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Tiivistelmä – Referat – Abstract

Syftet med denna avhandling är att med forskningsmetoden samtalsanalys undersöka den verbala
kommunikationen mellan äldre personer med demens och vårdare med särskilt fokus på hur vårdare
formulerar reparation i sekvensens tredje drag. Denna avhandling utgör således en kvalitativ studie av
förståelse och problemlösning i samtal.
En av de vanligaste följder av demens är minnesstörning men även en påverkan på språkförmågan är
ett utmärkande drag vid demens.
Materialet utgörs av autentiska samtal mellan vårdare och äldre personer med demens, inspelade på ett
svenskspråkigt dagcenter för äldre i södra Finland. Materialet omfattar i sin helhet 30 timmar
videoinspelat tal och spelades in mellan juni−september år 2004.
Studien visar att flera faktorer har betydelse för de reparationspraktiker som tillämpas av vårdaren.
Utgående från mitt material och de reparationer som tillämpas av vårdarna har jag kunnat utläsa att
problemsituationer i samtal som ger upphov till reparation bl.a. beror på ett långt fysiskt avstånd mellan
samtalsdeltagarna och språkliga svårigheter. Därtill påvisar studien att det inte finns ett direkt samband
mellan typ av problem i interaktionen och typ av reparationsinitiativ. Däremot förekommer en högre
frekvens av öppna reparationsinitiativ vid bl.a. hörselproblem.
Materialet består av totalt 124 reparationer av vårdaren i sekvensens tredje drag. Hur reparationerna
utformas har varit grund för kategoriseringen av detta material. Utgående från materialet kan jag utläsa
att det vanligaste sättet som vårdaren tillämpar reparation är genom att repetera den ursprungliga
problemkällan. De näst mest frekventa reparationerna är att vårdaren omformulerar sitt yttrande. Vid
bl.a. hörselproblem tillämpar vårdaren reparation genom att tala långsammare och fysiskt omplacera sig.
En annan reparationspraktik med syftet att förtydliga för personen med demens är att införa tillskott av
informationen genom att ge en mer utförlig beskrivning. Samtalssekvenserna i materialet är både dyader
och flerpartssamtal och studien visar att vårdaren är mer benägen att tillämpa flera olika
reparationspraktiker samtidigt i reparationsturen i flerpartssamtal än i dyader bl.a. på grund av att
samtalsdeltagarna talar samtidigt.
Denna avhandling kan betraktas som ett bidrag till interaktionsforskningen med fokus på hur
reparationer byggs upp språkligt med särskild tyngdpunkt på reparation i samtalssekvensens tredje
drag.
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1 Introduktion
”Hej du där, kan du komma lite närmare och säga på nytt det du nyss sa? Jag hann inte riktigt med”
är något jag ofta fick höra då jag arbetade på ett finlandssvenskt äldreboende. Redan under denna
tidsperiod blev jag intresserad av att ta reda på hur jag som vårdare till äldre personer med olika grad
av språknedsättning till följd av demens kunde anpassa mitt eget språkbruk för att min/mina
samtalsdeltagare skulle förstå mitt budskap.
Till följd av en förbättrad hälsovård och en hög levnadsstandard ökar andelen äldre människor
ständigt i vårt samhälle. I och med att människor lever allt längre leder det till att allt fler personer
drabbas av olika former av demens. Enligt uppskattning finns det i Finland i dag 35 000 personer som
lider av lindrig demens och 85 000 personer som lider av minst medelsvår demens (Institutet för hälsa
och välfärd 2015). Demens är således en växande utmaning i samhället. Detta leder till att allt fler
människor i något skede av sin livstid kommer i kontakt med personer med demens. Demens leder
förutom minnessvårigheter till avvikelser i språkbruket. Det är framför allt vårdpersonal som arbetar
med personer med demens och anhöriga till personer med demens som gynnas av att ha kännedom
om hur bl.a. språket påverkas av demens. Det är till fördel att känna till hur de ska handskas med de
språkliga utmaningar de ställs inför i kommunikationen med personer med demens. Detta är av
särskilt stor betydelse i och med att äldre personer med demens är en utsatt grupp i samhället och det
är viktigt att de får den hjälp de behöver, både när det gäller medicinsk behandling och gynnsamma
möjligheter till kommunikation med andra (Lindholm 2010).
I och med att jag själv arbetat som vårdare vid flera äldreboenden där klienter haft olika grad av
demens är problemsituationer till följd av missförstånd i kommunikationen något jag känner till och
kan relatera till på olika plan. Då jag hösten 2017 anställdes som forskningsassistent vid Helsingfors
universitet i anslutning till projektet Interaktion i samtal med och mellan äldre med demenssjukdom
kom jag i kontakt med detta område som forskningsfält. Tack vare mina praktiska erfarenheter och
den forskning och de teorier jag arbetat med inom projektet kändes detta som ett naturligt
forskningsfält att fördjupa sig i. Genom assistentarbetet kom jag i kontakt med det samtalsmaterial
som jag använder mig av i denna avhandling. Forskningsprojektets ansvariga forskare, Camilla
Lindholm upplyste mig om att jag kunde använda materialet i min magisteravhandling.
Samtalsmaterialet som jag använder mig av har använts i flera olika undersökningar tidigare. Däremot
har det inte utförts någon mer omfattande kvalitativ undersökning av specifikt användningen av
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reparation som praktik för att uppnå samförstånd i samtal med personer med demens. Reparation kan
användas av samtalsdeltagare då det uppstår missförstånd i interaktionen. Det har tidigare forskats i
användningen av reparation i samtal. Då det däremot inte har utförts någon mer omfattande kvalitativ
undersökning av hur dessa används för att uppnå samförstånd i interaktionen med personer med
demens, har denna magisteravhandling som avsikt att fylla en vetenskaplig lucka, detta med särskilt
fokus på hur vårdpersonal formulerar reparation i sekvensens tredje drag. I reparationssekvensen
innehåller det första draget problemkällan, det andra draget reparationsinitiativet och det tredje draget
en omformulering eller en korrigering av den tur som innehöll problemkällan.

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna magisteravhandling är att redogöra för hur vårdpersonal verksam på ett
finlandssvenskt dagcenter (dagcentret fungerar som en plats var de äldre erbjuds olika sorters
stimulans, samtidigt som dagcentret ger avlastning åt närståendevårdare) tillämpar reparation i samtal
med personer med demens. Avhandlingen kommer således att ha som utgångspunkt att kartlägga hur
vårdpersonal tillämpar reparationer för att nå samförstånd efter eventuella problem eller missförstånd
i samtal med personer med demens. Denna avhandling ansluter sig till forskningsfältet samtalsanalys
(Conversation analysis, förkortas härefter CA) med fokus på hur personer med demens och deras
samtalsparter samarbetar för att konstruera samförstånd i interaktionen. Syftet i denna avhandling har
formulerats med hänsyn till mitt material (samtal mellan vårdpersonal och personer med olika grad
av demens) och min metod (CA). Studien fokuserar således på att redogöra för hur samtalsdeltagarna
agerar för att nå förståelse och lösa kommunikativa problem i samtal.
Mina forskningsfrågor är följande:
1) Hur skapas och säkerställs gemensam förståelse i samtal där en eller flera samtalsdeltagare har
demens?
2) På vilket sätt och i vilka samtalssituationer använder sig vårdpersonal av reparation?
3) Hur förändrar vårdarna sitt bidrag i reparationssekvensens tredje drag för att uppnå samförstånd
då hen samtalar med en person med demens?
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2 Material och metod
I denna del beskriver jag närmare det material jag använder mig av samt redogör för metoden, CA,
som jag valt att tillämpa. Därefter motiverar jag varför denna forskningsmetod lämpar sig för min
analys. Slutligen redogör jag för hur jag genomfört arbetet med denna avhandling och presenterar
avhandlingens disposition.

2.1 Material
Som material för undersökningen använder jag autentiska samtal mellan äldre personer med demens
och vårdpersonal på ett dagcenter på en tvåspråkig ort i södra Finland. Materialet ingår i ett mer
omfattande forskningsprojekt som går under namnet Interaktion i samtal med och mellan äldre med
demenssjukdom. Materialet omfattar i sin helhet 30 timmar videoinspelat tal och spelades in mellan
juni−september år 2004. Samtalen jag använder för min analys är inspelade under sex olika dagar och
har en sammanlagd längd på 9 timmar och 30 minuter.
Materialet är varierande och består av en mångfald av samtalssituationer. I materialet ingår såväl
dyader som flerpartssamtal och utspelas i en mängd olika kommunikativa aktiviteter (såsom
gemensam genomgång av dagstidning, samtal vid måltider och spelsituationer etc.). Dagcentrets
officiella språk är svenska och såväl personalen som de äldre deltagarna i dagcenterverksamheten har
svenska som modersmål. I och med att materialet är inspelat i Finland förs samtalen på den
finlandssvenska varieteten av svenska, vilket synliggörs i vissa av de ord och konstruktioner som
samtalsdeltagarna använder. Enligt professor och överläkare Marcusson m.fl. (2003:230) kan man
med hjälp av strukturerade aktiviteter förbättra tillståndet hos personer med demens genom ett
professionellt bemötande och ett aktivt omhändertagande, vilket ofta kan ske inom ramarna för
dagcenterverksamheten. Marcusson m.fl. (2003:230) framhåller att det är av betydelse att innehållet
i verksamheten är varierande och att den individualiseras efter deltagarnas funktionsnivå och
intressen.
Alla namn på personer och orter som förekommer i materialet är fingerade, förutom namnet på
forskaren som samlat in materialet (se tabell 1). I materialet deltar fem äldre personer: Didrik, Frans,
Martin, Anna och Olga. Av dessa har Frans, Martin och Anna diagnostiserad Alzheimers sjukdom
och Didrik vaskulär demens. Olga däremot har ingen diagnostiserad demenssjukdom utan besöker
dagcentret för att få social stimulans. Två vårdare deltar i materialet: Gunilla Eriksson och Ingrid
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Karlsson. För att det i utdragen ska vara enklare för läsaren att avläsa och skilja mellan de äldre
personerna och vårdpersonalen använder jag bokstaven i förnamnet för att beteckna de äldre
personerna (t.ex. F för Frans) och initialerna för att beteckna vårdarna (t.ex. IK för Ingrid Karlsson).
Forskaren som samlat in materialet och som också deltar i samtalet, Camilla Lindholm har markerats
med initialerna CL.
Tabell 1. Deltagare i samtalssekvenserna

Person

Diagnos

Anna (A)

Alzheimers sjukdom

Didrik (D)

Vaskulär demens

Frans (F)

Alzheimers sjukdom

Martin (M)

Alzheimers sjukdom

Olga (O)

Ingrid Karlsson (IK) vårdare

Gunilla Eriksson (GE) vårdare

Camilla Lindholm (CL) forskare
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2.2 Metod
Som tidigare nämnts använder jag mig av CA som forskningsmetod för denna studie. CA är ett
forskningsfält som utvecklades på 1960-talet av de amerikanska sociologerna Sacks, Schegloff och
Jefferson och som därefter spridit sig över världen. Med hjälp av nya tekniska hjälpmedel (t.ex.
bandspelare och videokamera) blev det möjligt att undersöka hur människor går till väga vid samtal
(Ottesjö 2015).
Bockgård (2015:159) påpekar att man inom CA genomför detaljerade analyser av autentiska
samtalsexempel och kartlägger därigenom hur olika kommunikativa handlingar i interaktionen
hänger samman sekventiellt, d.v.s. hur de betingar och skapar förutsättningar för varandra.
Härnäst motiverar jag varför jag valt att använda mig av CA som forskningsmetod med hänsyn till
avhandlingens syfte. Bland annat Goodwin (2003:3) anmärker att kommunikativa problem kommer
till uttryck i samtal framom i testsituationer. Detta beror på att man med hjälp av CA istället för att
enbart fokusera på isolerade yttranden kan analysera större delar av tal och därmed få en bild av
interaktionen mellan människor.
Lindholm (2010:20) påpekar att från och med 1990-talet har intresset för att tillämpa CA växt inom
det forskningsfält som gäller kommunikationsstörningar. Lindholm (2010:21) betonar att vid
traditionell testning observeras inte den kommunikativa fömågan. Däremot kan man med hjälp av
vardagliga samtal analysera i vilken utsträckning en person kan använda interaktionen som en resurs
för att skapa förståelse. Wilkinson (2008:103) påpekar däremot att en nackdel med samtalsanalys som
forskningsmetod är att den inte ger någon förklaring till de neurologiska orsakerna till problemen,
utan nöjer sig med att beskriva hur kommunikationsproblemen tar sig till uttryck i samtal.
Inom ramen för denna avhandling fokuseras det på autentiska gruppsamtal och inte på samtal där en
forskare skulle föra tvåpartssamtal med en person med demens, vilket har varit det rådande
perspektivet i tidigare samtalsinriktade studier om språk och demens (t.ex. Hamilton 1994).
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2.3 Genomförande
Nu beskriver jag arbetsprocessen med denna avhandling. Då syftet med avhandlingen var klart och
jag hade fått tillgång till materialet var det första steget att gå igenom materialet. Samtalen spelades
in på video och har sedan skrivits ut enligt en transkriptionsmall som tillämpas inom samtalsanalysen,
se transkriptionstecken (bilaga 1). Inför analysen har jag gått igenom det totala materialet och plockat
ut alla sekvenser som innehåller reparationer initierade av vårdpersonal. I materialet finns det totalt
124 st. reparationer. Hur reparationerna utformas har varit grund för kategoriseringen av materialet.
Därefter gick jag igenom det transkriberade materialet och valde exempel (totalt 11 till antal) som på
ett representativt sätt motsvarar förekomsterna i hela materialet. Jag använde Karin Ridells (2008)
studie som stöd då liknande reparationer har analyserats i hennes studie av dansk-svenska samtal
inom äldrevården i Öresunds-regionen.

2.4 Disposition
I kapitel 2 har jag beskrivit mitt material och min metod mer ingående samt redogjort för hur jag
genomfört min undersökning. Teoridelen utgörs av kapitlen 3−6. I kapitel 3 presenterar jag allmänt
vad demens är och lägger särskilt vikt på de två sjukdomar som förekommer bland de äldre personer
som deltar i materialet: Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. I kapitel 4 beskriver jag de
språkliga avvikelser som förekommer till följd av demens. I kapitel 5 ligger fokus på kommunikation
och samtal, jag definierar bl.a. hur kommunikation kan betraktas som en social konstruktion samt
presenterar olika typer av samtal och redogör för deras struktur. I kapitel 6 går jag närmare in på
reparationer samt ger en beskrivning av hur denna praktik kan tillämpas för att lösa eventuella
problem i interaktionen. Kapitel 7 utgör analys- och resultatdel i denna avhandling. Avhandlingen
avslutas med kapitel 8 där jag sammanfattar avhandlingen och diskuterar min forskningsmetod.
Slutligen följer en diskussionsdel med konkreta förslag på fortsatt forskning.
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3 Vad är demens?
För att ge bakgrund till mitt forskningsfält är det av relevans att redogöra för vad demens innebär för
att få en djupare förståelse för hur språkförmågan påverkas till följd av demens. I denna del definierar
jag således vad demens är och presenterar hur vanligt förekommande det är samt vilka symtom
demens medför. Slutligen går jag närmare in på två av de vanligaste sjukdomarna som orsakar
demens, nämligen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Inom ramen för denna avhandling har
jag valt att begränsa mig till att närmare redogöra för Alzheimers sjukdom och vaskulär demens i och
med att deltagarna i mitt analysmaterial är diagnostiserade med dessa demenssjukdomar (se tabell 1).

3.1 Allmänt om demens
Hur kan man definiera demens? Marcusson m.fl. (2003:9) definierar demens enligt
följande: ”Demens är ett syndrom med en stadigvarande nedsättning av kognitiva funktioner såsom
minne och andra intellektuella funktioner (t.ex. orienteringsförmåga, språk och tankeförmåga). Inom
ramen för denna magisteravhandling kommer det främst att läggas fokus på hur språket påverkas.
Eftersom andelen personer med hög ålder ständigt ökar i samhället, ökar också antalet personer som
drabbas av demens (Viramo & Sulkava 2001:23). Enligt överläkare och demensforskare Basun m.fl.
(2013:13) fördubblas antalet personer med demens vart femte år, räknat från 65-års ålder. Vissa
demenssjukdomar kan bl.a. bero på genetiska faktorer, men endast en liten andel av sjukdomarna är
ärftliga. Man har fortfarande bristfälliga kunskaper om andra faktorer. Däremot känner man till en
del faktorer som ökar risken för att insjukna i demens (Viramo & Sulkava 2001). Marcusson m.fl.
(2003:15) påpekar med stöd från ett antal studier att riskfaktorer är ökad ålder, förstagradssläktingar
med demens, låg utbildning, Downs syndrom, kvinnligt kön efter 80−årsålder och skalltrauma.
Demens för med sig gradvisa förändringar i bl.a. minne, koncentration, tankeprocess, personlighet
och beteende. Konfabulation är ett vanligt förekommande fenomen som uppkommer vid
demenssjukdomar. Lindholm (2010:92) definierar konfabulering som en påhittad berättelse som
används för att fylla ut minnesluckor. Personen kompletterar med egna detaljer och ”fyller ut”
minnesluckor genom att hitta på själv.
Bayles & Tomoeda (2007:1) påpekar att ett kriterium för demens är att störningarna är så pass
omfattande att de förorsakar betydande problem och begränsningar i personens sociala och
7

yrkesmässiga funktioner och i beteendet. Enligt Basun m.fl. (2013:12) kan man dela in
demenssjukdomar i primärdegenerativa sjukdomar (hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal
omfattning), vaskulära sjukdomar (blodkärlsrelaterade) och sekundära tillstånd (sjukdomar och
skador som kan men inte behöver leda till demens). Även om demenssymtom kan ses vid ett sjuttiotal
olika sjukdomar är de dominerande diagnoserna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Ca
50−70% av personerna med demens får diagnosen Alzheimers sjukdom och 20−30% får diagnosen
vaskulär demens. Siffrorna kan trots allt variera beroende på vilken typ av population som undersöks
(Marcusson m.fl. 2003:13). I del 3.2 och del 3.3 redogör jag närmare för dessa demenssjukdomar.

3.2 Alzheimers sjukdom
Det kan vara svårt att avgöra exakt när sjukdomen börjar i och med att Alzheimers sjukdom (förkortas
härefter AS) har ett smygande förlopp (Basun m.fl. 2013:18). Risken att insjukna i AS stiger med
åldern. Enligt Basun m.fl. (2013:13) är ungefär 50 % av alla 90-åringar drabbade av någon
demenssjukdom, varav hälften utgör AS.
Utvecklingen av symtom vid AS delas vanligen in i olika faser. Härnäst redogör jag för dessa faser
och hurdana symtom som uppkommer i samband med dessa. Det är trots allt av relevans att påpeka
att dessa faser inte är konsekventa och personen med demens kan således inte placeras i en specifik
fas utgående från de symtom och beteendeförändringar de påverkas av under sjukdomsförloppet.
3.2.1

Faserna vid Alzheimers sjukdom

Som tidigare nämnts så börjar AS smygande. Enligt Marcusson m.fl. (2003:32) är det ofta svårt att
säga exakt när och till och med vilket år sjukdomen börjar. I den inledande fasen anmärker Marcusson
m.fl. (2003:33) att längden av den initiala fasen varierar betydligt och kan vara från något år upp till
8−10 år. Karakteristiska tecken för denna fas är bl.a. svårigheter med att lära sig nya saker och
förlängd tid att återkalla sådant i minnet som man tidigare har lärt sig.
Då minnesstörningen är så uttalad att den orsakar en nedsättning samtidigt som patienten uppvisar
tecken på nedsättning av andra högre hjärnfunktioner beskrivs tillståndet som mild demens
(Marcusson m.fl. 2003:33). I denna milda fas börjar förutom minnet också andra kognitiva funktioner
(t.ex. inlärningen) att försvagas.
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I den medelsvåra fasen domineras symtomen av en alltmer uttalad minnesstörning (Marcusson m.fl.
2003:34). Detta kommer bl.a. till uttryck genom att individen kan ha svårigheter med att hålla en
uppgift i taget i minnet. Marcusson m.fl. (2003:34) framhåller att denna fas utmärks av bl.a.
räknesvårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga, svårigheter att lösa vardagliga problem samt en
nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande. Bayles & Tomoeda (2007:65) tillägger att det under
denna fas sker de mest dramatiska förändringarna i sjukdomstillståndet och man blir allt mer beroende
av andra personer för att klara sig i det vardagliga livet.
I den sista fasen som går under benämningen den svåra fasen har den insjuknade personen bl.a.
utmaningar med att komma ihåg namn på sina närstående och har även svårigheter att känna igen
dem (Marcusson m.fl. 2003:35). Bayles & Tomoeda (2007:67) anmärker att man under denna fas
ofta är desorienterad gällande både tid och plats. Marcusson m.fl. (2003:35) påpekar ytterligare att i
och med att individen under denna fas har allt svårare att inta föda och dryck samt att andas leder det
till att kroppen sakta tacklar av och patienten går ofta bort i en till demenssjukdomen sekundär
sjukdom, såsom lunginflammation eller en annan infektion (Marcusson m.fl. 2003:35).
I del 4.3 går jag närmare in på de språkliga förändringar som uppstår till följd av sjukdomen.
3.2.2

Psykiatriska symtom till följd av Alzheimers sjukdom

Till följd av AS förekommer förutom s.k. kognitiva symtom också förändringar i olika psykiska
funktioner och i beteendet. Exempel på detta är bl.a. depression, apati, rastlöshet, ångest, ätstörningar
och sömnproblem (Vataja 2001:94). Enligt Marcusson m.fl. (2003:35) kan även vaneföreställningar
och hallucinationer förekomma i senare faser av sjukdomen. Det är av betydelse att notera att många
av beteendestörningarna är direkta konsekvenser av sjukdomens effekter på hjärnan. Detta kommer
till uttryck genom att patienten kan ha svårt att uppfatta, tolka och komma ihåg omgivningens signaler
(Marcusson m.fl. 2003:35). I och med detta är det av betydelse att personen med demens blir förstådd
och enligt Lindholm (2010) kan satsning på kommunikation ses som en åtgärd som främjar den äldre
personens välbefinnande.

3.3 Vaskulär demens
I det följande redogör jag för vad som kännetecknar sjukdomen vaskulär demens (förkortas härefter
VD). Enligt professor i geriatrik Wahlund (2013:50) orsakas dessa sjukdomar av förändringar i
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hjärnans blodkärl. Det är trots allt utmanande att diagnostisera VD i och med att det råder osäkerhet
om vilka fynd som diagnosen ska baseras på (Lindholm 2010:47). Wahlund (2013:53) anmärker
därtill att det är vanligt att AS och VD förekommer samtidigt hos en och samma person. Detta p.g.a.
att de bägge tillstånden är starkt relaterade till ålder och kan förekomma samtidigt.
I del 4.4 redogör jag för de språkliga förändringar som uppstår till följd av sjukdomen.

4 Demens och språk
I det här kapitlet tar jag upp vad som händer med språket vid demens och hur de språkliga
förändringarna kan påverka kommunikationen. I del 4.3 och 4.4 presenterar jag de språkliga
avvikelserna som kan iakttas hos personer med AS och VD.

4.1 Demensens inverkan på språket
På grund av sin stora medicinska och samhälleliga betydelse har demens studerats i en relativt stor
omfattning. Eftersom språkavvikelser är ett utmärkande drag vid demens, har språket och den
språkliga förmågan hos äldre med demens undersökts redan under en längre tid. Den tidigare
forskningen i den språkliga förmågan hos personer med neurologiska störningar har i hög
utsträckning utgjorts av experimentella studier, som fokuserat på inre processer hos individuella
patienter (Goodwin 2003:3). CA är således en lämplig metod för att analysera hur språkliga fenomen
används i autentiska samtal som en del av sociala handlingar och inom specifika omgivningar
(Lindholm 2010:21). Forskning utifrån denna utgångspunkt bedrivs bl.a. inom discipliner såsom
neurologi och neuro-psykolingvistik.
Som motvikt till ett störningsinriktat perspektiv växte ett pragmatiskt perspektiv fram. Från och med
slutet av 1980-talet kom ett s.k. interaktionsorienterat perspektiv på språkstörningar fram. Bland annat
samtalsforskaren Goodwin är en av pionjärerna inom området och han konstaterade bl.a. att samtal
är den plats där resultatet av hjärnskadan blir såväl synlig som konsekvent för individens liv. En annan
forskning utfördes av Hamilton (1994) med tyngdpunkt på en kvinnas språknedsättning till följd av
AS. Hamilton följde med kvinnans språkutveckling under en femårsperiod och visade i sin
undersökning hur språket förändrades under sjukdomsförloppet. Samtal spelades in under tre olika
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tidsperioder och de sista samtalen inspelades under en period då kvinnan var sängliggande och det
enda hon sa var ”mm” (Lindholm 2010:25).
Som tidigare nämnts associeras demens främst med minnesstörningar. Till följd av de mångfaldiga
kognitiva bristerna skadas även de kommunikativa förmågorna hos personer med demens (Bayles &
Tomoeda 2007:36). Problem med den verbala kommunikationen hos personen med demens beror
bl.a. på minnesproblem, svårigheter att hitta ord, en nedsatt abstraktionsförmåga, svårigheter att förstå
vad andra säger men även på koncentrationssvårigheter (Snyder 2006 via Skog 2013:89).
I och med att språkanvändningen är en viktig komponent i interaktionen mellan människor kan en
nedsatt språkförmåga påverka en individs förhållande till sin omgivning och leda till missförstånd
mellan parterna i interaktionen. De kommunikativa och språkliga nedsättningar som ofta följer med
demensen innebär vidare att de drabbade får svårare att kommunicera på ett effektivt sätt, vilket har
konsekvensen att det försvårar de sociala kontakterna (Lindholm 2010). Härnäst beskriver jag detta
mer utförligt.

4.2 Att kommunicera med en person med demens
Som redan tidigare påpekats medför demens bl.a. en försämrad språklig förmåga, både vad gäller att
uttrycka

sig

och

att

förstå

andra.

Det

leder

till

att

personen

med

demens

får

kommunikationssvårigheter som försätter henne eller honom i ett underläge i samtal.
Enligt Lindholm (2010) ska kommunikationen således anpassas enligt personen med demens
förutsättningar. För att skapa en fungerande kommunikativ miljö för personer med demens bör fokus
flyttas från att uppmärksamma de svårigheter som föreligger till att istället identifiera vilka
kommunikativa strategier som är effektiva vid demens samt vilka responser från lyssnaren som kan
kompensera personens svårigheter (Ward m.fl. 2008:645).
Skog (2013:79) påpekar att man med begreppet personcentrerad omvårdnad syftar på att det är
personen och inte sjukdomen som ska vara i fokus. Skog (2013:79) förtydligar att en personcentrerad
vård syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig.
Det är alltså av betydelse att poängtera att samtalspartnern i stor utsträckning kan påverka i vilken
mån en person med demens kan kommunicera och spelar därför en viktig roll i samtal där den ena
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parten har demens (Lindholm 2010:27). Lindholm (2010:27) påpekar ytterligare att den som talar
med en person med demens kan se sig som en facilitator, en person vars uppgift är att underlätta
kommunikationen.
Då man kommunicerar med en person med demens är det därför av betydelse att ta i beaktande de
yttre faktorer som kan påverka individens förståelse av budskapet. Skog (2013:80) anmärker därtill
att äldre personer behöver få tid att svara och att tala till punkt. Vanliga hinder för bra kommunikation
är bl.a. buller, dålig belysning, trötthet, oro, ängslan, stress samt nedsatt syn och hörsel. Även den
icke-verbala kommunikationen är av stor betydelse (t.ex. mimik, ögonrörelser, leenden och händernas
rörelser (Skog 2013:81).

4.3 Språkliga avvikelser till följd av Alzheimers sjukdom
Av demenssjukdomarna är AS den demenssjukdom som ur ett språkligt perspektiv studerats mest.
Det innebär trots allt inte att alla möjliga aspekter skulle vara utforskade. Kempler (1995:98) har bl.a.
konstaterat att så gott som alla som insjuknar i AS i något skede av sjukdomsförloppet uppvisar
förändringar i språket.
Lindholm (2010:35) påpekar att olika områden av språket verkar försvinna under olika stadier av
sjukdomen. Den traditionella uppfattningen är att de semantiska och pragmatiska områdena förändras
först. Först senare förändras syntaxen och fonologin. Som man kan vänta sig i en degenerativ process
förändrar sig språket och varje fas i sjukdomen karakteriseras av en distinkt profil av
språknedsättning. Lindholm (2010:33) anmärker ytterligare att detta leder till att personer med AS
blir långsammare i sin förmåga att processera språk, vilket bl.a. har en negativ inverkan på deras
förmåga att delta i ett samtal.
Härnäst redogör jag för hur språkförmågan påverkas i sjukdomsförloppets olika faser. Trots att det
kan finnas stora variationer i språkförändringarna och hur de framskrider, har studier ändå kunnat
visa att det finns ett mönster som personer diagnostiserade med AS följer.
I den milda fasen av AS är talspråket fortfarande grammatiskt och flytande (Bayles & Tomoeda
2007:63). Pekkala (2006:144) i sin tur anmärker att det i denna fas blir allt svårare att hitta de rätta
orden. Enligt Laaksonen m.fl. (2004:16) kännetecknas denna fas även av att personen med demens
använder sig av osammanhängande meningar och att det förekommer fel i uttalet. Skog (2013:90)
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lyfter fram att det i denna fas kan vara svårt för utomstående att förstå att personen drabbats av
demens. Personen med demens kan nämligen småprata som vanligt men plötsligt säga något som är
orimligt inom samtalets kontext.
I den medelsvåra fasen fortsätter de språkliga svårigheterna att öka, både när det gäller att producera
och att förstå språk (Kempler 1995:99). Man kan läsa och förstå skrivet språk på ord- och frasnivå,
men däremot ha svårt att förstå vad det är man läser som helhet. Pekkala (2006:144) påpekar att den
tekniska läsförmågan i denna fas bevarats. Däremot kan personen med demens ha svårigheter i att
hålla sig till ämnet och förstå antydningar. Det man läser glömmer man även snabbt bort (Bayles &
Tomoeda 2007:66−67). Enligt Kempler (1995:99) klarar man i denna fas fortfarande av att skriva,
men det skrivna språket innehåller rikligt med stavfel och man har svårt att producera en
välformulerad och sammanhängande text. Därtill betonar Skog (2013:90) att förmågan att skapa
komplexa meningar försämras. Även omskrivningar blir allt vanligare. Som ett exempel kan man
omskriva begreppet ’mössa’ som ”Du vet det där man har på huvudet”.
I den svåra fasen av sjukdomen förekommer mycket stor variation i den insjuknades förmåga att
kommunicera. Medan en del personer är helt stumma kan andra fortfarande producera långsamt och
haltande tal. Innehållet i talet är trots allt för det mesta betydelsefattigt och samtalspartnern har ofta
svårigheter med att koppla det personen säger till någon kontext. Pekkala (2006:144) påpekar att
språkförståelsen har försvagats och även ordförrådet är mycket begränsat i denna fas. Därtill
kännetecknas språket av ofullständiga meningar, stora svårigheter i att hitta ord och svaga
diskussionskunskaper. Detta leder bl.a. till att personen med demens upphör att helt eller delvis ta
initiativ till att tala, gesterna blir färre och mimiken blir stelare (Lindholm 2010:34). Därtill blir
koncentrationsförmågan påtagligt nedsatt och s.k. favoritord kan förekomma, men de används utan
sammanhang.

4.4 Språkliga avvikelser till följd av vaskulär demens
Enligt Laaksonen m.fl. (2004:14−15) är de språkliga symtomen beroende av var någonstans i hjärnan
störningen uppstått. Bayles & Tomoeda (2007:83) betonar att det för VD inte finns ett specifikt
mönster för de kognitiva störningarna, utan symtomen och den kliniska bilden varierar enligt vad det
är för typ av VD, var i hjärnan skadan är samt skadans omfång.
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Det finns trots allt få undersökningar gällande de språkliga avvikelserna till följd av VD. En orsak
kan vara att det är svårt att beskriva de språkliga störningarna i och med att blandformen med VD
och AS är så vanlig att det därför många gånger är svårt att avgöra vilka symtom som hör ihop med
vilken sjukdom (Lindholm 2010:46−47).

5 Kommunikation och samtal
Härnäst redogör jag närmare för kommunikation och samtal. Detta med särskilt fokus på hur
kommunikation bl.a. fungerar som en social konstruktion. Därefter beskriver jag närmare samtalets
struktur samt presenterar olika typer av samtal.

5.1 Kommunikation som social konstruktion
En av de traditionella synerna på mänsklig kommunikation baserar sig på den kommunikationsmodell
som presenterades av Shannon & Weaver år 1948 (Lindholm 2010:15). Denna modell fokuserar på
att beskriva hur ett meddelande överförs från en sändare till en mottagare via en kanal. Enligt denna
kommunikationsmodell uppfattas kommunikation som informationsförmedling. Dessa aspekter
omfattas däremot inte av den samtalsanalytiska synen på kommunikation, som föreligger som
forskningsmetod i denna avhandling. Den samtalsanalytiska synen betonar däremot att
kommunikation kan ha fler funktioner än att enbart överföra information. Lindholm (2010:18)
anmärker att man inte kan säga att budskap har en på förhand bestämd betydelse, utan betydelse är
något som skapas av talarna tillsammans och som uppstår i kontakten mellan talare och lyssnare,
nämligen en s.k. social konstruktion. Nilsson & Waldemarson (2007:147) anmärker att ett fungerande
redskap i kommunikationen är klargörande, dvs. att specificera och konkretisera innebörden i
budskapen.
Nilsson & Waldemarson (2007:11−13) påpekar även att det är genom kommunikationen som det
möjliggörs att möta andra människor. Samspelet sker via många samtidiga kanaler, bl.a. språk,
mimik, ögonkontakt, kroppsrörelser och avstånd. Det är det slutliga samfällda resultatet som är det
viktiga. Kommunikation kommer alltså till uttryck i olika former. Kommunikationen kan baseras på
ett verbalt innehåll men därtill finns den ordlösa icke-verbala kommunikationen. Lindholm
(2010:164) definierar icke-verbala strategier som företeelser som har med kroppspråket att göra (t.ex.
miner, gester och blickkontakt etc.).
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5.2 Samtal och deras struktur
Alla samtal består av turer som är relaterade till tidigare yttranden och påverkar kommande yttranden.
Interaktionen är dialogiskt organiserad vilket innebär att deltagarna talar i turer, responderar på och
utvecklar det som sagts i föregående turer och orienterar sig mot kommande turer. Enligt Lindström
(2008:289) innebär turtagning systematiken som organiserar talet i turer och turkonstruktionsenheter.
Alla i interaktionen förekommande fenomen bygger i sin tur på turtagningssystemets grundläggande
komponenter och regler, vilka beskriver konstruktionen och fördelningen av samtalsturer. Norrby
(2014:40) påpekar att en väsentlig utgångspunkt för CA är att alla samtal har en struktur. Norrby
(2014:40) förtydligar att man med struktur inom CA inte syftar på en språklig eller grammatisk
struktur utan en organisatorisk struktur. Den s.k. strukturella basenheten är samtalsturen vilken mer
tekniskt uttrycks som turkonstruktionsenheten (turn constructional unit) och förkortas TKE (Norrby
2014:40). Sacks m.fl. (1974:7) använde begreppet talutbytessystem (speech exchange system) om hur
samtal organiseras. Med detta menas att turtagningssystemet kan vara uppbyggt på olika sätt beroende
på i vilken verksamhet samtalet utspelas, systemet kommer således att skilja sig åt eftersom ingen
verksamhet är likadan som den andra.
Alla turer frambringas som ett resultat av deltagarnas samarbete och respons på vad som tidigare
sagts, vilket går under benämningen sekvensering. Ett samtal organiseras i sekvenser, var ett yttrande
följer på ett annat. Att varje samtalsbidrag är kontextuellt orienterat, både kontextberoende och
kontextförnyande, är en grundläggande utgångspunkt inom CA. Enligt detta synsätt kan vi inte förstå
ett bidrags betydelse om vi inte beaktar dess sekventiella kontext. Varje samtalsbidrag anses nämligen
avspegla talarens tolkning och förståelse av det föregående bidraget, och denna tolkning bekräftas
eller korrigeras därefter i följande bidrag. Med den kontextförnyande aspekten avses att varje bidrag
förnyar eller i något avseende modifierar samtalet.
Samtal konstrueras av både fasta och löst sammanknutna sekvenser. Sådana helheter består av två
turer, där sambandet mellan turerna är särskilt starkt och konventionaliserat vilket inom CA kallas
yttrandepar (adjacency pair). Med ett yttrandepar avses två yttranden som uppträder parvis i samtal
och som produceras av olika talare. Ett första led skapar förväntningar om ett andra led av ett visst
slag. Sekvensstrukturen anknyter nära till det som inom CA beskrivs som preferensorganisation.
Severinson Eklundh & Linell 1983 (via Jönsson & Thorén 2013:5) påpekar bl.a. för att delad
förståelse ska uppnås fordras minst tre kommunikativa drag. Nämligen att en talare (talare A)
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inledningsvis producerar ett yttrande. Därefter producerar en annan talare (talare B) en respons på
talare A:s inledande yttrande. Slutligen krävs ett drag där talare A påvisar sin reaktion på talare B:s
yttrande, vilket går under benämningen det tredje draget. Detta drag är av betydelse för att talare A
ska veta huruvida den tolkning talare B har gjort av talare A:s första yttrande är tillräckligt så att
samtalet kan utvecklas vidare.

5.3 Olika typer av samtal
I det följande redogör jag för olika samtalstyper. Därefter går jag närmare in på hur samtalet kan se
ut beroende av mängden samtalsdeltagare.
5.3.1

Vardagliga och institutionella samtal

Man kan skilja på olika typer av samtal beroende på kontexten där samtalet förekommer. I denna del
presenterar jag närmare två samtalstyper, nämligen vardagliga och institutionella samtal och jämför
dem sinsemellan. Hur samtalsformen ser ut och vilka regler den följer är beroende av vilket
språkbrukssammanhang den faller inom.
Lindström (2008:289) definierar ett vardagligt samtal som ett samtal med social funktion som typiskt
förs mellan vänner och bekanta, varvid det kännetecknas av att vara informativt och spontant. Linell
(1990b:19) påpekar i sin tur att ett vardagligt samtal utmärks av avsaknaden av en förutbestämd
rolluppdelning mellan deltagarna, då det mellan båda eller alla samtalsdeltagare antas råda en
jämlikhet beträffande tillfällen att introducera och behandla olika ämnen. I vardagliga samtal antas
inte finnas någon begränsning på turtagning, det är t.ex. inte så att den ena företrädesvis frågar, tar
sig eller ges stor frihet att behandla olika ämnen och att växla mellan dessa.
Institutionella samtal i sin tur är samtal där minst en av deltagarna fungerar som en representant för
en samhällsinstitution. Det centrala för institutionella samtal är att de utgör specifika aktiviteter, vars
syfte är bestämt på förhand (Linell 1990b:21). I institutionella samtal har samtalsdeltagarna
komplementära och asymmetriska roller, till vilka vissa rättigheter och skyldigheter är knutna.
Nilsson & Waldemarson (2007:99) anmärker att ju mer formellt ett samtal blir desto klarare och
tydligare blir gränserna och desto mer formella blir rollerna i samtalet.
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Lindholm (2003:42) poängterar att det inom CA anläggs ett deltagarperspektiv på institutionella
samtalssituationer. Det innebär att man i detalj studerar hur samtalsdeltagarnas verbala och ickeverbala verksamhet förhåller sig till varandra och hur dessa bidrag därmed ligger till grund för en
delad förståelse av vad som pågår.
Vilken är då skillnaden mellan vardagliga och institutionella samtal? I jämförelse med vardagliga
samtal är institutionella samtal ofta mer målriktade och följer tydligare mönster för vad som ska göras
och på vilket sätt (Boyd & Ericsson 2015:243). För vardagliga samtal har varken samtalets längd,
turernas innehåll eller turernas relativa fördelning mellan olika samtalsdeltagare bestämts på förhand.
Norrby (2014:122) påpekar att trots att en intervju (som kan representera ett institutionellt samtal)
och ett vardagssamtal vid första anblick kan verka mycket olika, utgår samtalsdeltagarna från samma
grundläggande uppsättning regler för turtagning, oavsett samtalstyp. Vi kan förstå och få perspektiv
på hur det går till i samtal i institutionella kontexter om vi känner till hur det går till i samtal i
vardagen, t.ex. beträffande turtagningen. Genom att man omedvetet observerar och tar dessa regler i
hänsyn flyter de allra flesta samtal till synes utan problem (Norrby 2014:122).
5.3.2

Asymmetriska samtal

Ett asymmetriskt samtal innebär att parterna i något avseende är ojämlika (Lindholm 2010:22). Den
ojämna balansen beskrivs ofta i termen asymmetri. Enligt Leskelä & Lindholm (2012) har begreppet
asymmetri traditionellt ihopkopplats med makt, auktoritet och dominans, den mer vetande eller
starkare parten har därmed mer rättigheter än den svagare parten. Plejert m.fl. (2010:249) påpekar att
det i många avseenden råder en ojämn balans mellan deltagare vad gäller deras roller i interaktionen
och deras kunskaper kring situationen och de verksamheter som sker i situationen. Bland annat visar
sig en språklig asymmetri ofta i deltagandet på så sätt att arbetsfördelningen i diskussionen blir
mycket klar. Exempel på språklig asymmetri kan vara att en deltagare har ordet oftare än någon annan,
får behålla turen och/eller på olika sätt styr samtalets riktning.
En annan typ av ojämlikhet uppstår då samtalsdeltagarna bl.a. till följd av neurologiska problem inte
har samma möjligheter att bidra till kommunikationen. Leskelä & Lindholm (2012) påpekar att det
kan leda till att den mer kompetenta talaren är den som ger ord för minnen, erfarenheter och känslor
för personen med demens. Leskelä & Lindholm (2012) anmärker därtill att ju färre sätt i att uttrycka
sig den språkligt svagare deltagaren har till sitt förfogande, desto större ansvar och makt har den mer
kompetenta deltagaren i situationen.
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Ifall det uppstår missförstånd i kommunikationen till följd av asymmetri i samtal kan bl.a. reparation
tillämpas som praktik för att säkerställa gemensam förståelse i samtal.
5.3.3

Dyader och flerpartssamtal

Materialet i denna avhandling består av såväl dyader som flerpartssamtal. Norrby (2014:39) definierar
en dyad som en dialog med två deltagare medan samtal med flera deltagare går under benämningen
flerpartssamtal.
I en dyad följer växlingen mellan talarna mönstret AB AB AB. Londen (1997:61) anmärker att i en
dyad riktar den som innehar talturen sitt ord till en enda mottagare och den som har rollen som
mottagare vet att hen är den enda mottagaren. Talturernas ”adress” byts således inte ut under
diskussionen.
Det finns vissa grundläggande skillnader mellan turtagningssystemet i samtal mellan två deltagare,
dyader och flerpartssamtal (Lindholm 2003:32). När antalet samtalsdeltagare är fler än två följer
växlingen mellan talarna inte längre ett automatiskt mönster, t.ex. ABCD ABCD ABCD. Det kan
nämligen uppstå konkurrens om vem som ska få turen (Londen 1997:57). Lindström (2008:29)
påpekar bl.a. att ju fler deltagare det finns, desto komplexare uttrycksformer kan turtagningen ta. Vad
t.ex. adresseringen av samtalsbidrag beträffar kan en talare i en dyad anknyta till ett eget tidigare
bidrag och tala mer eller mindre monologiskt, men adressaten är ändå alltid, mer eller mindre entydigt
samma person. Samtalsdeltagaren B kan ta turen från talare A (t.ex. genom att avbryta talare A), men
B kan inte ta turen på bekostnad av en tredje person.
Londen (1997:73) påpekar att i en diskussion mellan många personer uppstår bl.a. problem med
organisationen. Norrby (2014:159) anmärker att det beror på att det inte är ovanligt att flera talare
överlappar varandra, att samtalet styrs över på ett annat ämne eller att diverse saker som inträffar i
omgivningen fångar samtalsdeltagarnas intresse. Att följa med och delta i flerpartssamtal kan således
av olika orsaker vara utmanande, framför allt för de personer som har en nedsatt interaktiv förmåga.
Detta p.g.a. att tävlandet om talturer orsakar samtidigt tal som kan orsaka problem i att höra och att
förstå.
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6 Reparation
I denna del definierar jag reparation samt diskuterar varför denna praktik kan tillämpas med avsikten
att uppnå samförstånd i samtal. Därefter redogör jag för olika typer av reparation.

6.1 Reparation som praktik för att uppnå samförstånd
Som tidigare påpekats har det forskats en del kring hur reparationer tillämpas i samtal. Däremot har
det inte bedrivits kvalitativ forskning kring hur specifikt reparationer används för att uppnå
samförstånd i samtal med personer med demens. Däremot har Orange & Higginbotham (1996) utfört
en studie med fokus på att analysera reparationer i konversationer. De har nämligen på video spelat
in utdrag av spontana samtal vid måltidssituationer med äldre personer i olika faser av demens. I
samtalen fungerar en familjemedlem som kommunikativ partner.
Reparationer har bl.a. studerats inom olika lingvistiska områden, såsom samtalsanalys,
korpuslingvistik och språkteknologi (t.ex. Hough 2015). Inom CA har reparationer varit ett
forskningsfält redan under en längre tid. CA baserar sig på vardagliga situationer och naturliga samtal
där man kunnat iaktta att när människor talar med varandra uppstår ibland missförstånd till följd av
felsägningar och förståelseproblem.
Däremot vad gäller det svenska språket har reparationer ur ett samtalsanalytiskt perspektiv inte
utforskats i lika stor utsträckning, bortsett från några studier. Fallstudier om reparationer i svenskan
har bl.a. utförts av Slotte-Lüttge (2005), Green-Vänttinen & Lehti-Eklund (2007) och Ridell (2008).
Den sistnämnda har undersökt användningen av reparationsstrategier i dansk-svenska samtal inom
äldrevården. Däremot är de reparationer som analyserats i studien inte utmärkande för personer med
demens.
Problemen som kräver reparation kan t.ex. gälla förståelse, felsägningar, hörbarhet och talproduktion.
Reparation gäller inte heller alltid sådant som redan sagts utan reparation kan också handla om något
som kommer att bli sagt, som vid ordsökning. Hur reparationsinitiativen och reparationerna ser ut
beror trots allt på vad det är för problem i samtalet som kräver reparation.
Sammanfattande ser preferensstrukturen som Schegloff, Jefferson & Sacks år 1977 (via Henricson
2008) utarbetade enligt följande:
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1) A initierar och utför en reparation på sitt eget yttrande.
2) A initierar en reparation på sitt eget yttrande, varefter B utför reparationen.
3) A initierar en reparation på B:s yttrande, varefter B själv reparerar sitt eget yttrande.
4) A initierar och utför en reparation på B:s yttrande.
Det är alltså fråga om en s.k. organiserad resurs med vilken deltagarna kan upprätthålla och återinföra
intersubjektiv förståelse under interaktionens gång. Enligt Lindström (2008:147) bygger
reparationsprocessen på följande struktur: 1) problemkälla (t.ex. ett namn man glömt, överlappande
tal), 2) reparationsinitiativ (t.ex. paus, yttranden som: ”va sa du?”) och 3) reparation (t.ex. produktion
av det sökta namnet, upprepning av det som överlappas).
Hur kan då reparation tillämpas som praktik för att uppnå samförstånd i interaktionen? Norrby
(2014:156) anmärker att med en reparation menar man i första hand olika sätt att återupprätta den
intersubjektiva förståelsen snarare än att rätta till de språkliga felen.
Samkonstruktion är en betydelsefull del i kommunikationen och innebär ömsesidigt samspel mellan
samtalsdeltagarna med syftet att uppnå en gemensam förståelse, trots eventuella kommunikativa
hinder. Norrby (2014:156) i sin tur påpekar att man på ett abstrakt plan kan säga att reparationerna
fyller funktioner som att öka samförstånd och ”vi-känslan” mellan samtalsdeltagarna. Genom att
oklarheter reds ut fortlöpande under samtalet ökar förståelsen och betydelsegemenskapen mellan
samtalsdeltagarna.
Enligt Norrby (2014:158) utförs reparationer ofta tillsammans, en talare vädjar nämligen ofta till
andras hjälp och man arbetar för att nå en gemensam förståelse av det framväxande samtalet.
Kollektiva reparationer är vanliga i vardagssammanhang. Detta kan givetvis hänga samman med att
en talare vädjar till de andra samtalsdeltagarna att hjälpa till i reparationsarbetet (Norrby 2014:158).
Då samtalsdeltagare har svårigheter att förstå föregående turers innehåll försöker de på olika sätt att
be om ett förtydligande eller en bekräftelse. Härnäst redogör jag närmare för två sådana fenomen,
nämligen clarification requests (begäran om förtydligande), exempel på detta är orden ”vad?”
eller ”var?” och candidate understandings (begäran om bekräftelse av förståelse), exempel på detta
är ”hörde du vad jag sa?”. Corsaro (1977:185) har anmärkt att begäran om ett förtydligande är en
strategi som används av talare B när hen inte uppfattat talare A:s yttrande och därför ber om ett
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förtydligande. Corsaro (1977:188−190) delar vidare in begäran om förtydligande i olika grupper,
beroende på vilken funktion yttrandet har i samtalet, enligt följande a) genom någon form av
förtydligandemarkör (ex. ”va”) visar talare B att talare A:s yttrande inte har uppfattas och att det
därför behövs en upprepning av yttrandet och b) talare B repeterar en del av talare A:s yttrande då
missförstånd behöver utredas.
Kurhila (2003:219 via Jönsson & Thorén 2013:10) anmärker således att det förslag talare B lägger
fram endast är en tolkning som därefter behöver bekräftas eller avvisas av talare A. Genom att
använda sig av ett frågeord kan talare B signalera att hen inte är säker på att talare A:s yttrande har
uppfattats på rätt sätt.

6.2 Olika typer av reparation
Ett vanligt sätt att dela in reparationerna utgår från vem som initierar och vem som utför reparationen.
Ser man på vem det är som inleder reparationen finns det två huvudgrupper: självinitierad reparation
och annaninitierad reparation (Lindström 2008:147). Oberoende av vem som initierar reparationen är
det i grunden fråga om samma fenomen då självinitierad och annaninitierad reparation reparerar
samma slags problemkällor.
6.2.1

Självinitierad reparation

Norrby (2014:156) anmärker att vi allra helst rättar till något själv så snabbt som möjligt, helst innan
vi avslutat den pågående turen innan någon annan fått chansen att komma in. Detta går under
benämningen

självinitierad

reparation

(self-repair).

Enligt

Norrby

(2014:156)

påvisar

reparationsordningen att snabba reparationer föredras då självinitierad reparation inom den egna turen
hamnar högst upp. Turtagningssystemet ger alltså företräde åt självinitierad reparation och
självinitierad reparation dominerar i samtal just av sådana strukturella skäl.
Reparationerna förekommer på vissa bestämda ställen enligt återkommande regelbundna mönster.
Även metoderna med vilka själv- och annanreparationer genomförs följer regelbundna och tydliga
mönster. Självinitierade reparationer förekommer huvudsakligen i tre olika positioner, närmare
bestämt inom samma turkonstruktionsenhet som problemkällan, i turövergångsområdet eller i tredje
turen efter turen där problemkällan förekommer (Lindström 2008:148).
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I det följande ger Lindström (2008:166) ett exempel på en självinitierad reparation som är speciellt
avsedd för den sekventiella tredje turpositionen (T3). Exempel (50) är hämtat från ett domstolssamtal.
Problemturen finns i målsägandes (M) svar på domarens (D) fråga med syftet att kontrollera formen
på ett företags namn. Lindström (2008:166) har markerat sekvensens kärna med grå
färgöverstrykning och reparationen med fetstil.
(50) Reparation i tredje turposition. Domstol: huvudförhandling i brottsmål (trafikförseelse; domare
(D), åklagare (Å), målsägande (M) (Tema K:A51)
01 D:

och sen nästa gång ni talas vid de e när han

02

kommer fram till, va hette nästa företag

03 M:

Ab Hydraul.

04 D:

å-(.) åby hydraul

05 M:

[ab]

06 Å:

[ab] ab

07 D:

[AB ]

08 Å:

[Adam] (.) Adam Bertil

09 D:

jaha

10

(1.0)

11 D:

Ab Hydraul

Enligt Lindström (2008:166) kan sekvensen tolkas så att M:s svar Ab Hydraul (rad 3) i någon aspekt
är det problematiska. Därefter följer en kvittering av D då hen säger å (.) åby hydraul (rad 4).
Utgående från denna respons avslöjas att D uppfattat fel T1 Åby vilket leder till en reparation av M i
form av en upprepning ab (rad 5). Därefter kommer en tredje deltagare med i samtalet, nämligen
åklagaren (Å) som tillämpar samma reparation i överlapp med talare M. Reparationens mottagande
bekräftas därefter av D som upprepar yttrandet AB (rad 7). Därefter förtydligar talare Å det som avses
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med hjälp av namnen Adam(.) Adam Bertil (rad 8). Till slut bekräftar talare D genom att säga jaha
(rad 9) och upprepar Ab Hydraul (rad 11). Detta kan eventuellt utläsas som att talare D uppfattat
innehållet korrekt i M:s svar.
6.2.2

Annaninitierad reparation

Vid sidan av självinitierad reparation finns ytterligare en möjlighet: någon annan än den som orsakat
felet eller problemet sköter reparationen, vilket går under benämningen annaninitierad reparation
(other-repair). Annaninitierad reparation innebär att en av talarna (A) har yttrat något som hans eller
hennes samtalspartner (B) inte förstått eller inte uppfattat/hört tillräckligt bra för att kunna begripa
(Ridell 2008:120). Den annaninitierade reparationen görs av talare B, dvs. av någon annan än den
som yttrar problemturen och den kan se ut på olika sätt. Det finns bara en given plats för denna typ
av reparation, nämligen i andraturen som följer direkt efter problemturen.
En reparationsinitiering från talare B behöver inte i sig betyda att ett förståelseproblem eller ett
problem med att uppfatta vad som sagts råder. Genom en reparationsinitiering erbjuds således talare
A möjligheten att ändra ståndpunkt till något som bättre överrensstämmer med talare B:s uppfattning.
Lindström (2008:162) anmärker att reparationsinitiativ som inleds av mottagarparten varierar i
förmåga att specificera problemkällan. Lindström (2008:162) presenterar följande skala som börjar
med de öppna, minst specificerade initiativen och slutar med de mest specificerade: öppna
reparationsinitiativ (t.ex. ”va?, ”va sa du?”), utfrågande reparationsinitiativ (t.ex.”vem?”, ”vilken?”),
repeterande reparationsinitiativ (partiell upprepning, lucklämnande fråga) och uttolkande
reparationsinitiativ (förståelseindikation, påhängd fråga och formulering t.ex. (”så du menar?”). Den
form av reparationsinitiering som förekommer i stor utsträckning i samtal är av typen öppen fråga
som i sin tur kan indelas i två olika underkategorier, dels fullständiga meningar och längre frågor
(t.ex. ”vad sa du?”) och dels korta frågepartiklar (t.ex. ”va?”). Den här typen av reparationsinitieringar
motsvarar det som bl.a. Drew (1997) definierar som open class repair initiators som endast påvisar
att talare B har något problem med den föregående turen men inte närmare preciserar var problemet
ligger. Med en öppen fråga som reparationsinitiering signalerar således talare B att hen inte uppfattat
talare A:s föregående tur och att hen inte vill indikera var problemet eller svårigheten finns.
Mer specificerade initiativ i sin tur utgörs av frågeord som fokuserar på något mer bestämt i
problemyttrandet, t.ex. en person (”av vem?”) eller ett föremål (”vilken bil?”). Till skillnad från de
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öppna reparationsinitieringarna är s.k. frågeord och en kombination av frågeord och upprepning mer
specifikt, de har nämligen som avsikt att plocka upp en särskild plats som vållar problem i
problemturen som sedan repareras i reparationsturen (Haakana m.fl. 2016:260).
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7 Analys: Reparationer i dagcentermaterialet
I denna del analyserar jag ett urval samtalssekvenser där det förekommer reparation i samtal mellan
vårdare och personer med demens. I kapitel 7.1 redogör jag för hur jag konstruerat kategorier
utgående från materialet. I kapitel 7.2 diskuterar jag huruvida det finns skillnader mellan hur
reparationer används i dyader och i flerpartssamtal. Därefter redogör jag för studiens resultat i del
7.3.

7.1

Analys av samtalssekvenser

De elva exempel jag redogör närmare för representerar hela mitt material på totalt 124
reparationssekvenser. Utifrån de reparationspraktiker som förekommer i materialet har jag utgått från
de förändringar som skett i tur tre vilken innehåller reparationer i förhållande till tur ett där
problemkällan finns. De kategorier som jag delat in i 124 reparationer är följande: 1) Repetition, 2)
Högre volym och förbättrad fysisk orientering, 3) Omformulering och 4) Tillskott av information. Av
totalt 124 reparationer var det två belägg som inte kunde räknas in i dessa kategorier och därför föll
utanför ramen för den här undersökningen. Som tidigare nämnts i del 4.2 är det vanligt att äldre
personer förutom demens har nedsatt hörselförmåga. Därför är det utmanande att veta i hur många av
de 124 reparationssekvenserna problemet beror på förståelseutmaning till följd av demens och i hur
många det beror på hörselnedsättning. Detta är något som tydligt kommer till uttryck i exemplen med
den äldre personen Frans som förutom AS har nedsatt hörsel på det ena örat.
Tabell 2. Antalet reparationer i det analyserade materialet

Typ av reparation

Antal

Repetition

64

Omformulering

37

25

Högre volym och förbättrad fysisk 11
orientering

Tillskott av information

10

Övrigt

2

TOTALT

124

I tabell 2 har jag redogjort för den totala mängden reparationer i mitt material. Av totalt 124
reparationer är 64 st. av typen repetition, 37 st. ingår i kategorin omformuleringar, 11 st. har hänförts
till typen högre volym och förbättrad fysisk orientering, 10 st. utgör tillskott av information och 2
förekomster har placerats i kategorin ”övrigt”.
I 7.1.1−7.1.4 analyserar jag mer ingående elva reparationssekvenser som fungerar som representanter
för hela materialet. För att göra det tydligare presenterar jag i tabellform det totala antalet reparationer
i det analyserade materialet (tabell 2) och en samtalsöversikt över de utvalda samtalssekvenserna
(tabell 3). Kategorierna presenteras i fallande ordning, dvs. jag börjar med den mest frekventa
kategorin och avslutar med kategorin med det minsta antalet belägg. Således presenteras kategorierna
i denna ordning: repetition, omformulering, högre volym och förbättrad fysisk orientering och
tillskott av information. För att göra det visuellt tydligare har jag markerat med fet stil de reparationer
som tillämpas av vårdarna i sekvensens tredje drag.
I tabell 3 presenteras de samtalssekvenser som jag analyserar senare i detta kapitel enligt
inspelningsdatum, samtalsdeltagare och i vilken situation samtalet förts.
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Tabell 3. Översikt över de utvalda samtalssekvenserna

Exempel

Inspelningsdatum Samtalsdeltagare Situation

(1) Apelsinjuice

2004-06-24

IK och F

Måltidssituation

(2) Ti Grekland

2004-07-01

GE och F

Högläsning av dagstidning

(3) Rätt man

2004-06-29

IK, M och D

Ordspråksspel

(4) Starkt
skelett

2004-08-05

GE och A

Högläsning av dagstidning

(5) Kurakläder

2004-08-05

IK, A och O

Vardagligt samtal

(6) Drömmer
om fel pojke

2004-06-22

IK, GE, CL och D

Vardagligt samtal

(7) Nån annan 2004-06-17
av dina brödrar
eller systrar

GE och F

Vardagligt samtal

(8) Tala starkt

2004-07-01

IK och F

Vardagligt samtal

(9) OS-elden

2004-07-01

GE, IK, A och F

Högläsning av dagstidning

(10) Verkstan

2004-07-01

IK, A, F och O

Vardagligt samtal

(11) Din pojke

2004-08-10

GE och M

Vardagligt samtal
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7.1.1

Repetition

Utgående från det totala materialet kan utläsas att det vanligaste sättet att tillämpa reparation är genom
att upprepa den ursprungliga problemkällan. Ridell (2008:136) påpekar att om någon med ett
reparationsinitiativ visar att hen inte hört eller uppfattat vad som sagts kan den enklaste åtgärden vara
att repetera turen som innehöll problemkällan eller delar av denna. Denna reparationspraktik
möjliggör bl.a. för talare B att få ett förtydligande genom att problemkällan upprepas av talare A.
Det totala materialet påvisar att vårdaren tillämpar repetition som reparationspraktik på olika sätt.
Härnäst presenterar jag några exempel på hur vårdaren tillämpar repetition, dels hur vårdaren
repeterar endast ett ord som hen anser vara problemkällan som hindrar gemensam förståelse, dels hur
vårdaren upprepar problemkällan stegvis för att uppnå samförstånd.
Exempel (1) representerar en vardaglig situation på dagcentret. Den äldre personen Frans (F) samtalar
med vårdaren Ingrid Karlsson (IK). De sitter vid ett bord i köket och äter frukost. Frans sitter på en
stol medan Ingrid serverar honom.
(1) Apelsinjuice
01 IK:

apelsinjuice?

02

(.)

03 F:

lite,

04

(0.7)

05 F:

va sa d[u

06 IK:

[apelsinjuice

07 F:

ja ja nå

08

(0.5)

Ingrid inleder med att ställa Frans frågan apelsinjuice? (rad 1) med en stigande intonation vilket kan
betraktas som problemkällan i denna samtalssekvens. Därefter följer en kort paus under vilken Frans
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tittar på Ingrid och lutar sig aningen närmare henne. Detta kan tolkas som ett icke-verbalt
reparationsinitiativ. Med det kan Frans eventuellt signalera att han inte har uppfattat vad Ingrid sagt.
Sedan säger Frans lite (rad 3). Därefter följer en kort paus varefter Frans yttrar reparationsinitiativet
va sa du (rad 5), med detta bidrag verkar det som om att Frans önskar få förtydligat det hon sagt då
han visar att han inte uppfattat referenten. Lindström (2008:162) definierar detta som ett öppet
reparationsinitiativ. Det är trots allt utmanande att veta huruvida problemet i sekvensen beror på
svårigheter i och med demens eller p.g.a. nedsatt hörsel.
Utgående från samtalssekvensen kan man utläsa att Frans kombinerar det verbala initiativet med en
icke-verbal signal, i och med att han samtidigt vänder sitt öra mot Ingrid och lyfter handen mot örat,
för att signalera att han inte uppfattat vad Ingrid sagt. Genom Frans reparationsinitiativ noterar Ingrid
att det finns problem av något slag vilket leder till att hon upprepar problemkällan apelsinjuice (rad
6) vilket erbjuder Frans möjligheten att höra problemkällan en gång till samtidigt som hon lutar sig
närmare Frans. Av Frans repons ja ja nå (rad 7) kan man således utläsa att han eventuellt uppfattat
frågan och samförstånd har uppnåtts då Ingrid häller upp juice till honom.
I utdrag (1) bestod alltså både problemkällan och reparationsturen av ett ord. Ridell (2008:148)
anmärker att när problemturen utgörs av en syntaktiskt eller pragmatiskt komplex enhet, t.ex. en
flerdelad fråga eller ett påstående som innehåller mycket information på en och samma gång, kan
talare A i reparationen välja att dela upp den och låta talare B bekräfta att hen förstått efter varje del.
I de två följande exemplen (2) och (3) kan man se hur vårdaren delar upp problemkällan i olika turer.
I det nästa exemplet (2) på repetition i tredjedraget pågår en gemensam genomgång av dagstidningen.
De äldre personerna Anna (A), Frans (F) och Olga (O) och vårdarna Gunilla Eriksson (GE) och Ingrid
Karlsson (IK) sitter i dagcentrets sällskapsrum. Vårdaren Gunilla läser högt ur dagstidningen. Denna
samtalssekvens är ett dyadiskt samtal i och med att samtalet sker mellan den äldre personen Frans
och vårdaren Gunilla.
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(2) Ti Grekland
01 GE:

den återvänder ti Grekland den nionde juli (0.2)

02 GE:

OS börjar den trettonde augusti

03

(0.9)

04 F:

återvänder vart (0.2) ti

05 GE:

ti Grekland

06

(0.3)

07 F:

Grekland ja

08 GE:

nionde juli

09 F:

jå

Utgående från utdraget kan man utläsa att Gunilla läser högt ur dagstidningen den återvänder ti
Grekland den nionde juli (0.2) OS börjar den trettonde augusti (rad 1−2) vilket utgör problemkällan
i denna samtalssekvens. I detta fall kan man även påpeka att då man läser ur en dagstidning är det
inte en lika naturlig samtalssituation som då man samtalar fritt, vilket kan göra det mer utmanande
att begripa då man läser komplext skriftspråk istället för att samtala naturligt. Här verkar Frans inte
ha uppfattat då han ställer frågan återvänder vart (0.2) ti (rad 4) vilket kan avläsas som att Frans
önskar att Gunilla förtydligar genom att upprepa det hon tidigare sagt. Utgående från denna
samtalssekvens kan man utläsa att Frans eventuellt har en hypotes om vad som sagts och därmed
hjälper till att lokalisera vilka ord i den föregående turen som av någon anledning är problematiska.
Frans har nämligen lyckats höra början av turen, och en hypotes kunde vara att Frans hört/förstått
första delen av problemkällan då han verkar ha uppfattat verbet återvända och även en bestämning
till det då Frans upprepar prepositionen vart ti (rad 4). Däremot är det inte säkert huruvida Frans
uppfattat subjektet OS-elden i och med att han inte refererar till den. Frans tillämpar ett partiellt
reparationsinitiativ (Lindström 2008:162). Istället för att upprepa hela problemturen upprepar Gunilla
en del av den, nämligen ti Grekland (rad 5). På detta svarar Frans Grekland ja (rad 7). Frans
upprepning och finala ja påvisar således att han uppfattat elementet Grekland varpå Gunilla går vidare
och säger nionde juli (rad 8).
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Därefter bekräftar Frans nionde juli (rad 8) med att säga jå (rad 9). Gunilla tillämpar således en partiell
upprepning (Lindström 2008:162) som ett försök att hjälpa Frans att hänga med. Frans är i sin tur den
som visar och bekräftar att han uppfattat genom olika responspartiklar. Däremot kommer Gunilla
frivilligt in med information om tidpunkt trots att Frans inte explicit signalerat att han inte uppfattat
den. Detta kan bero på att Gunilla eventuellt uppfattat att det gått för snabbt då hon yttrat problemturen
första gången och att genom att hon delar upp samtalsturen kan Frans ha enklare att hänga med i
resonemanget. I detta fall är det emellertid inte enkelt att avgöra huruvida problem uppstår p.g.a.
Frans nedsatta hörsel eller p.g.a. av demens.
I utdrag (3) spelar vårdaren Ingrid Karlsson (IK) ett ordspråksspel med de äldre personerna Martin
(M) och Didrik (D). Lindholm (2008:4) påpekar att spelet baserar sig på kort med svenska uttryck.
Under spelet läser vårdaren först den första delen av ordspråket, och skapar således en lucka som
personen med demens ska fylla i genom att producera den andra delen av ordspråket.
(3) Rätt man
01 IK:

rätt man på,

02

(1.7)

03 M:

jaha

04

(0.4)

05 D:

rätt man å va

06

(1.0)

07 IK:

rätt man (0.3) på,

08

(1.8)

09 D:

*aj*

10 IK:

rätt plats

11

(0.9)

12 D:

aj
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I exempel (3) uttrycker vårdaren Ingrid rätt man på (rad 1). På detta svarar Martin jaha (rad 3), vilket
eventuellt kan utläsas som att han inte uppfattat Ingrids egentliga syfte med bidraget, att Martin och
Didrik ska fortsätta det fasta uttrycket. Green-Vänttinen (2003:132−133) påpekar att med
uppbackningen jaha kan lyssnaren visa att det talaren säger är ny information eller någonting som
lyssnaren inte kommit att tänka på. I detta fall kan däremot uppbackningen jaha upplevas som
malplacerad då syftet är att producera den andra delen av ordspråket. Detta kan bl.a. påvisa att Martin
inte hänger med i aktiviteten och har svårt att förstå bidraget. Därtill är det av betydelse att poängtera
att Martin ligger och vilar på soffan intill vilket kan medföra att han inte direkt är delaktig i
spelsituationen och i samtalet. Didrik i sin tur uttrycker rätt man å va (rad 5), vilket kan uppfattas
som en lucklämnande fråga. Lindholm (1999:36) påpekar att lucklämnande frågor förefaller att oftast
anknyta bakåt till det omedelbart föregående i samtalet. Bruket av detta format kräver däremot att
båda (eller flera) samtalsparter känner till den referent som frågan gäller. Ingrid upprepar det
ursprungliga yttrandet rätt man (0.3) på (rad 7) med en särskilt stark betoning på ordet man med den
eventuella avsikten att underlätta förståelsen. Enligt Ridell (2008:137) är det inte så vanligt att endast
repetera problemturen utan några förändringar, varken verbala eller när det gäller den fysiska
orienteringen. Detta är något som framgår i denna samtalssekvens.
Ingrid väljer således att inte bara fylla i luckan utan hon går tillbaka och repeterar. Lindholm
(1999:36) anmärker att lucklämnande frågor är mer responsstyrande än bl.a. ja/nej-frågor, eftersom
de uppmanar motparten att i sin respons bidra med en specifik konstituent. Eftersom det här rör sig
om en viss typ av aktivitet, där de äldre ska fylla i det andra ledet går Ingrid alltså inte ännu här in för
att fylla i hans lucka (vilket skulle ge det rätta svaret), utan hon går tillbaka till att upprepa sitt
ursprungliga bidrag genom att uttrycka rätt man (0.3) på (rad 7), för att ge Didrik ytterligare en
möjlighet att komma med det rätta svaret själv. På detta svarar Didrik aj (rad 9). Utgående från detta
är det emellertid inte klart huruvida Didrik uppfattat och att samförstånd uppnåtts. Green-Vänttinen
(2003:134) påpekar att det finns betydelsepotential hos ordet aj att fungera som en respons på
någonting nytt. I detta exempel kan ordet aj betraktas ha funktionen som en överraskning eller
nyhetsmarkör. Som svar väljer Ingrid att säga det rätta svaret rätt plats (rad 10). Ingrid upprepar
således det första ledet för att eventuellt ge Didrik möjligheten att komma med rätt svar men utgående
från Didriks aj (rad 12) påvisas det att då han inte kan komma med det rätta svaret kommer hon med
det korrekta svaret.
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Utgående från materialet kan man utläsa att vårdarna tillämpar repetition som reparationspraktik på
flera sätt. Utdrag (1) är ett exempel på hur vårdaren repeterar det ord som anses vara problematiskt
medan utdrag (2) och (3) är exempel på hur vårdaren delar upp problemkällan i olika turer.
7.1.2

Omformulering

I materialet är den näst mest frekventa kategorin reparationer av typen omformulering. En
omformulering av den problematiska turen är ytterligare ett sätt att reparera. De verbala förändringar
som jag beskrev i del 7.1.1 är en variant av omformuleringar, då vårdaren bl.a. förändrar samtalsturen
med hjälp av förändring i betoning.
Ridell (2008:145) anmärker att omformuleringar handlar om situationer där talare A grundligare
formulerar om problemturen. Omformuleringen sker bl.a. genom att välja ett synonymt ord eller
genom att sammanfatta problemkällan som varit utspridd över flera samtalsturer till en förenklad
förkortad version.
I det följande presenterar jag två exempel (4) och (5) på hur vårdaren omformulerar ett ord och byter
ut det till en synonym motsvarighet.
I exempel (4) läser vårdaren Gunilla Eriksson (GE) dagstidningen för de äldre personerna Anna (A),
Didrik (D), Frans (F) och Olga (O). Det är enbart vårdaren Gunilla Eriksson (GE) och den äldre
personen Anna (A) som kommer till uttryck i denna samtalssekvens. Därmed kan detta samtal
definieras som en dyad.
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(4) Starkt skelett
01

GE:

02

träning å mjölk ger starkt skelett
(2.1)

03

A:

ger va

04

GE:

(.h) man får starka ben

05

A:

aha

Vårdaren Gunilla läser högt träning å mjölk ger starkt skelett (rad 1) ur dagstidningen. Anna verkar
inte ha uppfattat bidraget då hon ber om ett förtydligande och säger ger va (rad 3). Detta är en
kombination av en upprepning tillsammans med ett frågeord. Detta kan betraktas som en begäran om
ett förtydligande genom att Anna partiellt upprepar den föregående talturen med en önskan om en
specificering. Då Anna uttrycker va i sitt reparationsinitiativ kan man utläsa att det är objektet till ger
som hon inte uppfattat. I och med att Anna upprepar det verb som Gunilla använt men sedan använder
frågeordet va som står på objektets plats omformulerar Gunilla det sista ledet i problemkällan. Gunilla
verkar göra den bedömningen att ordet skelett kan vara källan till missförstånd vilket leder till att hon
byter ut ordet till ben och omformulerar därmed sitt bidrag till att säga man får starka ben (rad 4). I
detta fall omformulerar således Gunilla hela turen då hon uppfattar Annas problem som mer
omfattande än att bara gälla det enskilda ordet skelett.
Grammatiskt kan man förklara detta med att det första bidraget är längre och inte lika enkelt att greppa
medan det andra ger en direkt förklaring till vad som sker. Då Anna svarar med aha (rad 5) ger det
intrycket av att hon eventuellt uppfattat bidraget. Enligt Green-Vänttinen (2003:132) hör
uppbackningen aha till en grupp av responser som framför allt ger uttryck för hur lyssnaren förhåller
sig till det talaren säger. I detta fall kan Anna med ordet aha visa att det talaren säger är ny information
eller att det är någonting som hon inte har kommit att tänka på tidigare. Däremot påpekar GreenVänttinen (2003:133) att ordet aha även kan vara ett sätt att visa engagemang för det talaren säger,
eftersom det implicerar att det talaren säger är nytt och därmed intressant. Denna uppbackning kan
alltså ibland ge uttryck för en plötslig insikt. De reparationer som vårdaren Gunilla i detta fall
tillämpar är att hon förtydligar problemturen genom att omformulera den och ger mer information för
att göra det tydligare för Anna.
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Exempel (5) representerar även hur vårdaren reparerar genom att omformulera ett ord. Ridell
(2008:145) påpekar att en typ av omformulering är att byta varianten av ett ord mot en grannspråklig
motsvarighet. Detta utdrag representerar ett exempel på hur språken finska och svenska, som inte är
grannspråk men språk som existerar sida vid sida i ett samhälle kan användas för att underlätta
förståelsen genom att byta ut ett ord från det ena språket till det andra språket. I detta utdrag diskuterar
vårdaren Ingrid Karlsson (IK) med de äldre personerna Anna (A) och Olga (O).
(5) Kurakläder
01 IK:

kanske ja måst gå å köpa sån dän kurakläder då

02

(0.7)

03 IK:

((fnissar))

04

(0.4)

05 A:

va [e de

06 IK:
07

[regnbyxo:
(2.6)

08 O:

va e kurate

09

(0.5)

10 IK:

kurakläde:

11 O:

ja [kurakläder ja tyckt att du sa kurate

12 A:

1

[jaha

Utgående från samtalssekvens (5) kan man utläsa att problemkällan i sekvensen är då vårdaren Ingrid
uttrycker kanske ja måst gå å köpa sån dän kurakläder då (rad 1). Anna ber därefter om ett
förtydligande genom att säga va e de (rad 5). Detta reparationsinitiativ kan betraktas som ett

1

kurakläder är en finlandism för ordet regnkläder
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utfrågande reparationsinitiativ (Lindström 2008:162) med syftet att få ett förtydligande. Anna syftar
antagligen på ordet kurakläder då hon önskar om ett förtydligande. Ingrid förtydligar genom att
omformulera ordet kurakläder till synonymen regnbyxo: (rad 6), då det verkar som om Ingrid tolkat
referenten i Annas reparationsinitiativ till en hänvisning till ordet kurakläder.
I detta sammanhang kan man poängtera att regnkläder kan vara ett enklare begrepp att förstå i
jämförelse med finlandismen kurakläder som inte nödvändigtvis är ett bekant begrepp för Anna och
Olga.
Olga i sin tur ber om ett förtydligande genom att säga va e kurate (rad 8) då hon inte uppfattat Ingrids
svar då hon frågar om samma referent som Anna. Detta kan karakteriseras som ett s.k. repeterande
reparationsinitiativ (Lindström 2008:162).
Då upprepar Ingrid problemkällan kurakläde: (rad 10). På detta svarar Olga ja kurakläder ja tyckt
att du sa kurate (rad 11). Den felaktiga formen som Olga använder påvisar således att hon hört fel
vad Ingrid har sagt, det är alltså ett initiativ som beror på problem med hörbarhet. Detta ger ett intryck
av att problemet för Olga inte var själva ordet kurakläder utan att hon hade hört bidraget fel. Det som
kan påpekas i detta skede är att Olga inte diagnostiserats med demenssjukdom. Anna i sin tur yttrar
jaha (rad 12), vilket kan uppfattas som att samförstånd eventuellt uppnåtts. Green-Vänttinen
(2003:132) anmärker att uppbackningen jaha kan vara ett sätt för att ge uttryck för en plötslig insikt.
Ingrid tillämpar således olika reparationspraktiker. Hon omformulerar det hon anser vålla problem i
samtalet i problemkällan och betonar särskilt för att förtydliga yttrandet.
Enligt Ridell (2008:146) är det emellertid inte otänkbart att en omformulering av detta slag skulle
kunna ge upphov till ytterligare nya förståelseproblem. När det gäller omformuleringar erbjuds
nämligen inte talare B möjligheten att höra samma sak en gång till. I detta fall verkar det trots allt
inte som om att omformuleringen skulle leda till nya förståelseproblem. Lindholm (2010:159)
betonar att om personen har svårt att förstå någon aspekt av det ursprungliga yttrandet, borde en
omformulering genom att man ändrar något i yttrandets innehåll eller struktur vara effektivt. Om det
däremot handlar om att personen förstått den ursprungliga betydelsen men glömt bort den, borde en
ordagrann upprepning göra det enklare att förstå genom att det ursprungliga yttrandet återkallas i
minnet.
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Materialet består av såväl dyader som flerpartssamtal. I det följande utdraget (6) ger jag ett konkret
exempel på hur det kan orsaka problem i förståelsen då det är fler än två samtalsdeltagare närvarande
samtidigt i samtalet. I detta exempel visas hur man omformulerar flera tidigare turer genom att
sammanfatta mer explicit.
I exempel (6) diskuterar vårdarna Ingrid Karlsson (IK), Gunilla Eriksson (GE) och forskaren Camilla
Lindholm (CL) med den äldre personen Didrik (D) om en tradition som hör till midsommaren,
nämligen att plocka sju olika sorters blommor och lägga dem under kudden för att drömma om den
man ska gifta sig med. Samtalet kan definieras som ett flerpartssamtal då det är fler än två
samtalsdeltagare som talar.
(6) Drömmer om fel pojke
01 IK:

nå int ids man börja om man sen drömmer om nån

02:

[f-fel *per* ((skrattar))

03 GE:

[nån annan

04 CL:

((skrattar))

05 GE:

aj nej ja de ha ja int tänkt på vilken hela

06

följande

da e ju förstör

07 IK:

s[en ja
[mm ((smackar))

08 D:

vilken

09 GE:

nå Ingrid va oroli om hon sen drömmer om fel pojke

10 D:

ja [de sen

11 GE:

[mm

Vårdaren Ingrid uttrycker nå int ids man börja om man sen drömmer om nån f-fel per (rad 1−2).
Vårdaren Gunilla i sin tur svarar till Ingrid med att säga nån annan (rad 3). Som respons på detta
skrattar forskaren Camilla (rad 4). Därefter uttrycker Gunilla aj nej de ha ja int tänkt på vilken hela
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följande da e ju förstör sen ja (rad 5−6). Detta säger hon med en skämtsam ton. Därefter följer
samtidigt tal då Ingrid bekräftar med att säga mm (rad 7). I ungefär mitten av samtalssekvensen
kommer den äldre personen Didrik med i samtalet då han ber om ett förtydligande genom att säga
vilken (rad 8). Det är ändå inte tydligt vilken samtalstur Didrik syftar på. Detta reparationsinitiativ
kan betraktas som ett utfrågande reparationsinitiativ (Lindström 2008:162). Utgående från detta
verkar Gunilla ha uppfattat att Didrik inte hängt med eller förstått de tidigare samtalsturerna. Till följd
av detta gör hon en mer omfattande omformulering och sammanfattning av kontentan i de tidigare
yttrandena och uttrycker således nå Ingrid va oroli om hon sen drömmer om fel pojke (rad 9). På detta
svarar Didrik ja de sen (rad 10). Utgående från detta kan man utläsa att någon slags förståelse
eventuellt uppnåtts. Gunilla bekräftar detta genom att säga mm (rad 11).
I och med att tempot ofta är betydligt högre i flerpartssamtal och i samtal där deltagarna inte är på
samma kommunikativa nivå, talar vårdarna sinsemellan på ett annat sätt. Därtill uttrycker sig vårdarna
implicit och förutom att de talar snabbt talar de även syntaktiskt osammanhängande då bl.a. Ingrid
stakar sig och Gunilla fyller i.
I materialet är den näst mest frekventa kategorin reparationer av typen omformulering. Utdrag (5)
representerar ett exempel på hur vårdaren omformulerar ett ord medan utdrag (6) visar hur vårdaren
sammanfattar för att förtydliga.
7.1.3

Högre volym och förbättrad fysisk orientering

Till följd av att man reagerar på att en person som uttrycker att hen inte uppfattat ett bidrag genom
att explicit påpeka det kan man höja volymen och/eller samtidigt fysiskt omplacera sig för att nå
förståelse. I och med att dessa praktiker ofta används samtidigt har jag valt att placera dem i samma
kategori. Som tidigare påpekats är det svårt att avgöra huruvida det är demens eller hörselnedsättning
som är orsaken till problem i interaktionen. Lindholm (2010:66) anmärker att det är metodiskt svårt
att undersöka problem med hörbarhet och förståelse. Detta på grund av att många äldre personer med
demens har problem med hörseln, vilket skapar ännu större problem i en miljö med oljud i bakgrunden
då det kan vara problematiskt att koncentrera sig på flera stimulin samtidigt. I gruppsituationer är det
viktigt att komma ihåg att problem som beror på demens och nedsatt hörsel kan leda till att den äldre
personen har svårt att följa med i samtalet. Detta är även något som framgår tydligt i detta material.
En annan anledning till att missförstånd kan uppstå i samtal är att talare A uttrycker sig oklart eller
yttrar frågor i ett snabbt tempo utan en särskilt tydlig artikulation. Att tala långsammare och tydligare
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är således en reparationspraktik som används i stor utsträckning tillsammans med andra praktiker. En
repetition som dessutom uttalas långsammare och/eller tydligare hjälper även talare B att uppfatta
och att förstå. En sådan reparation ger nämligen talare B möjligheten att höra turen en gång till i en
förtydligad version. Även i det samtalsmaterial som används i denna avhandling befinner sig
samtalsdeltagarna stundvis långt ifrån varandra. Till följd av den bristande fysiska orienteringen kan
kommunikationen ytterligare försvåras. Utgående från materialet är en förbättring av den fysiska
orienteringen något som förekommer tillsammans med andra praktiker. Det vill säga, talarna närmar
sig och lutar sig mot varandra eller så kanske talare A talar rakt in i talare B:s öra. Ridell (2008:139)
betonar att då de samtalande befinner sig långt ifrån varandra och har en bristande fysisk orientering
mot varandra, strävar deltagarna efter att återupprätta ögonkontakten när denna brutits och reparation
initierats. Därtill kan den miljö där samtalen pågår vara utmanande.

Detta är t.ex. fallet i

dagcentermiljön där många aktiviteter pågår samtidigt som man samtalar sinsemellan. Detta kan
självfallet påverka förståelsen.
I materialet kan man se flera exempel på att vårdaren tillämpar reparation i form av högre volym och
en förbättrad fysisk orientering, exempel (7) och (8) illustrerar användningen av dessa
reparationspraktiker.
I utdrag (7) sitter de äldre personerna Anna (A), Frans (F), Olga (O) och vårdaren Gunilla Eriksson
(GE) och diskuterar i dagcentrets sällskapsrum. I sekvensen är det enbart vårdaren Gunilla och Frans
som samtalar vilket innebär att samtalet kan klassificeras som en dyad.
(7) Nån annan av dina bröder eller systrar
01 GE:

jå (.hh) va de nån annan i din bland dina syskon

02 F:

va

03 GE:

VA DE NÅN ANNAN AV DINA BRÖDER eller

04 GE:

systrar som spela

05

(1.6)

06 F:

(hh) (.hh) ja di spela ju di spela ju ja
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I utdraget inleder Gunilla med att påpeka jå (.hh) va de nån annan i din bland dina syskon (rad 1),
vilket utgör problemkällan i samtalssekvensen. Frans verkar inte ha uppfattat frågan eftersom han
producerar det öppna reparationsinitiativet va (rad 2). Det är trots allt av betydelse att ta i beaktande
att Frans uttrycker va (rad 2) innan Gunilla sagt vad det egentligen är hon menar med frågan på rad
1.
Då Gunilla uppfattat att Frans inte förstått eller hört vad hon sagt upprepar hon delar av problemkällan
samtidigt som hon höjer rösten i början av yttrandet och delvis förenklar och byter ut ordet syskon
till systrar och bröder till VA DE NÅN ANNAN AV DINA BRÖDER eller systrar som spela (rad 3−4).
I detta fall omformulerar Gunilla ordet syskon till bröder och systrar. En annan central strategi är att
hon lägger till slutledet ”som spela”. Med detta gör hon det tydligare vad hon förväntar sig att Frans
ska svara på.
Utgående från Frans yttrande ja di spela ju di spela ju ja (rad 6) verkar det som om han uppfattat
frågeställningen och svarar därmed på frågan. I den här samtalssekvensen tillämpar Gunilla flera
reparationer. Gunilla upprepar problemkällan samt omformulerar frågan samtidigt som hon har en
tydligare artikulation och en högre röst och lägger till slutledet ”som spela” vilket gör det tydligare
vad frågan egentligen handlar om. Exempel (7) utgör således ett exempel på hur vårdaren tillämpar
flera olika reparationer för att uppnå samförstånd i interaktionen.
I följande exempel (8) ingår en konkret diskussion kring hur nedsatt hörsel kan påverka förståelse i
samtal. Här sitter de äldre personerna Frans (F) och Olga (O) tillsammans med vårdaren Ingrid
Karlsson (IK) och forskaren Camilla Lindholm (CL) runt ett bord i köket och diskuterar på vilket sätt
de ska tala för att alla ska kunna vara delaktiga i samtalet. Samtalet är en dyad i och med att det i
denna samtalssekvens är Ingrid och Frans som talar.
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(8) Tala starkt
01 IK:

(.h) nå vi måst försöka komma ihåg att tala(0.5) tala starkt

02

(1.8)

03 F:

va sa du nu

04 IK:

(.h) *ATT VI MÅST FÖRSÖKA KOMMA IHÅG ATT TALA

05 IK:

[((skrattar))

06 F

[nåjo men int e de allti de *heller (nå de e)::*

07 F

om

man

talar

HÖGT*

tydlit så=

Vårdaren Ingrid uttrycker nå vi måst försöka komma ihåg att tala (0.5) tala starkt (rad 1). Detta verkar
inte Frans ha uppfattat då han säger va sa du nu? (rad 3) Frans tillämpar även ett icke-verbalt
reparationsinitiativ genom att han vänder sig närmare Ingrid. Till följd av detta förtydligar och
upprepar Ingrid problemkällan genom att hon byter ut ordet starkt till ordet högt och talar ännu högre
och säger ATT VI MÅST FÖRSÖKA KOMMA IHÅG ATT TALA HÖGT (rad 4). Hon byter således ut
ordet starkt mot synonymen högt då det kan vara ett enklare ord att begripa i detta sammanhang
samtidigt som hon höjer rösten. I detta fall kan man anta att ordet högt är mer specifikt än ordet starkt
då hon syftar på att höja ljudvolymen. Att ”tala högt” är nämligen ett vedertaget språkligt uttryck
medan ”tala starkt” verkar främmande i detta sammanhang. Det kan vara det som föranleder hennes
tolkning om att ”tala högt” skulle vara lättare att förstå.
Utgående från Frans respons verkar det som om att han uppfattat Ingrids samtalsbidrag då han
påpekar nåjoo men int e de allti de heller (nå de e) om man talar tydlit så (rad 6−7). I denna
samtalssekvens använder sig Ingrid således av olika reparationspraktiker samtidigt, då hon upprepar
problemkällan, omformulerar delar av den samtidigt som hon höjer rösten och lutar sig närmare Frans
för att nå förståelse.
Utgående från detta utdrag kan man utläsa betydelsen av att för den som talar är det minst lika viktigt
att göra sig hörd som att göra sig förstådd. De praktiker som de som samtalar använder för att lösa de
problem som jag studerar här berör såväl hörselsidan (dvs. ljudnivå, artikulation och fysisk
orientering) som den verbala sidan av det sagda. Överlag kan det vara utmanande att veta om det är
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hörseln eller språkförståelsen som ligger bakom att problem i interaktionen uppstår i och med att de
två delarna inte direkt kan separeras från varandra. I denna sekvens däremot är det ganska klart att
Ingrid reagerar på Frans reparationsinitiativ som ett uttryck för hörselproblem snarare än
förståelseproblem. Detta är något som bl.a. framkommer i och med att Ingrid talar högre och upprepar
det mesta vilka är praktiker som ofta används i samband med hörselproblem.
Härnäst ger jag ett konkret exempel på hur vårdaren fysiskt omplacerar sig för att bättre nå
samförstånd. Exempel (9) representerar en annan situation på dagcentret då de äldre personerna Anna
(A) och Frans (F) tillsammans med vårdarna Ingrid Karlsson (IK), Gunilla Eriksson (GE) och
forskaren Camilla Lindholm (CL) sitter i dagcentrets sällskapsrum. Vårdare Gunilla läser högt ur
dagstidningen. Detta exempel är från samma situation som utdrag (2). Samtalet kan definieras som
ett flerpartssamtal.
(9) OS-elden
01 GE:

OS-elden på väg ti Helsingfors

02

(1.0)

03 IK:

i [morron far de väl

04 F:
05

[va säger do
(0.2)

06 GE:

OS-elden på väg ti Helsingfors

08 F:

(ö vem)

09

(0.5)

10 A:

el[d

11 GE:

[OS-ELDE SKA JA KOMMA Å SITTA HÄR HÖR DU BÄTTRE DÅ

Utgående från transkriptionen kan man utläsa att vårdaren Gunilla säger OS-elden är på väg till
Helsingfors (rad 1), vilket utgör problemkällan i denna samtalssekvens. Denna tur uppläses direkt ur
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dagstidningen. Frans verkar inte ha uppfattat vad Gunilla sagt då han ber om ett förtydligande i form
av upprepning med öppet reparationsinitiativ och uttrycker va säger do (rad 4).
Här är det utmanande att veta ifall det beror på hörsel- eller förståelseproblem. Det kan poängteras
att Frans övergår till en annan dialekt för att göra det mindre hotfullt samtidigt som han höjer handen
till örat för att icke-verbalt förtydliga att han eventuellt inte uppfattat. Frans kodväxlar således här
med den eventuella avsikten att göra det mindre hotfullt att uttrycka problem med att uppfatta. Palmén
(2014:208) anmärker att kodväxling kan signaleras och produceras medvetet av talaren.
Då Gunilla noterar att Frans inte uppfattat problemkällan upprepar hon OS-elden på väg ti Helsingfors
(rad 6), vilket är identiskt med problemturen, det kan eventuellt uppfattas som att Gunilla noterat att
detta problem beror på Frans nedsatta hörsel och inte på förståelseproblem bl.a. följd av att den
fragmentariska turen är en direkt uppläst rubrik ur dagstidningen.
Upprepningen verkar ändå inte lösa problemet vilket kan utläsas då Frans säger ö vem (rad 8). Detta
påvisar att Frans inte uppfattat turen, då han frågar som om det vore ett levande subjekt som skulle
vara den referent som han inte uppfattat. Här gäller det däremot OS-elden som inte är ett levande
subjekt. Däremot kan man tänka sig att han uppfattat att ”någon är på väg till Helsingfors” och då vill
veta vem det är som är på väg. Ett öppet reparationsinitaitiv va säger do (rad 4) följs således av det
mer specifika reparationsinitiativet ö vem (rad 8) då Frans visar att det som han inte uppfattat är den
föregående turens subjekt. Då försöker Anna hjälpa till genom att säga eld (rad 10).
Då Gunilla noterar att Frans inte uppfattat säger hon OS-ELDE SKA JA KOMMA Å SITTA HÄR HÖR
DU BÄTTRE DÅ (rad 11). Hon börjar således med att bara upprepa OS-elden, dvs. problemkällan
men hon avbryter ordet innan hon avslutat det och frågar sedan om hon ska komma och sätta sig
närmare och omplacerar sig därefter. Utifrån hur hennes tur byggs upp och hur hon förflyttar sig kan
man utläsa att Gunilla bygger upp sin reparation genom att först enbart upprepa och därefter
omplacera sig fysiskt och höja rösten. Det här kan eventuellt bero på att Frans redan tidigare kommit
med två frågor och det visat sig svårt för honom att hänga med. Således kan man konstatera att i detta
fall börjar Gunilla med en reparationspraktik och avslutar med en annan.
I materialet förekommer flera reparationer där vårdaren höjer rösten eller förbättrar sin fysiska
orientering. Utdrag (7) och (8) är exempel på hur vårdaren höjer rösten medan utdrag (9) är ett
exempel på hur vårdaren fysiskt förflyttar sig för att bättre nå förståelse.
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7.1.4

Tillskott av information

Utgående från det totala materialet kan man utläsa att de reparationer som förekommer i den minsta
utsträckningen är sådana där vårdaren inför ytterligare tillskott av information. Tillskott av
information innebär att talare A i sin reparationstur ger ytterligare information, t.ex. genom en
precisering (Ridell 2008:147). Det kan bl.a. handla om att byta ut ett pronomen i problemturen mot
dess korrelat eller att ge en beskrivning. Därtill kan man se hur Gunilla omtolkar vilken reparation
som egentligen behövs för att Frans ska hänga med.
I de följande utdragen (10) och (11) presenterar jag konkreta exempel på hur vårdarna använder sig
av tillskott av information för att förtydliga problemkällan.
I utdrag (10) diskuterar vårdaren Ingrid Karlsson (IK) med de äldre personerna Anna (A), Olga (O)
och Frans (F). De pratar om vad de ska göra då de ska gå till en plats som heter verkstaden.
(10) Verkstan
01 IK:

VI GÅR [DÄR TI VERKSTADEN DÄR BREVE

02 A:

[(---)

03 O:

nä

04 IK:

KOMMER DU ME

05 F:

verkstan

06

(0.3)

07 IK:

jå

08 F:

ja

där e breve ett såndänt rum som kallas för verkstaden

Utgående från transkriptionen kan man utläsa att problemkällan i denna samtalssekvens yttras av
vårdaren Ingrid då hon säger VI GÅR DÄR TI VERKSTADEN DÄR BREVE (rad 1) och vänder sig
mot alla deltagare i samtalet. Därefter följer ett yttrande av Anna som inte uppfattas (rad 2). Olga
svarar nä (rad 3) samtidigt som hon vänder sig mot Ingrid. Ingrid ber om ett förtydligande då hon
vänder sig mot Frans och frågar KOMMER DU ME (rad 4) med en högre röst.
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I detta fall kan Ingrid ha gjort bedömningen att Frans inte hört vad hon sagt i och med att hon explicit
frågar huruvida han kommer med. På detta svarar Frans verkstan (rad 5) med ett eventuellt syfte om
att han önskar ett förtydligande. Detta reparationsinitiativ kan betraktas som ett repeterande
reparationsinitiativ (Lindström 2008:162). Denna upprepning lämnar således öppet vilken slags
information han förväntar sig. I detta fall upprepar inte Ingrid sin fråga till honom om att han ska
komma med och jobba till verkstaden utan istället kommer hon med en förklaring om vad verkstaden
är för plats. Ingrid beskriver således det i förhållande till det ställe där de befinner sig och hon verkar
tolka hans reparationsinitiativ som ett uttryck för att referenten ”verkstaden” är okänd för honom,
vilket hennes tillskott av information är en förenkling av.
Vårdaren Ingrid förtydligar genom att säga JÅ DÄR E BREVE ETT SÅNDÄNT RUM SOM KALLAS
FÖR VERKSTADEN (rad 7). Detta verkar Frans ha uppfattat då han bekräftar med ett jakande ja (rad
8). Ingrid tillämpar således olika reparationer. Hon bl.a. höjer rösten för att säkerställa att gemensam
förståelse uppnås i interaktionen. Därtill förtydligar Ingrid problemkällan genom att mer ingående
beskriva stället de ska besöka genom att säga jå där e breve ett såndänt rum som kallas verkstaden
(rad 7).
Det följande utdraget (11) representerar en annan situation där vårdaren ger ytterligare information
genom att specificera bidraget med en ytterligare beskrivning. I utdraget diskuterar vårdaren Gunilla
Eriksson (GE) med den äldre personen Martin (M) om Martins son Alfreds militärtjänstgöring.
(11) Din pojke
01 GE:

var månne Alfred va då när han va i armén va han också i

02 GE:

Dragsvik

03 M:

vem

04 GE:

Alfred (0.6) din pojke

05 M:

ja

06

(0.2)

07 GE:

så han va int i Dragsvik

08 M:

ne

(.)

ne
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Vårdaren Gunilla säger var månne Alfred va då när han va i armén va han också i Dragsvik (rad
1−2). På detta svarar den äldre personen Martin vem (rad 3), vilket kan betraktas som ett utfrågande
reparationsinitiativ med önskan om ett specificerande förtydligande om vem Gunilla syftar på. På
detta upprepar Gunilla namnet Alfred samtidigt som hon tillägger information genom att påpeka att
det är hans son som hon syftar på, då hon uttrycker Alfred (0.6) din pojke (rad 4). Gunilla kombinerar
således ett egenamn med en beskrivning som består av en nominalfras.
Martin svarar på frågan genom att säga ja (.) ne (rad 5), vilket eventuellt kan utläsas som att han
bekräftar med ett ja på att han uppfattat att hon syftar på hans son Alfred och därefter svarar ne för
att svara på det Gunilla frågar efter; huruvida sonen Alfred varit i Dragsvik då han var i armén.
Därefter ber Gunilla om ett förtydligande om att hon uppfattat rätt då hon uttrycker så han va int i
Dragsvik (rad 7). Denna fråga kan definieras som en deklarativ fråga. Lindholm (1999:40) påpekar
att även turkonstruktionsenheter som syntaktiskt sett utgör påståenden kan fungera som frågor. Frågor
med deklarativ syntax uppfattas som ledande frågor. Den mest sannolika responsen på en deklarativ
fråga är ett bekräftande, eftersom själva frågan är konstruerad som om den motsåg en bekräftelse.
Därefter säger Martin ne (rad 8). De reparationspraktiker Gunilla tillämpar är således att hon upprepar
namnet Alfred med en särskild betoning på början av namnet samtidigt som hon specificerar att hon
syftar på Martins pojke.
Det totala materialet påvisar att de reparationer som förekommer i den minsta utsträckningen är de
då vårdaren inför ytterligare tillskott av information. Utdrag (10) och (11) representerar exempel på
dessa. Utgående från dessa samtalssekvenser kan jag bl.a. konstatera att dessa förekommer aldrig som
ensam reparationsform utan kombineras alltid med repetition samt i vissa fall även med någon av de
andra reparationspraktikerna.

7.2 Skillnaden mellan hur reparation används i dyader och i flerpartssamtal
I och med att de samtalssekvenser jag analyserat är både dyader och flerpartssamtal är det av relevans
att diskutera huruvida vårdpersonalens reparationer är annorlunda beroende av mängden deltagare i
samtalet. Av de samtalssekvenser jag analyserat närmare är sex dyader och fem flerpartssamtal.
I flerpartssamtalen i analysen finns det exempel på att reparationssekvensen är spridd över ett längre
parti i samtalet. Detta framkommer bl.a. i exempel (5) då vårdaren Ingrid tillämpar olika
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reparationspraktiker (såsom omformulering och repetition) för att förtydliga problemkällan. I dessa
samtal kan man således konstatera att reparationen inte är genomförd förrän alla samtalsdeltagare är
överens om betydelseinnehållet, vilket kan sträcka sig över många samtalsturer.
Norrby (2014:159) påpekar att det i flerpartssamtal inte är ovanligt att flera talare talar samtidigt eller
att samtalet styrs över på ett annat ämne. Detta är bl.a. något som sker i de flerpartssamtal jag
analyserat närmare. I exempel (6) kommer detta till uttryck då den äldre personen Didrik har
svårigheter med att uppfatta det de övriga samtalsdeltagarna talar om inom kontexten, detta p.g.a. ett
snabbt samtalstempo och att de övriga deltagarna uttrycker sig implicit.
Utgående från samtalssekvenserna (exempel 1−11) kan man utläsa att vårdaren är mer benägen att
tillämpa flera reparationspraktiker samtidigt i reparationsturen i flerpartssamtal än i dyader. Detta kan
bland annat bero på att reparationssekvenserna i flerpartssamtal blir längre och innehåller fler
reparationsinitiativ.

7.3 Resultat
Nu redovisar jag för de resultat jag kommit fram till utgående från min analys av reparationerna i
materialet.
Utgående från materialet kan jag utläsa att olika faktorer verkar samverka för att problem uppstår och
i själva reparationen använder sig ofta vårdaren av olika reparationspraktiker samtidigt. Detta sker
även i de samtalssekvenser jag analyserat närmare. Där kan man utläsa att vårdarna agerar på olika
sätt då de upptäcker att den äldre personen med demens har svårt att besvara frågorna som de ställer
och att uppfatta vad de vill förmedla med sitt samtalsbidrag.
Härnäst går jag närmare in på orsakerna till att reparation behövs i de samtal jag analyserat. Det är
trots allt av betydelse att poängtera att det sällan endast är en faktor som ger upphov till att personen
med demens har svårigheter att uppfatta vilket leder till att vårdaren tillämpar en reparation. De samtal
jag analyserat har förts av äldre personer med demens och dessa kan ha en mer eller mindre nedsatt
hörsel och syn. I mitt material är det således utmanande att veta huruvida det är den nedsatta hörseln
och synen eller demensen som ligger bakom att ett problem uppstår i interaktionen. Utgående från
materialet och de reparationer som tillämpas av vårdarna kan jag konstatera att uppkomna
problemsituationer i samtal som ger upphov till reparation bl.a. beror på ett långt fysiskt avstånd,
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vilket framgår i exempel (9), språkliga svårigheter som syns i exempel (4) och bristande
kontextanknytning som exempel (6) illustrerar.
Hur reparationerna utformas av vårdarna varierar delvis i materialet; i en och samma
reparationssekvens kan förekomma olika slags reparationer. Av det totala antalet 124 reparationer i
materialet kan jag utläsa att det vanligaste sättet som vårdaren tillämpar reparation på är genom att
repetera den ursprungliga problemkällan på olika sätt, bl.a. genom att enbart repetera det ord som hen
anser vara problemkällan i sekvensen eller genom att upprepa problemkällan stegvis (som i exempel
2). Denna reparationspraktik möjliggör för personen med demens att få ett förtydligande genom att
problemkällan upprepas av vårdaren.
Utgående från materialet kan man utläsa att de näst mest frekventa reparationerna är av typen att
vårdaren omformulerar sitt yttrande (som i exempel 4). Omformuleringar handlar således om
situationer där vårdaren grundligare omformulerar problemkällan i reparationsturen, genom att bl.a.
byta ut ord till synonymer eller genom att sammanfatta problemkällan för att förenkla.
Att tala långsammare och tydligare är en reparationspraktik som används i stor utsträckning
tillsammans med andra praktiker (som i exempel 8). En repetition som dessutom uttalas långsammare
och/eller tydligare hjälper även i stor utsträckning personen med demens att uppfatta och förstå. En
sådan reparation ger nämligen personen med demens möjligheten att höra turen en gång till i en
förtydligad version.
Utgående från det totala materialet kan man utläsa att de reparationer som förekommer i den minsta
utsträckningen är att vårdaren i sin reparationstur ger ytterligare information, t.ex. genom en
precisering (som i exempel 11). Tillskott förekommer däremot aldrig som ensam reparationsform
utan kombineras med någon av de andra reparationspraktikerna.
Materialet består av såväl dyader som flerpartssamtal. Av de samtalssekvenser jag analyserat närmare
är fem st. av dessa dyader och sex st. flerpartssamtal. Utgående från sekvenserna kan jag utläsa att
behovet av att reparera blir mer markant i flerpartssamtalen än i dyaderna. Detta verkar bl.a. bero på
att det i dessa samtal finns fler än två samtalsdeltagare vilket eventuellt har påföljden samtidigt tal
eller brist på kontextanknytning. Därtill kan man utläsa att vårdaren är mer benägen att tillämpa flera
olika reparationspraktiker samtidigt i reparationsturen i flerpartssamtal än i dyader.
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I det insamlade materialet och framför allt i de representativa samtalssekvenserna framgår det att det
är samtalsdeltagaren med demens som främst begär ett förtydligande eller en bekräftelse av att man
uppfattat saken på rätt sätt. Det är däremot samtalspartnern utan demens som är den som oftast reder
ut uppkomna förståelseproblem genom att använda sig av olika praktiker för att skapa gemensam
förståelse. Detta påvisar således att samtalspartnerns agerande i samtal med personer med demens är
av stor betydelse.
Trots att inte det främsta syftet med denna avhandling är att analysera hur de äldre med demens
initierar reparation är det trots allt av betydelse att ge exempel på dessa i och med att det finns ett
klart samband med hur vårdaren reagerar på reparationsinitieringen och därefter väljer vilken form
av reparation hen tillämpar. Det vore nämligen omöjligt att analysera det tredjedraget utan att ta i
beaktande hela sekvensen i och med att denna studie har CA som forskningsmetod. Detta på grund
av att det inom CA är en grundläggande utgångspunkt att varje samtalsbidrag är kontextberoende och
kontextförnyande, vilket jag redogjorde mer ingående för i del 5.2. Enligt detta synsätt kan man inte
förstå ett bidrags betydelse om man inte beaktar dess sekventiella kontext. Varje samtalsbidrag anses
nämligen avspegla talarens tolkning och förståelse av det föregående bidraget och denna tolkning
bekräftas eller korrigeras i sin tur i det följande bidraget.
I materialet kan man utläsa att reparationsinitieringarna är av såväl självinitierad som annaninitierad
karaktär, men de sekvenser jag tittat närmare på är alla av typen annaninitierad reparation producerad
av personer med demens. Det vanligaste sättet för de äldre att initiera reparation är genom att ställa
öppna frågor, med öppna reparationsinitiativ (Drew 1997) som t.ex. va?, va sa du?. Utgående från
materialet framgår att vårdarna reagerar på dessa genom att t.ex. upprepa problemturen och höja
rösten. En annan variant för de äldre personerna att initiera reparation är genom att kombinera en
upprepning av det tidigare yttrandet i kombination med ett frågeord. I denna reparation har vårdarna
en benägenhet att omformulera hela eller delar av problemturen för att förtydliga. De äldre personerna
tillämpar även utfrågande reparationsinitiativ (Lindström 2008:162), t.ex. med frågan vem?. Detta
reparationsinitiativ leder ofta till att vårdaren inför ytterligare tillskott av information för att
specificera och förtydliga yttrandet.
I materialet förekommer därtill ett antal icke-verbala reparationsinitiativ. I dessa initiativ är det
vanligtvis fråga om att den äldre med demens signalerar att hen inte uppfattat eller hört frågan, genom
att t.ex. rynka ögonbrynen, luta sig närmare vårdaren som ställer frågan eller lyfta handen till örat för
att signalera att hen inte uppfattat yttrandet. Detta är bl.a. något som kan utläsas i exempel (1) då den
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äldre personen Frans tillämpar kombinerade reparationsinitiativ, genom att verbalt uttrycka va sa du
och icke-verbalt höja handen till örat för att signalera att han inte uppfattat och således ber om ett
förtydligande.
Tidigare i denna del har jag diskuterat reparationsinitiativ och tredjedrag samt hur dessa hänger ihop.
Nu går jag närmare in på att analysera vad som sker i samtalssekvensens fjärde position; uppnåddes
samförstånd i interaktion till följd av vårdarens reparation? Hur visar personen med demens i så fall
att hen uppfattat vårdarens budskap? Lindholm (2014) påpekar att i den fjärde turen som följer
reparationsturen har den äldre personen en möjlighet att uttrycka ifall hen uppfattat reparationsturen.
Den fjärde turen påvisar således huruvida personen med demens är kapabel att förstå reparationsturen.
I flera fall i samtalssekvenserna visar talare B sin nya förståelse med en nyhetsmarkör, detta sker bl.a.
i exempel (4) då den äldre personen Anna uttrycker aha på rad 5 och i exempel (3) då den äldre
personen Didrik uttrycker aj på rad 12.
Bland annat Ridell (2008:151) påpekar att efter den förbättrade förståelsen som talare B har fått efter
en reparationssekvens kan hen därmed mer eller mindre explicit demonstrera sin förståelse. Utgående
från de sekvenser jag analyserat närmare sker det på ett mindre explicit sätt, genom att man ser till att
samtalet fortsätter. I dessa sekvenser kan man utläsa att personen med demens upprepar det vårdaren
sagt antingen i form av en frågeintonation, i form av en bekräftelse av att hen förstått, med en enkel
repetition eller genom en omformulering. Utgående från de samtalssekvenser jag analyserat närmare
framgår att personen med demens demonstrerar sin förståelse på olika sätt. I flera fall svarar personen
med demens med en rätt minimal responspartikel, vilken kan uppfattas som ett minimalt uttryck för
förståelse. Det minimala kan ändå anses vara ett tillräckligt uttryck för förståelse då vårdaren går
vidare till något nytt i samtalet.
Utgående från min analys kan jag konstatera att personen med demens har bibehållna kunskaper att
efterfråga förtydligande och att uttrycka förståelse. Resultatet av denna studie påvisar således att
personerna med demens är interaktiva individer som är delaktiga i kommunikativa och sociala
aktiviteter och de bidrar enligt egen förmåga med att konstruera mening i samarbete med dem de
samtalar med.
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8 Sammanfattning och diskussion

I det här avslutande kapitlet sammanfattar jag avhandlingen i sin helhet samt presenterar mina
centrala resultat. Därefter diskuterar jag forskningsmetoden och ger förslag på fortsatt forskning.
Syftet med den här avhandlingen har varit att med forskningsmetoden CA undersöka den verbala
kommunikationen mellan vårdare och äldre personer med demens med särskild tyngdpunkt på hur
vårdaren formulerar reparation i sekvensens tredje drag. Denna avhandling utgör således en kvalitativ
studie av förståelse och problemlösning i samtal. I avhandlingen har jag bl.a. analyserat hur
samtalsdeltagare interaktivt löser problem i samtalen, t.ex. när någon av talaren inte hört, uppfattat
eller förstått vad den andra sagt.
Trots att tyngdpunkten i studien har varit på tredjedragen har jag i mina analyser berört dessa turers
samband dels med det som förekommer tidigare i sekvensen (dvs. problemkälla och
reparationsinitiativ) och det som följer efter (dvs. fjärde turen) i och med att enligt CA kan man inte
förstå ett bidrags betydelse huruvida man inte beaktar dess sekventiella kontext. I denna avhandling
har jag även redogjort för vad som i samtalssekvenserna kan vara grunden till problem i interaktionen
samt för reparationsinitieringar av personer med demens samt för hur deltagarna visar förståelse för
varandra och således uppnår samförstånd.

8.1 Metoddiskussion
Härnäst diskuterar jag min forskningsmetod (CA) och hur den lämpade sig för denna studie. I och
med att denna studie har en kvalitativ ansats och analysen baseras på ett begränsat antal samtal med
ett fåtal deltagare kan inte dessa resultat generaliseras till att vara representativa för alla
samtalsstrukturer där en eller flera deltagare med demens är involverade. De resultat som presenteras
är fenomen som noterats i det insamlade materialet och de slutsatser som dras inom ramen för denna
avhandling gäller således på individnivå för de deltagare som tagit del av denna studie för denna
grupp och i denna kontext.
Därtill är det av betydelse att betona såsom bl.a. Lindholm (2010:110) konstaterar att det är av vikt
att ta i beaktande att varje person med demens har en unik kommunikativ profil. Detta beror på att de
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kommunikationsproblem som förorsakas av demens inte bara är språkliga utan också beror på
förändringar i andra kognitiva funktioner.

8.2 Resultatdiskussion
I det följande presenterar jag magisteravhandlingens resultat med utgångspunkt i mina
forskningsfrågor.
Härnäst diskuterar jag hur gemensam förståelse skapas och säkerställs i samtalen där en eller flera av
samtalsdeltagarna har demens. I och med att demens bl.a medför en försämrad språklig förmåga vad
gäller att uttrycka sig och förstå andra leder det till att personen med demens har
kommunikationssvårigheter som försätter honom eller henne i ett underläge. Till följd av detta har
personen med demens inte samma möjligheter att bidra till kommunikationen. Den som samtalar med
personen med demens kan därmed påverka i vilken mån en person med demens kan vara delaktig i
samtalet. Utgående från studien kan jag utläsa att vårdarna verkar vara medvetna om detta och tar på
sig rollen som facilitatorer med uppgiften att underlätta kommunikationen. I materialet framgår att
det är samtalsdeltagare med demens som främst begär ett förtydligande och samtalspartnern utan
demens som i sin tur reder ut eventuella förståelseproblem med hjälp av olika praktiker. Genom att
oklarheter reds ut fortlöpande under samtalet ökar förståelsen och betydelsegemenskapen mellan
samtalsdeltagarna. I samtalssekvenserna kan man se att reparationerna sker som ett kollektivt
samarbete mellan personen med demens och vårdaren.
Nu redogör jag för på vilket sätt och i vilka situationer vårdpersonalen använder sig av reparation
samt hur de förändrar sitt bidrag i reparationssekvensens tredje drag för att nå förståelse i samtal med
personer med demens.
Analysen påvisar att ifall missförstånd i kommunikationen uppkommer använder sig vårdaren av
olika typer av reparation för att nå ömsesidig förståelse. Beroende på problemet i samtalet avgörs typ
av reparationsinitiativ och reparation. Utgående från analysen kan jag utläsa att det är flera olika
faktorer som samverkar för att problem i interaktionen uppstår. Bland annat ett långt fysiskt avstånd
och språkliga svårigheter är orsaker till att vårdaren tillämpar reparation i samtalet.
Av det totala antalet 124 reparationer av vårdaren i sekvensens tredje drag kan jag utläsa att det
vanligaste sättet som vårdaren tillämpar reparation på är genom att repetera den ursprungliga
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problemkällan. De näst mest frekventa reparationerna är att vårdaren omformulerar yttranden. Vid
bl.a. hörselproblem talar däremot vårdaren långsammare eller höjer rösten. Den reparation som
förekommer i minsta utsträckning med syftet att förtydliga är att införa tillskott av information genom
en utförligare beskrivning. Studien påvisar även att vårdaren är mer benägen att använda flera
reparationspraktiker samtidigt i reparationsturen i flerpartssamtal än i dyader, bl.a. till följd av att
samtalsdeltagarna talar samtidigt.

8.3 Fortsatt forskning
I och med att det forskats i en liten utsträckning om reparationer i svenskan kan denna avhandling
betraktas som ett bidrag till interaktionsforskningen med fokus på hur reparationer byggs upp
språkligt med ett särskilt fokus på reparation i samtalssekvensens tredje drag. I och med att denna
studie enbart presenterar en inledning till att kartlägga vilka strategier som kan användas för att skapa
förståelse i samtal som involverar personer med demens behöver dessa fenomen studeras vidare för
att några generella slutsatser ska kunna dras.
Med tanke på vidare forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig i hur såväl vårdpersonal som
personer med demens bygger sin kommunikation på icke-verbal kommunikation, i såväl allmänt som
i ett reparerande syfte. Att studera hur samtalsparter reagerar på och kan ta tillvara på icke-verbala
kommunikativa handlingar i form av exempelvis blickbeteende, gester och intonation för att skapa
en fungerande kommunikation med personer med demens, är ytterligare fenomen som vore relevanta
att undersöka närmare.
I och med att denna studies material är inspelad i en miljö där samtalsdeltagare är personer med en
mild demens och således har flera språkfunktioner bevarade kunde det vara intressant att utföra en
studie vid t.ex. ett äldreboende där klienter har en längre gången demens och undersöka hur
vårdpersonal i den miljön tillämpar reparation för att uppnå samförstånd. Lindholm (2010:164)
betonar att de icke-verbala strategierna är av särskilt stor betydelse då man samtalar med personer
med demens som har svårt att förstå verbalt språk. Såsom Skog (2013:88) anmärker kan
kommunikationen delas in i två delar, en icke-verbal och en verbal och om de båda delarna
sammanfaller ökar förståelsen men om de är motsägelsefulla kan tolkningssvårigheter uppstå, därmed
kan man konstatera att det är av stor betydelse att den som samtalar med personen med demens i den
svåra fasen är tydlig i sin kommunikation.
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Bilaga 1
I transkriptionerna förekommer följande transkriptionstecken:
ja

betonad stavelse

JA

högre röststyrka än i omgivande tal

*ja*

lägre röststyrka än i omgivande tal

<ja>

långsammare tal än i omgivande tal

>ja<

snabbare tal än i omgivande tal

[

överlappande tal inleds

]

överlappande tal slutar

[[

samtidigt inledda yttranden

=

yttranden hakas på varandra utan hörbar paus

(.)

mikropaus (paus under 0,2 sekunder)

(1.5)

paus uttryckt i sekunder

(ja)

transkriptionen är osäker

(--)

ohörbart

((skrattar))

transkriberarens kommentar

heh

skrattpartikel

£ja£

tal med skratt i rösten

#ja#

tal med knarr i rösten

ja-

plötsligt avbrott

.ja

ordet sägs på inandning

(.h/hh)

inandning (kortare/längre)

(h/hh)

utandning (kortare/längre)

(mt)

smackande ljud

.

fallande intonation

?

stigande intonation

,

rak intonation (fortsättningston)
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