deltagare 

ställde personliga frågor till varandra (utdrag 6) och till samtalsledaren så som “så du har bott 

i Stockholm” och “var jobbade du”. Samtalsledaren ställde även personliga frågor till 

deltagarna, vilka kunde utgöras av “fick ni lära er sådant i skolan” och “var ni också tvungna 

att lära er datorn på jobbet”. 

5.2.1 Samtal om personliga erfarenheter 

Utdrag 5 är hämtat från en situation där en av deltagarna tillfrågades om att göra ett val av 

kategori. Utdraget illustrerar att CIRCA kunde generera att deltagare delade med sig av 

personliga erfarenheter, vilket identifierades som karaktäristiskt för samtalssessionerna. 

 

Utdrag 5 

Samtalssession 7 

Deltagare: Kurt (K) och logopedstudent 2 (L2) 

Tid: 00:23-00:50 
01.   L2: tyckeru vi ska ta: å titta= 
02.   K:      [va ] 
03.   L2:  =på [nåt] med barndom eller 
04.     sport eller människor å händelser 
05.     (0.6) 
06.   K: ja tyckte barndomen va en fin upplevelse 
07.   L2: a (1.0) då tar vi den då 
08.     (1.1) 
09.   K: e::: (1.0) (när) (1.0) vi va ju s- sex syskon 
10.     (0.9) 
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11.   L2: a okej 
12.     (1.1) 
13.   K: de (1.3) fyllde ju en del av dagarna    
14.   L2: jaja= 
15.   K: ((skrattar)) 
16.   L2: =då hade du många lekkamrater   

 

Logopedstudent 2 inleder utdrag 5 med att erbjuda Kurt att göra ett val av kategori i CIRCA 

(rad 1, 3 och 4), varpå Kurt delger en personlig reflektion kring sin barndom (rad 6). Därefter 

delar Kurt med sig av ett personligt minne (rad 9 och 13).  

5.2.2 Personliga frågor deltagarna emellan 

Under samtalssessionerna förekom frågor om personliga erfarenheter deltagare emellan till 

följd av materialet i CIRCA. Frågorna kunde exempelvis utgöras av “var var du ifrån sa du” 

och “tyckte du om fotboll”. 

 

Utdrag 6 är hämtat från en situation där deltagargrupp 3 tittade på ett fotografi i CIRCA på 

Göteborgs hamn under krigstiden. Utdraget illustrerar när materialet i CIRCA genererade ett 

samtal om personliga erfarenheter. 

 

Utdrag 6 

Samtalssession 5 

Deltagare: Kurt (K), Folke (F) och logopedstudent 2 (L2) 

Tid: 50:09-50:16 
01.   K: var du i flottan under kriget ((tittar på F)) 
02.   F: naej 
03.   K: nehe (0.5) hm 
04.   L2: va du dä? ((tittar på K)) 
05.     (0.8) 
06.   K: nä i:nte i flottan 
07.     (0.8) 
08.   L2: [kommer ni ihåg vil-] 
09.   K: [ja va              ] (.) ja va i flyget 

	  
Kurt inleder utdrag 6 med att ställa en personlig fråga till Folke (rad 1), varpå Folke (F) 

responderar (rad 2) och Kurt besvarar responsen med en kommentar (rad 3). Därefter ställer 

logopedstudent 2 en personlig fråga till Kurt (rad 4) vilken besvaras (rad 6 och 9).  
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5.2.3 Intervjusvar som relaterar till samtalen till följd av CIRCA 

I intervjuerna uppgav samtliga deltagare att det var enkelt att prata och att komma på saker att 

prata om vid användning av CIRCA. Ett tillfälle svarade dock en deltagare “nja, det var flera 

saker som liksom försvann tillfälligt, att man inte snappat det” och hänvisade till att allt inte 

går att minnas. En annan deltagare uppgav vid ett tillfälle att en del var svårt men att det var 

enklare att prata när materialet kändes igen. En ytterligare deltagare menade att det blev enklare 

att prata om förr vid användning av CIRCA. Fyra deltagare uppgav vid sista intervjutillfället 

att det gått bra att förstå varandra och att det varit enklare att prata vid användning av surfplattan 

jämfört med utan surfplattan. Ett deltagarsvar uteblev på grund av frånvaro. Vidare yttrade en 

deltagare: 
 
“du kan se vad som utvecklas på skärmen, det vet du inte om du inte vet vad som ska komma på 
skärmen, så att jag tycker det är en naturlig del att se den där utvecklingen när bilderna kommer 
upp” 
           Kurt 
 
Citatet visar att CIRCA kunde utgöra ett visuellt minnesstöd under samtal. 

5.3 Samtalssekvenser om hanteringen av surfplattan 

Samtalen inom föreliggande kategori kunde exempelvis genereras vid förflyttning av 

surfplattan, till följd av att alla deltagare skulle få ta del av och se materialet i CIRCA. Två av 

deltagarna kommenterade att surfplattan var besvärlig att förflytta och tung att hålla i och en 

deltagare yttrade “det är så fina bilder men den är svår att hantera”. Vidare kunde samtalen 

utgöras av teknisk problematik kring surfplattan med frågor och kommentarer från deltagarna 

så som “jag är inte riktigt klar vi kanske hade förstört någonting”. Den tekniska problematiken 

kunde resultera i avbrott i samtalen eller nya samtalsämnen. Det uppstod även samtal kring 

användningen av surfplattans touch screen (utdrag 7). Vidare kunde deltagare fråga varandra 

om tillvägagångssättet att byta fotografi i CIRCA, vilket kunde utgöras av frågor så som“hur 

gjorde du”. 

5.3.2 Användning av touch screen 

Under samtalssessionerna uppstod samtal till följd av hanteringen av surfplattan (utdrag 7). 

Resultaten beträffande deltagarnas förmåga att använda surfplattans touch screen varierade. Det 

fanns en tendens till att de yngsta deltagarna (Leonora och Folke) kunde använda surfplattans 
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touch screen utan vägledning. Vid ett tillfälle kunde ytterligare en deltagare använda 

surfplattans touch screen under vägledning av samtalsledaren, vilket illustreras i utdrag 7. 

 
Utdrag 7 är hämtat från en situation där Kurt ombads att göra ett val av kategori i CIRCA samt 

uppmuntrades till att trycka på den valda kategorin i surfplattan. Utdraget illustrerar att 

hanteringen av surfplattans touch screen kunde skapa samtal under sessionerna och att 

deltagaren kunde använda surfplattans touch screen med vägledning. 

 

Utdrag 7 

Samtalssession 5 

Deltagare: Kurt (K), logopedstudent 2 (L2) 

Tid: 9:21-9:30 
01. L2: prova å tryck du ((pekar på surfplattan)) 
02.  K: ja ((trycker på kategorin i CIRCA)) 
03.    (2.0)  
04.  L2: lite lösare såhär ((klickljud och gör ikonisk gest)) 
05.  K: jaså ((trycker på kategorin i CIRCA)) 
06.    (2.0) 
07.  L2:   titta (.) ja 
08.  K: de gick ((böjer sig fram mot surfplattan)) 
09.  L2: ja 

 

Logopedstudent 2 inleder utdrag 7 med att uppmuntra Kurt till att trycka på surfplattan (rad 1), 

varpå Kurt responderar samt trycker på surfplattan (rad 2) utan att det händer något. Därefter 

instruerar logopedstudent 2 Kurt att trycka lösare på surfplattan (rad 4), varpå Kurt trycker 

ytterligare en gång med framgång (rad 5). Sedan kommentarer logopedstudent 2 och Kurt 

utförandet (rad 7-9). 

5.3.3 Intervjusvar som relaterar till hanteringen av surfplattan  

I den sista intervjun framkom att två deltagare tyckte att surfplattan var svårhanterlig och två 

deltagare tyckte att den var lätthanterlig, varav en deltagare uttryckte “det gick väl bättre än 

tidigare”. En annan deltagare upplevde att surfplattans vägde mindre än innan. Ett deltagarsvar 

utgick på grund av frånvaro. Vidare yttrade en deltagare att “det tar inte så lång tid att lära sig 

när man väl fått en bild över de olika bitarna i surfplattan”.  
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5.4 Sociala fenomen 

Fenomen som identifierades som särskilt framträdande under samtalssessionerna var 

gruppdynamiken och gruppens sammanhållning. Deltagarna uttryckte att det hade varit bra, 

roligt och trevligt, vilket även framgick i yttranden så som “jag tycker om er”, “det är ju vårt 

gäng”, “trevligt att se ansiktena på alla”. Vidare uppgav en deltagare att det var “trevligt att 

träffa folk såhär”. Tre av deltagarna uppgav i en intervju att det fungerade bra att sitta i grupp, 

varav en deltagare uppgav ”det gör vi om”, två deltagarsvar uteblev. Vid två samtalssessioner 

förekom deltagarfrånvaro (tabell 2) och dessa tillfällen upplevde en deltagare som mer intima. 

Två deltagare uppgav att deltagarantalet var lagom. En av deltagarna hade önskat färre 

deltagare i gruppen. Vidare menade en deltagare att sessionerna frambringade känslor och att 

det sociala hade varit viktigast. Det förekom även humor och skratt under samtalssessionerna 

(utdrag 10) och deltagare kunde fråga efter frånvarande deltagare. Ett annat återkommande 

fenomen som identifierades var förekomsten av att en deltagare inkluderade andra deltagare i 

val av kategori eller samtal (utdrag 8 och 9). 

5.4.1 Social inkludering 

Utdrag 8 och 9 illustrerar två situationer där en deltagare inkluderade en annan deltagare genom 

att ställa en fråga om personens åsikt, vilket exemplifierar ett socialt fenomen som var 

karaktäristiskt under samtalssessionerna med CIRCA. 

 

Utdrag 8 är hämtat från en situation där Hildegard uppmanades att göra ett val i CIRCA. 

 

Utdrag 8 

Samtalssession 6 

Deltagare: Hildegard (H), Elsa (E) och logopedstudent 1 (L1) 

Tid: 14:15-15:06 
01.   L1: då kommere upp nåra ba:rnvisor (3.0) ute blåser 
02.     sommarvind 
03.   H: ja (.) tuppen gal i högan lin  
04.   L1: jaha (.) ska vi ta den  
05.   H: ja? (1.2) vill du de elsa ((tittar på E)) 
06.   E: m: 
 

I utdrag 8 gör Hildegard ett val i CIRCA samt ber om en annan deltagares åsikt (rad 5).  
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Utdrag 9 är hämtat från en situation där Kurt har ombetts att göra ett val i CIRCA, varpå 

Hildegard initierade en fråga till Leonora.  

 

Utdrag 9 

Samtalssession 6 

Deltagare: Hildegard (H) och Leonora (L) 

Tid: 02:32-02.37 
01.   H: va tar du? (.) vore roligt å höra nån gång 
02.     ((tittar på L)) 
03.   L: ((böjer sig fram och tittar på H)) 
04.   H: du e så rar å tacksam 
 

I utdrag 9 ställer Hildegard en fråga med en efterföljande kommentar till Leonora beträffande 

att göra ett val i CIRCA (rad 1), varpå Leonora responderar genom att böja sig fram och ta 

ögonkontakt med Hildegard (rad 3). Hildegard ger därefter Leonora en komplimang (rad 4).  

5.4.2 Humor och skratt 

Under samtalssessionerna var humor, skratt och skämt mellan deltagare och mellan deltagare 

och samtalsledare särskilt framträdande och kategoriserades som sociala fenomen och 

illustreras i utdrag 10. 

 

I utdrag 10 tittade deltagargrupp 1 på ett fotografi på kantareller i CIRCA, där tre av deltagarna 

i gruppen deltog i samtalet. Exemplet illustrerar en situation där materialet i CIRCA genererade 

humor och skratt, vilket var karaktäristiskt under samtalssessionerna med CIRCA. 

 

Utdrag 10 

Samtalssession 4 

Deltagare: Hildegard (H), Kurt (K) och logopedstudent 1 (L1) 

Tid: 02:43-03:12 
01.   H: kantarell (.) [stuvning] 
02.   K:     [mycket  ] 
03.   L1: ja (0.8) tycker du om det Hildegard 
04.   H: ja in- ja (0.8) men [inte så jättegott]  
05.     ((skickar surfplattan till E)) 
06.   E:                        [å va tungt det va ]  
07.          (0.5) 
08.   H: eller vad ska jag säg- 
09.   K: vad sägeru tycker du inte de är jättegott? 
10.   H: nä= 
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11.   L1: [((skrattar))] 
12.   K:   [nähe?       ] 
13.   H: =de va ((vidrör K))(0.8) 
14.   L1: ((skrattar)) smaken är som baken  
15.   H: jag vet inte vad de är du 
16.   L1: nae 
17.         (1.3) 
18.   K: a:j du steker dom [för dåligt antagligen] 
19.      ((tittar på H)) 
20.   H:                      [lustigt nog för de   ]  
21.      tycker alla 
22.   L1: ((fnissar)) 
23.   K: hörru ((vidrör H)) 
24.   H: va? 
25.   K: du steker dom för dåligt  
26.   H: ja det kan [hända                   ] 
27.                    [((K, H och L1 skrattar))] 
 

Fotografiet på kantareller leder till att Hildegard redogör för sin åsikt om kantareller (rad 4), 

varpå Kurt responderar på Hildegards yttrande med en fråga (rad 9), vilken besvaras av 

Hildegard (rad 10), varpå logopedstudent 1 skrattar (rad 11). Därefter vidrör Hildegard Kurt 

(rad 13) och Kurt skämtar med Hildegard (rad 18). Då ingen respons ges påkallar Kurt 

Hildegards uppmärksamhet genom att vidröra Hildegard och upprepa frågan (rad 23-25). 

Därefter besvarar Hildegard frågan (rad 26) och Kurt, Hildegard och logopedstudent 1 börjar 

att skratta (rad 27). 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Samtal vid användning av CIRCA 
I föreliggande studie utgjordes en av samtalsdomänerna av samtalssekvenser som associerade 

till användningen av CIRCA, där deltagarna kunde kommentera och fråga kring materialet i 

CIRCA eller be om att få titta närmare på materialet. I intervjuerna framkom att deltagarna 

tyckte att det var enkelt att komma på saker att prata om och att det var enklare att prata vid 

användning av CIRCA i jämförelse med utan. Resultaten i föreliggande studie överensstämmer 

därmed med tidigare studier där CIRCA har använts mellan en person med demenssjukdom 

och en vårdgivare och bidragit till att underlätta samtalen (Astell et al., 2010; Alm et al., 2007). 

Att deltagarna i föreliggande studie upplevde att CIRCA underlättade samtalen kan förklaras 

av att multimedia i kombination med reminiscence kan tillhandahålla ämnen att prata om och 

underlätta deltagande i konversationer (Alm et al., 2004; Astell et al., 2010). Deltagarna i 
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föreliggande studie uppgav att CIRCA bidrog till att det var enklare att prata om förr, vilket 

skulle kunna förklaras av att CIRCA baseras på reminiscence och skulle ha kunnat stimulera 

deltagarnas långtidsminne. Ytterligare förklaring till varför CIRCA underlättade för deltagarna 

i föreliggande studie att prata om förr skulle kunna förklaras av att samtal om tidigare 

levnadsminnen, så som familj, hemliv och allmänna preferenser har visat sig skapa ett bättre 

samtalsdeltagande och engagemang hos personer med demenssjukdom i jämförelse med samtal 

om den aktuella dagen (Baker et al., 2015). I likhet med Astell et al. (2010) visade föreliggande 

studie att CIRCA kan utgöra ett visuellt minnesstöd i samtal, vilket kan tänkas vara fördelaktigt 

för interaktionen då nedsättningar i arbetsminne är vanligt vid demenssjukdom. Vid 

demenssjukdom är det enklare att stimulera minnen när samtalen utgörs av något som går att 

se och känna. Vidare kan visuellt konkreta objekt underlätta att återkalla minnen samt tillföra 

något att referera till i samtal (Bayles & Tomoeda, 2014: 219-231). Materialet i CIRCA skulle 

ha kunnat öka möjligheterna till igenkänning för deltagarna i föreliggande studie då CIRCA 

utgör ett multimodalt minnesstöd med fotografier, filmer och musik, som baseras på 

reminiscence, vilket skulle ha kunnat ge en ökad möjlighet till att flera individer kände igen 

materialet. CIRCA skulle även ha kunnat underlätta kommunikationen för deltagarna i 

föreliggande studie eftersom CIRCA delvis tillhandahåller ett visuellt konkret material med 

fotografier och filmer som går att referera till i samtal. 

 

Samtalssekvenser om CIRCA och dess innehåll kunde även utgöras av att deltagarna i 

föreliggande studie önskade mer information än vad som fanns att tillgå i CIRCA, vilket skulle 

kunna vara ett resultat av att minnen återkallas. Vidare skulle resultaten kunna tyda på ett 

intresse för materialet, som ledde till en önskan att få veta mer, vilket bidrog till att samtalen 

upprätthölls. CIRCA kan därmed inte enbart skapa samtal kring materialet i sig, utan skulle 

även kunna fungera som ett samtalsunderlag, vilket kan leda till en önskan att ta reda på mer 

information, exempelvis genom sökningar på internet som kan leda till nya stimuli, vilket kan 

bidra till lärande, upprätthållande av samtalsämne och/eller skapa nya samtalsämnen. Det har 

tidigare antagits att det är svårt att ge intervention som kan förbättra funktionen vid 

demenssjukdom (Bayles & Tomoeda, 2014: 3-7). Föreliggande studie indikerar dock att 

CIRCA kan utgöra en bra gruppintervention som bland annat skulle kunna bidra med kognitiv 

stimulans och lärande eftersom det varierade materialet kan väcka olika minnen hos olika 

personer, vilket kan bidra till att personerna i gruppen lär av varandra. Då föreliggande studie 

fann att materialet framkallade önskningar att ta reda på mer information, skulle även 
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informationssökningar generera nya stimuli, vilket skulle kunna vara en källa till ny kunskap. 

Vidare skulle CIRCA på surfplatta kunna bidra till lärande då det inte är givet att alla äldre 

personer har vana av ny teknik. Resultatet i föreliggande studie visade att en av de äldre 

deltagarna kunde hantera surfplattans touch screen med vägledning, vilket skulle kunna 

indikera att CIRCA på surfplatta kan bidra till att personer med demenssjukdom lär sig nya 

saker. Kognitiv stimulans har visat sig kunna förskjuta, förlångsamma och förebygga 

demenssymptom (Bayles & Tomoeda, 2014: 3-7). 

 

I föreliggande studie identifierades en annan samtalsdomän som utgjordes av samtalssekvenser 

till följd av materialet i CIRCA. Samtalssekvenserna inom denna kategori kunde utgöras av att 

deltagarna delgav personliga erfarenheter och ställde personliga frågor till varandra och till 

samtalsledaren. Föreliggande studieresultat vid användning av CIRCA i grupp överenstämmer 

med tidigare studier där CIRCA har använts mellan vårdtagare och vårdgivare och stimulerat 

personliga minnen (Alm et al., 2007). Vidare har multimedia visat sig underlätta för att minnas 

personliga erfarenheter (Alm et al., 2004). CIRCAs innehåll av multimedia skulle kunna vara 

en tänkbar förklaring till föreliggande studies uppkomst av samtalssekvenser som berörde 

personliga erfarenheter. CIRCAs bidrag till stimulans av personliga minnen i grupp skulle 

kunna främja relationer och underlätta för gruppens deltagare att lära känna varandra och även 

för samtalsledaren att lära känna vårdtagarna. Enligt Woods et al. (2012) är sociala relationer i 

sin tur betydande för individens livskvalitet. 

 

Av föreliggande studies resultat framkom att CIRCAs material kunde generera frågor om förr 

från samtalsledaren, vilket kunde uppstå då samtalsledaren inte hade kännedom om materialet 

eller då deltagare inte mindes det aktuella materialet. Det kunde då uppstå ett samarbete 

deltagare emellan i att försöka minnas materialet och att kunna bidra och delge varandra 

information samt tillhandahålla samtalsledaren kunskap om förr. Deltagarnas samarbete ledde 

till ett engagemang, aktivitet och delaktighet i samtalen och skapade en jämlik interaktion både 

deltagare emellan då flera bidrog och mellan deltagare och samtalsledare. Vidare fann 

deltagarna glädje i att delge information och personliga erfarenheter från förr och att få föra 

saker vidare, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ökad livskvalitet. Astell et al. (2010) fann att 

CIRCA, i jämförelse med traditionell reminiscence, bidrog till en interaktion på mer lika 

villkor, där personen med demenssjukdom berättade historier som samtalspartnern inte hade 
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hört sedan tidigare, vilket kan ge en större möjlighet att lära känna en vårdtagare med 

demenssjukdom. 

6.1.2 Sång och musik 

I föreliggande studie var musik en av flera uppskattade kategorier i CIRCA. Sessionerna 

genererade sång och rörelse till musiken som spelades i CIRCA. Det förekom även yttranden 

som relaterade till musik utan att musik spelades, då vissa deltagare associerade materialet i 

CIRCA till en låt eller till en låttext. Astell et al. (2010) fann en ökad förekomst av sång och 

rörelse till musik vid användning av CIRCA i jämförelse med traditionell reminiscence och 

vårdgivarna identifierade musik som ett viktigt stimulus under sessionerna. Aktiviteten att 

lyssna på musik kan utgöra en trevlig gemensam aktivitet mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Alm et al. (2007) fann att musik var en av kategorierna som deltagarna med demenssjukdom 

tyckte bäst om, vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. En av deltagarna i 

föreliggande studie uppgav att det var roligt att lyssna på olika varianter av musik och att få 

njuta av musiken tillsammans i gruppen. Deltagare kunde även börja sjunga på en låt, varpå 

andra deltagare kunde börja sjunga med. Det kan liknas ett samarbete, där deltagarna hjälpte 

varandra att minnas låttexter och promptade varandra genom att någon initierade sång, varpå 

fler anslöt sig. Gemensam sång skulle även kunna ha bidragit till att det skapades en trevlig 

stämning och gemenskap mellan deltagarna i gruppen. Även Astell och Parsons (2010) fann att 

CIRCA bidrog till sång, vilket skulle kunna bidra till en ökad livskvalitet. Eftersom CIRCA 

innehåller välkänt material från förr i tiden, så som musik, kan långtidsminnet hos personer 

med demenssjukdom stimuleras, vilket vanligen är relativt intakt (Astell et al., 2008; Alm et 

al., 2007). En möjlig förklaring till varför musik och sång har varit uppskattat i föreliggande 

studie och identifierats som karaktäristiska interaktionsfenomen skulle kunna bero på att 

musiken från förr i tiden stimulerade deltagarnas långtidsminne, i samverkan med eventuella 

personliga preferenser för just musik. 

6.1.3 Sociala fenomen och uppfattningar om CIRCA 

I föreliggande studies samtalssessioner förekom humor, skämt och skratt, där gemensamt skratt 

förekom i stor utsträckning mellan deltagare och mellan deltagare och samtalsledare. 

Gruppsessioner med CIRCA skulle därmed kunna bidra till att en trevlig stämning skapas, 

vilket troligtvis skulle kunna främja sociala relationer och livskvaliteten. Resultat i föreliggande 

studie stärker därmed Lindholms (2010) resonemang om att en grupp kan fungera som en resurs 
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vid samtal mellan personer med demenssjukdom (Lindholm, 2010: 170-171, 81-82). I likhet 

med föreliggande studies resultat fann Astell och Parsons (2010) att CIRCA bland annat bidrog 

till skratt och leenden, vilket troligen gynnar vårdtagares livskvalitet. Vidare fann Astell et al. 

(2010) att CIRCA bidrog till mer gemensamt skratt i jämförelse med traditionell reminiscence. 

Förekomsten av skratt kan indikera att CIRCA upplevs underhållande (ibid), vilket även skulle 

kunna vara fallet i föreliggande studie. Tidigare studier där CIRCA har använts mellan en 

person med demenssjukdom och en vårdgivare har visat att deltagarna har uppskattat CIRCA 

och ansett att CIRCA varit underhållande (Alm et al., 2007; Astell et al., 2008). I likhet med 

tidigare studier (Alm et al., 2007; Astell et al., 2008) ansåg deltagarna i föreliggande studie att 

sessionerna var roliga, bra och trevliga. Föreliggande studies resultat vid användning av CIRCA 

i grupp överensstämmer därmed med tidigare studier. I föreliggande studie uppskattades 

samtliga kategorier i CIRCA och sessionerna ansågs kunna ge en fortbildning och träning, 

vilket är viktiga faktorer för att aktiviteter ska kännas meningsfulla för personer med 

demenssjukdom (Harmer & Orrell, 2008). Vidare ansåg deltagarna i föreliggande studie att 

CIRCA innehöll ett roligt och intressant material från förr, vilket skulle kunna bero på att 

CIRCA bygger på reminiscence, som stimulerar långtidsminnet (Brookshire, 2015: 38). 

Tidigare forskning har visat att reminiscence kan framkalla glada känslor, skapa högre 

livskvalitet och förbättrad delaktighet i grupp (Brooker & Duce, 2000). I föreliggande studie 

uttryckte en deltagare att sessionerna hade framkallat känslor och att det viktigaste hade varit 

det sociala. Då CIRCA baseras på reminiscence visar föreliggande studie att även 

högteknologisk reminiscence har potential att framkalla känslor. 

6.1.4 Hantering av surfplattans touch screen 

En surfplatta kan anpassas efter kognitiva och fysiska nedsättningar (Leng et al., 2014), vilket 

motiverar att CIRCA med fördel kan användas på surfplatta i samband med demenssjukdom. I 

föreliggande studie varierade deltagarnas grad av självständighet och framgång i användandet 

av surfplattans touch screen. De yngre deltagarna använde surfplattans touch screen spontant 

utan vägledning i högre utsträckning än de äldre deltagarna. En av de äldre deltagarna kunde 

dock använda surfplattans touch screen vid uppmuntran och genom vägledning från 

samtalsledare. I likhet med föreliggande studies resultat fann Alm et al. (2007) att flera 

deltagare med demenssjukdom har förstått hur CIRCA fungerar och att deltagarna vid 

uppmuntran från vårdgivare använt touch screen för att göra val i CIRCA. Därmed 

överensstämmer tidigare resultat vid användning av CIRCA mellan vårdtagare och vårdgivare 
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med föreliggande resultat i grupp, som visade att flera deltagare kunde hantera surfplattan, 

antingen självständigt eller med vägledning från samtalsledaren. Det finns därmed lovande 

resultat för att personer med demenssjukdom kan eller skulle kunna lära sig att hantera en 

surfplatta med eller utan vägledning. En deltagare i föreliggande studie uppgav själv att det inte 

skulle ta så lång tid att lära sig. Harmer och Orrell (2008) hävdar att viktiga faktorer för att 

aktiviteter ska kännas meningsfulla är att lära sig nya saker och att stimuleras, vilket användning 

av CIRCA kan tänkas bidra med. Föreliggande studies resultat indikerar att det inte är omöjligt 

att lära sig nya saker vid demenssjukdom. 

6.1.5 IKT i samband med gruppsessioner vid demenssjukdom 

Vid samtalssessionerna med CIRCA var gruppdynamiken och gruppsammanhållningen särskilt 

framträdande, där en bidragande faktor kan ha varit deltagarnas och samtalsledarnas 

personlighet. Deltagarna uppgav att de uppskattade gruppsessionerna; att de hade varit bra, 

roliga, trevliga och att det hade fungerat bra. Tidigare forskning betonar att personer med 

demenssjukdom har angivit att de psykosociala behoven är viktigare än de fysiska (Harmer & 

Orrell, 2008). Ett annat särskilt framträdande fenomen som relaterade till gruppaktiviteten var 

förekomsten av social inkludering deltagare emellan. Föreliggande studieresultat kan jämföras 

med tidigare forskning som har poängterat betydelsen av social interaktion och att känna sig 

inkluderad, vilka är faktorer som bidrar till att en aktivitet upplevs meningsfull (Harmer & 

Orrell, 2008). Vidare har IKT-intervention visat lovande resultat i samband med 

demenssjukdom och kan främja de sociala nätverken (Pinto-Bruno et al., 2017). I föreliggande 

studie var det vanligt att deltagarna böjde sig fram mot surfplattan, vilket skulle kunna tyda på 

ett intresse för CIRCA. Multimedia har visat sig ha potential för att kunna utveckla lösningar 

för att hantera de svårigheter som är förenade med demenssjukdom och kan fånga personens 

intresse (Astell et al., 2008; Alm et al., 2004). 

 

Gruppaktiviteter och möjlighet till samtal främjar sociala relationer och bidrar till kognitiv 

stimulans, vilket i sin tur kan förbättra en persons kommunikation, interaktion och livskvalitet 

(Clare & Woods, 2004; Clare et al., 2008; Woods et al., 2012). CIRCA skulle med fördel kunna 

utgöra en kognitiv stimulans i grupp med personer med demenssjukdom och kan bidra till social 

interaktion och gemenskap. Enligt Lindholm (2010) kan flerpartssamtal utgöra en risk för den 

enskilde individen att följa med i samtalet (Lindholm, 2010: 170-171, 81-82). I föreliggande 

studie uppvisades däremot fördelar med gruppinteraktion där deltagarna i gruppen inkluderade 
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varandra och hjälptes åt att minnas, vilket skulle kunna ha resulterat i att flera deltagare bidrog 

till interaktionen. Gruppsessioner med CIRCA skulle därmed kunna utöka deltagarnas aktivitet 

och delaktighet och fungera som en resurs i samtalen, vilket stärker Lindholms (2010) 

resonemang att en grupp även kan utgöra en resurs där deltagarna kan hjälpa varandra 

(Lindholm, 2010: 170-171, 81-82). CIRCA skulle kunna vara tillämpbar på demensboenden 

där vårdgivares möjligheter är begränsade att umgås en-mot-en (Astell & Smith, 2018) och 

skulle kunna främja interaktion och relationer mellan vårdtagare och vårdgivare samt 

vårdtagare emellan. CIRCA skulle även kunna avlasta vårdgivares kommunikativa ansvar att 

hålla igång samtalet och bespara vårdgivaren förberedelser eftersom allt material finns samlat 

i en enhet. Eftersom CIRCA dessutom erbjuder en variation av medier och kategorier med 

material från förr finns även potential att tillgodose flera personers olika intressen. CIRCA kan 

även vara fördelaktig som gruppaktivitet då aktiviteter som inkluderar en surfplatta har visat 

sig utgöra en bra gruppaktivitet då en surfplatta går att anpassa efter kognitiv och fysisk 

problematik (Leng et al., 2014). Vidare kan samtal om tidigare levnadsminnen leda till ett bättre 

samtalsdeltagande och engagemang i jämförelse med samtal om den aktuella dagen (Baker et 

al., 2015). Leng et al. (2014) betonar att användning av surfplatta kan visa lovande resultat som 

gruppaktivitet med personer med demenssjukdom om gruppsessionerna är noggrant förberedda 

av samtalsledaren (Leng et al., 2014). Fördelen med CIRCA i jämförelse med användning av 

exempelvis surfplattans webbläsare, är att allt material baseras på reminiscence. Eftersom allt 

material i CIRCA är samlat i en och samma applikation krävs heller inte några förberedelser av 

samtalsledaren, vilket motiverar att CIRCA kan utgöra en bra gruppaktivitet. 

6.2 Metoddiskussion 

Deltagarna i föreliggande studie rekryterades med hjälp av verksamhetschef och personal på 

demensboendet i enlighet med inklusionskriterierna. Deltagarnas ålder varierade mellan 60 och 

90 år, vilket skulle kunna ha haft en inverkan på resultatet då vissa delar av materialet i CIRCA 

möjligen inte är anpassat efter alla åldrar. Det kan därmed ha påverkat hur väl deltagarna kände 

igen materialet, vilket i sin tur kan ha påverkat interaktionen och deltagarnas åsikter om 

CIRCA. Deltagarna befann sig även i olika skeden av sin demenssjukdom, vilket kan ha haft 

en inverkan på gruppdynamiken, interaktionen och upplevelsen av CIRCA i grupp. Det fanns 

dock inga tecken på att de varierande åldrarna eller grad av demenssjukdom kan ha haft en 
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negativ inverkan på användningen av CIRCA, vilket indikerar att CIRCA skulle kunna vara 

tillämpbar oavsett ålder och grad av demenssjukdom. 

 

Föreliggande studies fynd visade en god gruppdynamik och gruppsammanhållning med humor, 

skratt och social inkludering. Resultatet kan ha påverkats av deltagarnas och samtalsledarnas 

personlighet, vilket kan ha skapat en bra gruppkonstellation. Samtalen kan även ha påverkats 

av att samtalsledarna inte kände deltagarna och av att alla deltagare inte kände varandra vid 

studiens start. Det kan ha inneburit att en mer lättsam och bekväm stämning kan ha skapats 

under studiens förlopp, vilket kan ha haft en inverkan på samtalen. Vidare kan antalet deltagare 

ha påverkat resultatet. Det framkom även i intervjusvar att en deltagare hade önskat ett lägre 

deltagarantal och en annan deltagare uppgav att det blev intimare då det förelåg 

deltagarfrånvaro. De flesta deltagarna tyckte att deltagarantalet var lagom. Föreliggande 

resultat indikerar att det är gynnsamt att ha ett lågt deltagarantal under samtalssessioner i grupp 

då personer med demenssjukdom deltar. Eftersom sjukdomen medför svårigheter med 

uppmärksamhet, arbetsminne och interaktion skulle det kunna påverka samtal i grupp negativt. 

Föreliggande studieresultat indikerar dock inte att samtalen i grupp har påverkats negativt, utan 

visar snarare en gemenskap med skratt, där samtliga deltagare uppskattade gruppsessionerna 

och tyckte att CIRCA underlättade samtalen. 

 

Resultatet kan även ha påverkats av att samtalsledarna hade logopedisk utbildning beträffande 

kommunikation vid demenssjukdom och samtalsstrategier som kan ha underlättat för 

deltagarna. I efterhand finns tankar om ytterligare förbättringar i förhållningssätt och 

samtalsstrategier. Informationen hade kunnat vara tydligare med bildstöd vid varje tillfälle för 

att försäkra sig om att samtliga deltagare förstod syftet med sessionerna och studien. Det fanns 

dock inga tecken på att behov av tydligare information förelåg, men bör tas i beaktande eftersom 

det är viktigt att underlätta för språkförståelsen vid kognitiv nedsättning. Resultatet i 

föreliggande studie visade att en av de äldre deltagarna vid uppmuntran och under vägledning 

kunde hantera surfplattans touch screen för att göra val i CIRCA. Om fler deltagare hade fått 

möjlighet och frekventare uppmuntran att använda surfplattans touch screen vid användning av 

CIRCA, och vid behov vägledning, hade resultatet möjligen blivit annorlunda. Resultatet skulle 

då eventuellt ha kunnat överensstämma med Alms et al. (2007) resultat, där inga deltagare med 

demenssjukdom uppvisade några svårigheter att hantera touch screen. Under session 1-4 gav 

samtalsledarna samtliga deltagare möjlighet till val genom att öppet fråga hela gruppen vid val 
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av kategori i CIRCA. Då tendenser att samma personer svarade snabbast förelåg, valde 

samtalsledarna därefter att rikta val av kategori till en deltagare i taget under session 5-7. Vidare 

hade samtalsledarnas sätt att ställa frågor till deltagare i högre utsträckning kunnat utgöras av 

öppna frågor till respektive deltagare, så som vad personen mindes kring aktuellt material, 

istället för slutna frågor så som om personen mindes aktuellt material. Öppna frågor skulle 

eventuellt ha kunnat skapa mer utförliga svar till skillnad från slutna frågor som kunde generera 

ja- och nej-svar. Resultaten indikerar att det kan vara värdefullt att rikta valmöjligheterna till 

en person i taget för att försöka inkludera samtliga och tillgodose respektive individs intressen, 

uppmuntra och vägleda individerna att använda touch screen samt begränsa antalet slutna 

frågor. 

7. Slutsatser 
Föreliggande studie visade att CIRCA kan erbjuda ämnen att samtala kring under 

gruppsessioner med personer med demenssjukdom, vilket överensstämmer med tidigare 

resultat där CIRCA har använts mellan vårdgivare och vårdtagare. Utöver en frånvarande 

deltagare uppgav samtliga deltagare att det gick enklare att prata vid användning av CIRCA i 

jämförelse med utan. Deltagarna uppskattade CIRCA och ansåg att CIRCA tillhandahöll en 

trevlig, rolig och lärorik stund som bidrog till möjlighet att träffa andra människor. CIRCA 

skapade en bra gruppdynamik med skratt, humor, gemensam sång och social inkludering. 

Vidare hjälpte deltagarna varandra att minnas, vilket kan ha bidragit till att flera deltog i 

interaktionen. Föreliggande studies resultat indikerar att användning av CIRCA i grupp skulle 

kunna utgöra en resurs som skulle kunna främja interaktion, relationer och livskvaliteten. 

CIRCA kan generera en jämlik interaktion mellan personer med demenssjukdom och mellan 

deltagare och samtalsledare. Vidare kan CIRCA bidra till att lära sig nya saker. Resultatet i 

föreliggande studie indikerar att CIRCA har god potential att användas som gruppaktivitet 

oavsett ålder och grad av demenssjukdom. Då CIRCA erbjuder en variation av medier och 

ämnen från förr finns god möjlighet att tillgodose flera personers olika intressen. CIRCA skulle 

kunna användas som gruppintervention, exempelvis på demensboende, för att främja aktivitet, 

interaktion och sociala relationer, vilket skulle kunna förbättra livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom. Föreliggande studies resultat kan bidra med relevant information kring 

CIRCAs möjligheter att användas i gruppsessioner med personer med demenssjukdom. Då 

deltagarantalet var lågt är det svårt att dra några generella slutsatser. Resultaten är dock lovande, 

vilket motiverar fortsatta studier. 
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8. Klinisk relevans  
Demenssjukdom upptar i dagsläget inte så stort fokus inom logopedi i Sverige. Eftersom antalet 

personer med demenssjukdom kommer att fördubblas till år 2050 behövs dock utökade insatser. 

Då demenssjukdom är förenat med progredierande kommunikationssvårigheter, vilket kan leda 

till sämre livskvalitet och psykisk ohälsa, krävs logopedisk kompetens för att finna metoder 

som underlättar kommunikation för personer med demenssjukdom och dess omgivning. Då 

nästkommande generationer som kommer att drabbas av demenssjukdom har erfarenhet av 

digital teknik krävs fortsatt utveckling av högteknologiska samtalsstöd i samband med 

demenssjukdom. Det finns lovande resultat för IKT-intervention i samband med 

demenssjukdom, dock saknas studier som inkluderar psykosocial intervention och 

gruppintervention, vilket motiverar föreliggande studies kliniska relevans. 

 

9. Framtida studier 
Föreliggande studie har undersökt hur interaktionen karaktäriseras och fungerar vid användning 

av CIRCA i grupp på demensboende under ledning av logopedstudenter. För att dra mer 

tillförlitliga slutsatser kring huruvida CIRCA fungerar att använda som gruppaktivitet med 

personer med demenssjukdom krävs fortsatta studier med fler deltagare. I framtida forskning 

vore det intressant att studera interaktionen med CIRCA som gruppaktivitet på demensboende 

under ledning av vårdgivare. Det vore av intresse att studera vårdgivarens roll som 

samtalsledare i gruppintervention med CIRCA för att eventuellt tillhandahålla fler detaljerade 

rekommendationer beträffande samtalsledarens samtalsstrategier. Vidare vore det intressant att 

jämföra gruppintervention med CIRCA med traditionella gruppaktiviteter i samband med 

demenssjukdom. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Information och samtycke för deltagare 

 
Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom 
  
Hej! 

Vi heter Nicole Söderqvist Sandin och Isabelle Edling. Vi läser termin 8 på 

Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under vårterminen 2018 skriver vi 

examensarbete där vi undersöker huruvida kommunikationsapplikationen CIRCA kan 

användas i grupp med personer som har en demenssjukdom. I CIRCA finns fotografier, musik 

och videoklipp av välkända föremål, personer och händelser. 

  

För att kunna genomföra studien söker vi personer med demenssjukdom på äldreboende. Att 

delta i studien innebär att vi vid några tillfällen besöker er för att videofilma. Vid dessa tillfällen 

kommer du att, med en kommunikationsapplikation som stöd, samtala i en grupp med andra 

personer under ledning av oss logopedstudenter. Samtalen som videofilmas bör vara minst 10 

minuter. Efter att inspelningarna har genomförts kommer vi att analysera filmerna. Alla 

deltagare kommer att avidentifieras. Endast berörda personer kommer ha tillgång till materialet. 

Materialet sparas på avdelningen för logopedi vid Linköpings universitet i minst 5 år. Materialet 

kan även komma att användas i framtida forskning. 

  

Att delta i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst. Ingen ekonomisk 

ersättning kommer att ges. 
 

Kontakta oss gärna vid frågor 

 

Nicole Söderqvist Sandin                         

nicso438@student.liu.se                        

 

Isabelle Edling 

isaed726@student.liu.se   
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Handledare: Christina Samuelsson 

Leg. Logoped, docent i logopedi 

christina.samuelsson@liu.se   

  

Jag har läst informationen ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien ”Högteknologiskt 

samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom”. 

  

  

 

 
Namnteckning, namnförtydligande                                                                 Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

	  
	  
	  
45	  

	  
	  
	  
	   	  

Bilaga 2 - Information till vårdpersonal och anhöriga 

 
Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom 
  
Hej! 

 

Vi heter Nicole Söderqvist Sandin och Isabelle Edling. Vi läser termin 8 på 

Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under vårterminen 2018 skriver vi 

examensarbete där vi undersöker huruvida kommunikationsapplikationen CIRCA kan 

användas i grupp med personer som har demenssjukdom. I CIRCA finns fotografier, musik och 

videoklipp av välkända föremål, personer och händelser. 

  

Vi kommer att genomföra vår studie på … cirka tre gånger i veckan under tre veckors tid. 

Studien innebär att vi logopedstudenter leder gruppsessioner med iPad som 

kommunikationsstöd tillsammans med personer med demenssjukdom. Sessionerna kommer att 

videofilmas. Samtyckte kommer att inhämtas från deltagarna och samtliga kommer att 

avidentifieras i examensarbetet. 

  

Att delta i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst. Ingen ekonomisk 

ersättning kommer att ges. 

 

 

Kontakta oss gärna vid frågor 

 

Nicole Söderqvist Sandin                         

nicso438@student.liu.se                    

 

Isabelle Edling 

isaed726@student.liu.se 
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Bilaga 3 - Information till deltagare och personal  

	  

   
 
Information om projektet Life with dementia 

Kommunikationsstöd för personer med kognitiva och/eller kommunikativa 
funktionsnedsättningar och minnesproblem 

Detta är en allmän information om projektet och är ett komplement till muntlig information och 
blankett för informerat samtycke med bildstöd. 

Bakgrund 

Life with dementia är ett EU-projekt som bedrivs i samverkan med flera olika partners runt om 
i Europa. I Sverige samarbetar Linköpings Universitet och DART, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i projektet som här fokuserar på kommunikationsstödjande hjälpmedel 
för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och 
minnesproblem. I projektet kommer högteknologiskt hjälpmedel i form av applikation på 
surfplatta att användas och prövas av personer med demenssjukdom. Funktionsnedsättningar 
som påverkar kognitionen och förmågan att kommunicera har ofta en negativ effekt på 
kontakten med andra människor. Eftersom det kan vara svårt om man har kognitiva eller 
kommunikativa svårigheter att självständigt hantera ett hjälpmedel så kommer hjälpmedlen att 
användas under ledning av logopedstudenter. 

Syften 

Projektets syfte är att stödja socialt samspel och kommunikation, ta itu med de problem som 
kan uppstå genom kulturell och språklig mångfald samt stödja strategier för samspel för 
personer med kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter och minnesproblem. 

Tillfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till personer med demenssjukdom. Deltagarna kommer att få möjlighet att delta 
i logopedstudentledda gruppsessioner med kommunikationsfrämjande hjälpmedel i samtal. Vi 
är intresserade av att videofilma dessa sessioner för att kunna utvärdera hur samtalen fungerar. 
Vi är också intresserade av deltagarnas åsikter om hur samtalen fungerade med hjälpmedlet. 

Studiens genomförande och tidsåtgång 

Deltagarna kommer under flertal tillfällen att få möjlighet att delta i logopedstudentledda 
gruppsessioner med kommunikationsstödjande hjälpmedel i samtal. Deltagandet kommer att 
äga rum på boendet tillsammans med andra personer. Vår strävan är en grupp med ungefär 4-5 
deltagare. Sessionerna kommer att videofilmas och efter deltagandet kommer intervjuer med 
deltagarna att äga rum. Intervjuerna kan komma att dokumenteras med ljudupptagning. 
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Risker 

Risker som kan finnas om ni väljer att delta i studien kan vara att det skapas förväntningar om 
en förbättrad kommunikation, som kanske inte förverkligas under studiens gång. Ett annat 
problem kan vara att surfplattorna inte får behållas efter avslutat projekt, vilket kan upplevas 
som problematiskt om surfplattan har uppskattats. 
 
Fördelar 

Som deltagare i projektet får man möjlighet att delta i gruppsessioner med 
kommunikationshjälpmedel, som eventuellt kan främja samspel och kommunikation för 
personer med demenssjukdom. Genom deltagande i projektet får man delta i ett socialt 
sammanhang och möjlighet att exempelvis titta på fotografier och lyssna på musik från förr. 

Hantering av data och sekretess 

Genom att delta i projektet samtycker man till att bli videofilmad och inspelad. Resultaten från 
projektet kommer att spridas både muntligt och skriftligt, via exempelvis konferenser och 
vetenskapliga artiklar. Det inspelade och insamlade materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och vi kommer att anpassa redovisningen av resultaten för att deltagarna inte ska 
bli igenkända. Endast de forskare som är direkt involverade i projektet kommer att ha tillgång 
till materialet. Svaren kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. För att 
möjliggöra granskning kommer det inspelade materialet och en kodlista att sparas i minst fem 
år inlåsta i ett arkivskåp avsett för arkivering av forskningsmaterial på Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus samt vid enheten för logopedi, institutionen för klinisk och experimentell 
medicin, IKE, Linköpings Universitet. 

Information om projektets resultat 

Resultaten från projektet kommer att publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter och skriftliga 
rapporter. Resultaten kommer också att spridas på vetenskapliga konferenser och projektmöten. 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och även om man tackar ja till att delta, kan man när som helst 
avböja ett fortsatt deltagande. Deltagande respektive avböjande kommer inte att bli känt för 
andra och påverkar inte några framtida kontakter med DART eller Linköpings Universitet. 

Ansvarig för projektet är: 

Linköpings universitet. Vid frågor är du välkommen att kontakta Christina Samuelsson på 
telefon 013-286795 eller via e-post: christina.samuelsson@liu.se. Personuppgifter hanteras 
enligt personuppgiftslagen (1998:204). Ansvarig för dessa uppgifter är Linköpings universitet. 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

 
Utgångspunkter 

Hur tyckte ni att det gick att prata när vi använde surfplattan/CIRCA idag? (lätt/svårt, 

bra/mindre bra, bekvämt/obekvämt) 

Var det lätt att komma på saker att prata om? 

Vad var roligast att prata om? 

 

Kompletterande frågor 

Vad tyckte du om att använda surfplattan/CIRCA i grupp? 

Tyckte du att surfplattan/CIRCA var lätt eller svår att använda? 

Tyckte du att surfplattan/CIRCA var tråkig eller rolig att använda? 

Gick det bättre eller sämre att prata när vi använde surfplattan/CIRCA? 

Hur tyckte du att det gick att förstå vad de andra i gruppen berättade vid användning av 

surfplattan/CIRCA? 

Hur tyckte du att de andra förstod dig vid användning av surfplattan/CIRCA? 

Hur gick det att komma på saker att prata om när vi använde surfplattan/CIRCA? 
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Bilaga 5 - Information till deltagare 

  	  	  
  
Studien    

Vi  vill  ta  reda  på  hur  det  fungerar  för  dig  att  samtala  i  grupp  med  
andra  personer  i  din  omgivning.  Vi  ska  också  studera  samtalen  
vid  användning  av  surfplatta  med  en  
kommunikationsapplikation.  Du  kommer  att  tillsammans  med  

andra  personer  på  boendet  få  prova  en  surfplatta  med  en  
kommunikationsapplikation  som  kan  skapa  och  underlätta  samtal.  Grupperna  
kommer  ledas  av  logopedstudenter.  Vi  kommer  att  be  dig  berätta  hur  du  tyckte  
att  det  var  att  använda  hjälpmedlet.  Vi  kommer  också  att  analysera  och  utvärdera  
samtalen.  
  
	  

  	  

Vill  du  vara  med?  	  

Vi  har  fått  kontakt  med  dig  genom  enhetschefen  på  ditt  boende.  	  
  	  
  	  

       	  

Hur  går  det  till?  	  

Du  och  andra  personer  på  boendet  deltar  tillsammans  i  projektet.  Vi  
kommer  att  ha  med  oss  ett  kommunikationsstödjande  hjälpmedel  
tillsammans  med  en  videokamera  till  ert  boende  som  vi  ska  ha  när  

vi  spelar  in  samtalen.  Att  vara  med  i  projektet  betyder  att  du  träffar  oss  i  projektet  
vid  några  tillfällen.  Vi  kommer  att  fråga  hur  du  tycker  att  det  fungerar.  Vi  kommer  
också  att  utvärdera  samtalen.  	  

  
  

Finns  det  risker  med  att  vara  med?    

Risker  som  kan  finnas  om  du  väljer  att  delta  i  studien  kan  vara  att  du  
får  förväntningar  om  en  förbättrad  kommunikation  som  kanske  inte  förverkligas  
under  studiens  gång.  Ett  annat  problem  kan  vara  att  du  inte  får  behålla  
surfplattorna  efter  avslutat  projekt,  vilket  kan  upplevas  som  problematiskt  om  du  
har  tyckt  om  dem.	  
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Finns  det  fördelar  med  att  vara  med?  	  

  Du  får  i  grupp  prova  hjälpmedel  som  eventuellt  kan  främja  

samspel  och  kommunikation.    

	  

  	  
       	  

Hantering  av  data  och  sekretess  	  

            Papper  som  du  har  skrivit  på  och  uppgifter  om  dig  kommer  att  	  
hållas  inlåsta.  De  sparas  i  minst  fem  år,  så  det  går  att  titta  på  dem  
efteråt  om  det  behövs.    

Ditt  namn  kommer  inte  att  nämnas  när  vi  berättar  om  resultaten.    	  

       	  

Hur  får  jag  information  om  studiens  resultat?  	  

Vi  berättar  om  studien  på  olika  sätt:  	  

•   på  möten  och  utbildningar  	  

•   i  tidningar	  

•     på  forskningsmöten  och  i  forskningstidskrifter    	  

Du  får  gärna  lyssna  när  vi  presenterar  studien.  Du  får  också  gärna  läsa  artiklar  
och  rapporter  om  projektet.  	  

Vi  svarar  gärna  på  frågor!  	  

	  
  	  

Frågor  	  

Du  får  fråga  och  prata  om  projektet  när  du  vill.  	  
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Frivilligt  	  

Det  är  du  själv  som  bestämmer  om  du  vill  vara  med  i  projektet.  	  

       	  

  	  

Avsluta  	  

Om  du  ångrar  dig  och  vill  sluta  att  vara  med  i  projektet  får  du  göra  
det    när  du  vill.  Du  behöver  inte  berätta  varför.  	  

	         	  

Att  delta  i  projektet  innebär  att:  	  

  	  

Jag  provar  kommunikationsstöd  tillsammans  med  andra  
deltagare  i  en  grupp.	  

  	  

  	  

Jag  deltar  i  intervju.  	  

  	  

  	  

Jag  svarar  på  frågor.  	  
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  Jag  blir  filmad.	  

  	  

  	  

Jag  accepterar  att  projektets  resultat  sprids  muntligt  på  till  	  	  
exempel  föreläsningar,  seminarier  och  konferenser.    	  

    	  

Jag  accepterar  att  projektets  resultat  sprids  skriftligt  i  till  
exempel  projektrapporter,  böcker  och  tidskrifter.  	  
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Bilaga 6  - Transkriptionsnyckel 
 

Norrby, C. (2004:98-99). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. (2., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 
 
(.) Mikropaus, paus under 0.5 sek 
 
(0.6) Paus mätt med tiondels sekund 
 
förlä:ngning Förlängning av föregående ljud markeras med kolon 
 
lå:::ngt Ytterligare förlängning av ljud markeras med fler kolon 
 
avbru- Avbrutet ord markeras med bindestreck i slutet 
 
[hej] Överlappande tal markeras med hakparenteser 
 
= Sammanbundna yttranden utan paus 
 
*roligt*  Yttras med skrattande röst 
 
(kandidat) Osäker transkription markeras med tänkbar gissning inom parentes 
 
((skrattar)) Icke-verbala fenomen eller kommentarer 
 
(x) (xx) Ohörbart ord/flera ord markeras med ett x per ord inom parentes 
 
? Stigande intonation i slutet av frasen 

 


