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Abstract
The paper describes a study on reading aloud to a group of four women with mild or
moderate dementia living in a nursing home. The purpose of the study was to examine
what reactions the reading aloud creates and if the reactions are different if the literature is
written in common Swedish on in easy-to-read Swedish. Original and easy-to-read version
of the book “The Lady of the Camellias” by Alexandre Dumas was chosen for reading
aloud. The study was conducted in two separate parts with four reading aloud sessions in
each part. All sessions were filmed with two cameras, one of them focusing the group and
the other focusing one individual. Reader was a caregiver at the women´s nursing home.
The video films have been transcribed and the data has been worked up with a qualitative
content analysis. The result has thereafter been analysed on the basis of Erving Goffman´s
theory of presentation of self together with relevant research. The study shows that the
reading aloud awakened many different reactions, especially among the most verbal
women. Three out of four women show a greater amount and more varied reactions during
the reading sessions with easy-to-read literature. Alas, it is not possible to draw any certain
conclusions about the importance of easy-to-read. One reason is the restricted size of the
group. Another reason is the difference in picture material between the texts which affected
the reader´s activity. In spite of these limitations, the study shows that reading aloud can be
stimulating for persons with dementia, even in moderate stage. The study also shows that
the reader plays an important part in contributing to reactions in the group and especially in
the more severely demential women.

Key words: Reading aloud, group, dementia, easy-to-read text, caregiver, videotape
recording, activity, stimulance, ethical research.
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Kapitel 1. Inledning.

För tio år sedan drabbades min vän Olof av Alzheimers sjukdom. Efter några år fick
han byta sin fria pensionärstillvaro med många vänner och stor våning vid Norr
Mälarstrand, mot ensamhet i ett rum och kök i ett särskilt boende där ytterdörren var
låst. Genom rummets fönster hade han utsikt mot en husvägg. Utanför köket fanns det
en balkong, men balkongdörren var alltid låst. Olof fick fin fysisk omvårdnad och hans
diabetes stabiliserades med rätt mathållning. Men som närstående var det plågsamt att
uppleva Olofs dagliga tillvaro.
När jag kom på besök satt han oftast fastspänd i sin rullstol, halvsovande och vänd
mot husväggen utanför fönstret med TV påslagen och dess fladdrande bilder och röster
som enda sällskap. Ansvarig sjuksköterska menade att boendet inte hade någon
aktivitet att erbjuda när Olof inte ville delta i arbetsterapins verksamhet. Han ansåg att
Olofs vänner och anhöriga måste ta största ansvaret för att ge stimulans och omväxling,
som promenader och utflykter.
Jag är inte ensam om mina upplevelser. I Äldreombudsmannens årsrapport 2009
från Stockholms stad redovisas synpunkter från demenssjuka som bor i särskilt boende
och deras anhöriga om att boendemiljön är torftig och att dagarna känns meningslösa.
Demenssjuka och deras anhöriga efterfrågar högre kvalitet i det dagliga livet, mer
stimulans och innehåll i vardagen (Burenius 2009). Anna Whitaker (2004) beskriver i
sin avhandling Livets sista boning hur tillvaron för en grupp sjuka åldringar i ett
särskilt boende upplevs som en lång väntan. Väntan på mat, på besök, på att få gå och
lägga sig. Denna väntan skulle också kunna beskrivas som ett tomrum. Ett tomrum som
faktiskt skulle kunna fyllas. Men hur? Och av vem?

Min egen bakgrund
Ensamheten, dofterna och tystnaden i Olofs liv och bostad väckte många känslor
hos mig förutom ilska och vanmakt inför hans situation. Det väckte minnen av mitt
första arbete. Det var på Wasahemmet, ett privat sjukhem för svårt fysiskt och psykiskt
sjuka åldringar i Stockholm på 60-talet. En kvinna med svår reumatism fick ligga till
sängs hela dagarna, med armar och ben stelnade i fosterställning. Hennes rumskamrat,
en demenssjuk kvinna, försvann en dag i bara nattlinnet på jakt efter sina föräldrar. Jag
var nybakad student och minns hur förfärad och handfallen jag kände mig inför det jag
upplevde. Erfarenheterna avskräckte mig från fortsatt vårdarbete och så småningom
valde jag att utbilda mig till socionom. En trög arbetsmarknad för socionomer på 70talet ledde till att vårdarbete ändå blev en del av mitt liv under några år. Där fanns alltid
jobb...
I början av 80-talet lämnade jag vården definitivt trots att jag hade utbildat mig till
sjuksköterska. I längden kunde jag inte känna mig hemma i sjukhusmiljön med dess
starka hierarki utan längtade tillbaka till socialt arbete. Under 80-och 90-talen har jag
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arbetat bl a som socialsekreterare och familjevårdsinspektör i Stockholms kommun,
arbetskonsulent inom Stockholms läns landstings habilitering och som projektledare i
två riksomfattande projekt för Riksförbundet FUB (föreningen för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och vuxna).
Olofs öde berörde mig också på annat sätt. Det hade stark koppling till mitt
dåvarande arbete på stiftelsen Centrum för lättläst, ett förlagshus med ett statligt
uppdrag att ge ut lättlästa böcker, nyheter och information för människor med
lässvårigheter. Jag arbetade på stiftelsen som organisatör och enhetschef sedan 1994
och mitt arbete var inriktat på skapa läsmöjligheter för personer med särskilt
omfattande lässvårigheter, främst personer med utvecklingsstörning men också
demenssjuka människor. Mitt arbete handlade i stor utsträckning om att ge nytt
innehåll i vardagen i gruppbostäder och särskilda boenden genom att stimulera
vårdpersonal till högläsning med lättläst material.
I samarbete med Riksförbundet FUB och Demensförbundet och med bidrag från
Statens Kulturråd, Allmänna arvsfonden och landets kommuner kunde jag medverka
till att projektledare anställdes några år i samtliga län. Projektledaren byggde upp ett
lokalt samarbete mellan intresseorganisationer, studieförbund, bibliotek och
kommunens handikapp- och äldreomsorg. Tillsammans organiserade man utbildning
och studiecirklar i högläsning och lättläst material för vårdpersonal. Under åren 19922006 utsågs och utbildades nästan 5.000 anställda till läsombud med ansvar för att
ordna högläsning inom kommunernas äldre- och handikappomsorg.
Mitt arbete innehöll mängder av positiva upplevelser genom mina många
kontakter runt om i landet. Vårdpersonal berättade att som utbildat läsombud med
tydligt stöd från sin arbetsledare kunde man övervinna sin tvekan och blygsel och våga
sig på att läsa högt. Det visade sig att personalen oftast fick ett fint gensvar från
hyresgästerna - engagemang, skratt, igenkännanden, minnen. Högläsningen visade sig
också öppna nya vägar till samtal och kontakt. Verksamheten har dokumenterats i två
böcker.
För att få stimulans i arbetet och fördjupa mina kunskaper sökte jag och antogs till
magisterprogrammet vid Socialhögskolan hösten 2003. Sedan dess har jag studerat på
deltid jämsides med mitt heltidsarbete som jag lämnade vid årsskiftet 2006-2007 för att
gå i pension.

Forskningsprojekt 2005-2008
2005
Ett problem för Centrum för lättläst har länge varit bristen på forskning när det gäller
stiftelsens utgivning. I början av 2000-talet utsågs min kollega vid Centrum för lättläst,
journalisten Ann Marie Lindman, till forskningsansvarig med uppgift att bilda ett
forskarnätverk och stimulera till forskning kring lättläst och målgrupper för
utgivningen. Hösten 2004 kontaktade Lindman professor Sirkka-Liisa Ekman på
Neurotec, sektionen för gerontologisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet i
Huddinge (KI). Lindman ville diskutera ett gemensamt forskningsprojekt kring lättläst
inom demensvård.
Sirkka-Liisa Ekman blev intresserad och föreslog att lektor Liisa Palo Bengtsson
vid samma sektion skulle bjudas in till samarbete eftersom Palo Bengtsson hade forskat
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kring demens och sällskapsdans. Jag inbjöds också att delta i den fortsatta planeringen
eftersom jag hade erfarenhet av högläsning inom demensvård och många kontakter
bland personal. Vi fyra träffades två gånger under våren 2005 och bildade en
gemensam projektgrupp, där Lindman och jag främst såg oss som konsulter som skulle
bidra med kunskaper om lättläst och högläsning och med personkontakter.
Ekman och Palo Bengtsson föreslog att projektet skulle genomföras som en
pilotstudie med högläsning av två olika texter i varsin omgång. De ville använda
videoinspelning som i deras egna tidigare studier. Lindman och jag kände stor respekt
för de två erfarna forskarnas bedömning. Uppläggningen av projektet diskuterades
därför inte i någon större utsträckning men vi gick bl.a. igenom de etiska kraven i
projektet och hur kraven skulle uppfyllas. De två forskarna formulerade en projektplan
och KI sökte bidrag från Demensfonden för en pilotstudie i samarbete med Centrum
för lättläst. Bidragsansökan finns med i uppsatsens bilaga (Bilaga 1). Liisa Palo
Bengtsson skulle vara huvudansvarig forskare.
I slutet av våren 2005 beslutade Demensfonden att ge ett bidrag med 50.000 kr till
KI för forskningsprojektet, kallat Högläsning med lättlästa texter i demensvård.
Bidraget från Demensfonden var betydligt lägre än den sökta summan och kom i
huvudsak att finansiera Palo Bengtssons deltidsarbete med projektet. Ekman, Lindman
och jag själv kunde delta i projektgruppen inom våra ordinarie arbeten. ( Sedan.januari
2007 har jag dock arbetat med projektet utan att få någon ersättning eftersom jag har
gått i pension).
Strax före sommaren 2005 förbereddes projektets praktiska del som skulle
genomföras under hösten. Jag bidrog främst med personkontakter och förankring av
projektet i det särskilda boende som var tänkt att medverka. Lindman och jag fick
också ansvar för att ta fram förslag till böcker för högläsning.
Under oktober - november 2005 genomfördes själva högläsningen som
videofilmades av Palo Bengtsson och Lindman. Jag var inte närvarande vid
inspelningarna.

2006
I januari 2006 påbörjade Liisa Palo Bengtsson sin analys av de videofilmer som
spelats in. På hennes förslag deltog Lindman och jag inledningsvis i analysarbetet
genom att granska och bedöma innehållet i filmerna under tre dagar tillsammans med
henne. Under resten av året arbetade Palo Bengtsson själv med fortsatt analys av
filmerna och med texten till en vetenskaplig artikel som skulle beskriva studien.
Projektgruppen träffades regelbundet för uppföljning av arbetet. Palo Bengtsson var
mycket tidspressad och Lindman och jag fick i uppdrag att skriva vissa delar i artikeln.
Lindman beskrev utformning och utgivning av lättlästa texter och jag gjorde sökning i
databaser efter liknande forskning.
Palo Bengtsson föreslog att Lindman och jag skulle stå som medförfattare till den
vetenskapliga artikeln men var det lämpligt med tanke på vår koppling till Centrum för
lättläst? Vi kände oss tveksamma båda två. Om vi fick en mer aktiv roll och stod med
som författare till artikeln kunde det självklart leda till att resultaten ifrågasattes. Det
kunde väcka misstankar om att vi var partiska och övervärderade betydelsen av lättläst.
Lindman samrådde med professor Mats Myrberg i forskarnätverket kring lättläst. Mats
Myrberg (Myrberg, personlig kommunikation, 31 januari, 2007) gjorde bedömningen
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att vår medverkan inte borde vara problematisk eftersom liknande förhållanden ofta
förekom i andra forskningsprojekt. Vi borde dock inte stå som huvudförfattare till den
vetenskapliga artikeln.

2007
Våren 2007 drabbades Liisa Palo Bengtsson helt oväntat av en stroke och avled
efter ett par dagar. Arbetet med analys och artikel avstannade helt och frågan var om
projektet alls kunde fullföljas. I oktober 2007 träffades vi övriga och då hade jag gått i
pension. Vi hade alla tre en stark önskan att fullfölja projektet, inte minst av hänsyn till
Liisa Palo Bengtsson. Jag och i viss utsträckning Ann Marie Lindman kunde tänka oss
att bidra till det praktiska arbetet med dataanalys under handledning av Sirkka-Liisa
Ekman. Vår plan blev därför att Ekman ansvarade för design, bedömning och slutsatser
utifrån resultaten. Jag och Lindman skulle i huvudsak stå för det praktiska arbetet.
Sirkka-Liisa Ekman ansåg att om vi skulle kunna färdigställa analys och artikel
måste samtliga videofilmer transkriberas, dvs förvandlas till en skriven text. Eftersom
jag var ledig på dagarna tog jag på mig det arbetet efter att ha fått viss instruktion av
Ekman. Jag gjorde transkriberingen i november-december 2007 i stort sett på egen
hand och arbetet resulterade i ett antal tjocka manus.

2008
Våren 2008 arbetade Ann Marie Lindman och jag med att koda samtliga
reaktioner i manus enligt Sirkka-Liisa Ekmans anvisningar. Målet var att bygga upp
teman utifrån koderna men när vi var klara visade det sig att vår kodning gav för dåligt
underlag. På Ekmans rekommendation sökte Lindman och jag under hösten 2008
kontakt med forskarna Ulla Hällgren Graneheim och Berit Lundman vid Umeå
Universitet för att få in nya krafter och ny kompetens i projektarbetet. För att stärka
min egen kompetens gick jag en masterkurs i kvalitativ forskningsmetod vid SA hösten
2008.

2009
Parallellt med projektet har jag fortsatt mina magisterstudier och i början av 2009
var min uppsats det enda som återstod. Det kändes naturligt för mig att uppsatsens
tema skulle vara forskningsprojektet och Sirkka-Liisa Ekman bedömde att det skulle
vara till nytta för det fortsatta projektarbetet om jag gjorde en manifest beskrivning av
studien. Jag beslutade mig för att använda uppsatsen för att göra en beskrivning och
analys av forskningsprojektet med tyngdpunkt på empiri. Under den tid som jag har
skrivit uppsatsen har projektgruppens arbete vilat.
.
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Syfte, frågeställningar
Uppsatsens syfte är att utifrån ovanstående forskningsprojekt beskriva hur demenssjuka
personer reagerar på högläsning och om reaktionerna påverkas av om texten är lättläst
eller ej. Jag har följande konkreta frågeställningar utifrån uppsatsens syfte:
•
•
•
•
•

Vilka reaktioner väcker högläsningen hos de demenssjuka deltagarna?
Finns det en skillnad i de demenssjukas reaktioner beroende på om texten är
originalversion eller en lättläst bearbetning av samma text?
Vad är det som väcker reaktioner?
Bidrar högläsningen till kommunikation mellan deltagarna?
Vilken betydelse har högläsaren för deltagarnas reaktioner?
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Kapitel 2. Demenssjukdomar

Demens är ingen specifik sjukdom. Det är ett samlande begrepp för en rad olika
organiska sjukdomar och skador i hjärnan som innebär varaktig och ökande nersättning
av kognitiva, affektiva och motoriska funktioner (Solem, Ingebretsen, Lyng & Nygård,
1996). I Sverige finns cirka 140.000 personer med demenssjukdom. Ålder är den
främsta riskfaktorn. Vid 65 års ålder har omkring 1 procent av befolkningen insjuknat i
demens, vid 90 års ålder har antalet ökat till 50 procent. Det finns ingen förebyggande
behandling mot demens men en god kontroll av blodtrycket minskar risken för att
drabbas. Sjukdomens utveckling kan också fördröjas om äldre människor kan bibehålla
ett aktivt liv (Solem m fl, 1996).

Orsaker
Demens orsakas av flera sjukdomar, som indelas i två grupper:
1. Primärdegenerativa, där demens är huvudsymptom, som Alzheimers sjukdom.
2. Sekundära, där demens är en följd av annan typ av sjukdom eller skada i hjärnan. T
ex vaskulär demens orsakad av blodpropp eller skador på hjärnans blodkärl eller
demens p g a skallskada eller annan sjukdom, som AIDS (Solem m fl, 1996).
Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers sjukdom, som utgör omkring 60
procent av alla fall av demenssjukdom. Demenssjukdomen utvecklas i olika stadier.
Inledningsvis märks ökad glömska och koncentrationssvårigheter. I ett senare stadium
tilltar minnessvårigheterna och känslolivet avtrubbas. I slutstadiet försvinner
tidsbegrepp, ibland också talförmågan och många blir helt hjälplösa (Statens beredning
för medicinsk utvärdering SBU, 2006).

Diagnos
Viktigaste villkor för en diagnos är att både minnes- och tankeförmåga har blivit
avsevärt försämrade om man jämför med tidigare kognitiv funktionsnivå (SBU, 2006).
Men demens innefattar också andra symptom, till exempel försämrad kommunikationsoch orienteringsförmåga och praktiska svårigheter att klara vardagssysslor. Däremot
tycks psykiatriska symptom, t ex depression eller ångest, främst uppkomma som en
reaktion på den egna kognitiva oförmågan (SBU 2006).
Demenssjukdom diagnosticeras med ett antal undersökningar som bland annat
innefattar intervju med patient och anhörig/vårdare, enkla kognitiva test,
neuropsykologiska test, laboratorieundersökningar, datortomografi och
magnetkameraundersökning av hjärnan. Vanligast bland enkla kognitiva test är Mini
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Mental Test (MMT) och klocktest som är lätta att tillämpa. SBU slår fast att klocktestet
har god evidens (SBU, 2006).
MMT består av ett antal frågor om bland annat tid och rum, beräkning, språk,
spatial förmåga. Testet kan ge maximalt 30 poäng. Den som hamnar under 24 poäng
bör utredas vidare för demens. I klocktestet ska den som testas rita en urtavla, fylla i
siffrorna och sätta visarna på tio över elva. Klocktestet är mycket känsligt för
videospatial oförmåga, dvs svårigheter att orientera sig i rummet. Det är ett tidigt
tecken vid Alzheimers sjukdom (Ekman m fl, 2007).

Kognitiva symptom
Det har bedrivits omfattande forskning under senaste årtiondet om kognitiva följder av
Alzheimers sjukdom. En mängd funktioner försämras vid sjukdomen t ex perception,
uppmärksamhet, språk, videospatial förmåga och allmän intelligens men
minnesfunktionen har varit fokus i merparten av denna forskning eftersom symptomen
är så dominerande. Enligt rådande minnesteori kan minnessystemen delas i två
huvudkategorier: korttidsminnet för temporär lagring av information och
långtidsminnet som ansvarar för den permanenta lagringen av informationen (Basun m
fl, 2002).
I långtidsminnet ingår flera underordnade minnessystem, bland annat episodiskt
minne, som är specifika minnen från något som vi har upplevt. Det episodiska minnet
försämras tidigt vid Alzheimers sjukdom. Semantiskt minne är också en del av
långtidsminnet och innehåller allmänna kunskaper, en slags uppslagsbok med
erfarenheter och kunskaper som kräver ett initiativ och tid för att lära in. Det
semantiska minnet försämras vid demenssjukdom men gamla kunskaper bevaras bättre
än de man förvärvat nyligen.
Procedurminnet ingår också i långtidsminnet och är ett minne för färdigheter och
handlingar som man har lärt sig, t ex att cykla, dansa, hantera ett verktyg, köra bil.
Procedurminnet påverkas betydligt mindre av demenssjukdom och bevaras relativt väl.
Skillnaden är slående hos personer med Alzheimers sjukdom när det gäller episodisk
och semantisk minnesförmåga och förmågan att utföra olika motoriska aktiviteter som
man en gång lärt in (Basun m fl, 2002).

Behandling
Det finns ingen bot mot demenssjukdom men fyra godkända specifika läkemedel som
har visat positiva effekter på kognitiv funktion vid måttlig till svår Alzheimers
sjukdom. Vid vaskulär demens är de positiva effekterna inte lika uttalade (SBU, 2006).
Under senare år har det utvecklats behandlingsmetoder som inte syftar till att
förbättra den kognitiva funktionen utan främst har som mål att höja livskvaliteten hos
den som har en demenssjukdom. Dessa metoder har av vissa forskare gemensamt
betecknats som icke-farmakologisk behandling. Till detta återkommer jag i nästa
kapitel.

13

Kapitel 3. Tidigare forskning

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gav 2006 ut en rapport med en
systematisk litteraturöversikt när det gäller demenssjukdom. Avsikten var att fastställa
kunskapsläget när det gäller förekomst, orsaker, utredningar, behandlingar, omvårdnad,
etiska värdegrunder, språk och kultur samt kostnadsaspekter på demenssjukdom. Ett
annat viktigt syfte med rapporten var också att beskriva och definiera bevisvärde och
evidensstyrka hos olika typer av forskningsstudier (SBU 2006). Rapporten har ett
medicinskt perspektiv. Övergripande skulle forskningsområdena inom demens kunna
sorteras under: orsaker, behandling, omvårdnad, samhälleliga effekter.
Forskningen kring demens har utvecklats mycket snabbt under de senaste 20 åren.
Jan Marcusson m fl skriver i boken Demenssjukdomar från 1995 att år 1973 fanns 220
vetenskapliga artiklar om demens i databasen Medline. Tio år senare, 1983 var antalet
artiklar 652 och efter ytterligare 10 år, 1993 var antalet artiklar i Medline uppe i 2.084
(Marcusson m fl, 1995). Sexton år senare - februari 2009 - har jag sökt artiklar under
sökordet ”dementia” i den stora medicinska databasen PUBMED och fick totalt
104.100 träffar.
Tidigare forskning ska vara ett hjälpmedel för min senare analys av studien. När
jag redogör för tidigare forskning kommer jag därför att fokusera följande två
forskningsområden: Demenssjukdomars effekter på kommunikation och språk samt
Aktiviteter och kulturella inslag i vardagen för demenssjuka personer.

Demenssjukdomars effekter på kommunikation och språk
I boken Alzheimer från 2007 beskriver ett antal forskare de olika kommunikativa
svårigheterna vid Alzheimers sjukdom (Ekman m fl, 2007). Det framgår att sjukdomen
i hög grad påverkar språkförmåga och tal. Författarna beskriver en försämring som
utvecklas i tre stadier. Till att börja med har man svårt att använda abstrakta ord och att
föra ett resonemang. Senare börjar den demenssjuke att använda ord och fraser utan
mening i sammanhanget och får allt svårare att återberätta något eller repetera annat än
enstaka ord. Det blir ännu större problem att använda abstrakta ord. I slutstadiet kan
den demenssjuke fastna i vissa ord och meningar som upprepas och talet saknar tydlig
mening. Det blir svårt även med den icke-verbala kommunikationen, mimiken stelnar,
gesterna minskar och man får svårt att tolka andras kroppsspråk. I slutstadiet saknar
man ofta talförmåga (Ekman m fl, 2007).

Kommunikationssvårigheter vid demens
Astrid Norberg, Karin Zingmark och Lena Nilsson (1994) beskriver i boken Att vara
dement hur en demenssjukdom upplevs ur den sjukes perspektiv. Det är svårt att
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uttrycka sig och att förstå andra. Kommunikationsproblemen omfattar både
kroppsspråk och det som sägs med ord. Den demenssjuke tänker konkret och får allt
svårare att tänka abstrakt och att förstå abstrakta ord. Ett uttryck som ”Dra åt skogen!”
kan tas som en direkt uppmaning. Tilltagande problem med att inprägla information
här och nu gör att det blir det svårt att förstå långa meningar. När man hör de sista
orden är de första redan glömda.
Demens innebär störningar i kroppsspråket. Mimiken förändras. Hos friska
personer kan ett stort antal muskler samverka för att ansiktet ska uttrycka olika känslor.
Forskning har visat att gravt dementa personer bara har fragment kvar av
ansiktsuttryck. Ansiktet ter sig stelt och uttryckslöst. Gesterna blir också mindre
uttrycksfulla. Personer med demens förlorar förmågan till symbolisk gestaltning, till
exempel att illustrera ordet ”rund” genom att handen ritar en cirkel i luften. Hos en
demenssjuk blir det bara en liten rörelse med handen. Sjukdomen påverkar också
förmågan att uttrycka sig genom kroppshållning, visa vrede eller avståndstagande
(Norberg m fl, 1994).

Kommunikationssvårigheternas effekter
Kommunikation har alltså olika former: Verbal kommunikation som sker i form av ord,
icke-verbal som består av kroppsspråk, gester, mimik och revir och metakommunikation som förmedlar relationens kvalitet dvs talar om hur relationen fungerar
(Ekman, 2002).
I sin avhandling har Ulla Melin Emilsson (1998) fokus på vardagen i en
gruppbostad för demenssjuka och studerar bland annat kommunikationen mellan de
boende och vårdarna. En nivå i kommunikationen är VAD som sägs dvs den verbala
nivån. En annan nivå handlar om HUR det sägs, dvs den icke-verbala nivån.
Metabudskapet kan uppfattas som ett tillägg till orden, en nivå som förmedlar den
känslomässiga dimensionen.
Ulla Melin Emilsson konstaterar att ju färre ord med gemensamt meningsinnehåll
kommunikationen innehåller desto större betydelse får meta-budskapen. ”Genom dessa
icke-verbala budskap talar vi om vad vi tycker om varandra och vårt förhållande
tillsammans. I en ömsesidig process ger och får vi bekräftelse på både oss själva och
det gemensamma mötet. Vi definierar oss själva, relationen och situationen vi befinner
oss i ” (Melin Emilsson, 1998 s.19). ”Demenssjukdomens fortskridande upplösning av
identitet hos den drabbade kommer på det sättet också att hota vårdbiträdenas egen
identitet. Vårdbiträdena försätts i en identitetsbevarande situation som har vissa
likheter med dementas: man söker men får inte bekräftelse. Relationen till kollegor blir
central ” (Melin Emilsson, 1998 s. 292).
Göran Holst (2000) talar i sin avhandling om det kommunikativa gapet som kan
uppstå i förhållande till en demenssjuk person. Han beskriver att ett kommunikativt gap
t ex yttrar sig som brist på känslomässig närhet, uppmärksamhet, följsamhet, lugn och
ögonkontakt mellan vårdare och demenssjuk under den dagliga morgontoaletten. För
att överbrygga gapet krävs främst en fördjupad kunskap om den som är demenssjuk så
att omvårdnaden kan anpassas till de individuella behoven. Holst har intervjuat äldre
personer med demens som ännu kan berätta om sitt liv och sin sjukdom. Dessa
personer beskriver hur livet blir en kamp för att bevara känslan av ett själv och de egna
värdena. ”Sjukdomen medför begränsningar i förhållande till sig själv, till andra och i
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förhållandet till det dagliga livets aktiviteter och intressen. Den drabbade upplever
skam, sorg och ledsnad över sjukdomens konsekvenser ” (Holst, 2000 s.54).
Ulla Hällgren Graneheim (2004) har gjort liknande erfarenheter när hon intervjuat
personer med demens som visat störande beteende. Den demenssjuka lever i en
fragmenterad värld där hon kämpar för att skydda sitt revir, kämpar för att bli bekräftad
och få sin vilja respekterad samtidigt som hon invaderar andras revir. Interaktionen
med vårdare handlar om att befinna sig i kaos. Störande beteende tolkar Hällgren
Graneheim som ett sätt att kommunicera.

Modell för kommunikation med demenssjuka personer
Märkligt nog finns få böcker med huvudtema Kommunikation vid demens, trots att det
finns omfattande forskning kring kommunikation med demenssjuka personer, främst
utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Den amerikanska forskaren Gemma Jones (Jones &
Miesen, 1992) har studerat kommunikation mellan patient och vårdare inom
demensvård och presenterar en kommunikativ modell vid demens.
Jones beskriver olika typer av kommunikativa hinder på grund av demens och
andra sjukdomar, permanenta hinder i sinnesorgan (syn., hörsel, smak, lukt), hjärna och
nerver, muskulatur men också tillfälliga filter som uppmärksamhet, motivation. Jones
betonar att den som vill kommunicera med en demenssjuk måste vara inställd på att ta
initiativet och ge större delen av input.
Jones ger ett antal anvisningar för en lyckad kommunikation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa bästa förutsättningar: bra belysning,
ostördhet, fysisk närhet och ögonkontakt.
Ge kroppskontakt, håll varandra i handen,
som ett sätt att stärka den egna närvaron.
Bekräfta känslan i kommunikationen
även om budskapets innehåll är obegripligt.
Ge orientering om det behövs eller efterfrågas,
t ex om vem man är, var man bor.
Ge gott om tid för gensvar.
Reaktionstiden kan femdubblas redan vid måttlig demens
jämfört med normalt åldrande. Bli inte störd av långa pauser.
Följ konversationstråden och hjälp till att hålla fast den om det behövs.
Ägna tid åt minnen, hjälp till att sätta in saker i personens egen livshistoria.
Välj ämnen som är relevanta utifrån personens intressen, arbete, hobbies.
Använd personens egna saker eller ”triggare” för att stimulera minnen.
Se till att familjen tar med foton, personliga minnessaker som kan leda
till samtal..
Tänk på att intensiva minnen ofta kan leda till att inre bilder förstoras
som i dagdrömmar. Dessa minnen är ofta kopplade till föräldrar eller barn (Jones &
Miesen, 1992).
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Demens och läsförmåga
Hur påverkas läsförmågan vid demens? Forskaren Kathryn Bayles har studerat
kommunikativa och språkliga effekter av demens. Hon beskriver hur läsförmågan (dvs
avkodningen, min anm.) kan bevaras långt fram i demenssjukdomen eftersom den är en
automatiserad förmåga hos nervsystemet där man lärt sig att identifiera former hos ord
(Bayles & Kazniak, 1987). Däremot försvinner läsförståelsen på grund av
progredierande skador i det semantiska minnet.
Det är lätt att överskatta den kommunikativa förmågan hos en person med demens
eftersom de mekaniska delarna av tal-, skriv-, och läsförmågan är intakta vid lindrig
och måttlig demens. Liksom andra forskare konstaterar Bayles att ett av de viktigaste
och tidigaste symptomen vid demens är minskad abstraktionsförmåga (Bayles &
Kazniak, 1987). .
De stora kommunikativa svårigheterna hos en person med demens gör att det ställs
höga krav på omgivningens förmåga att tolka och förstå den som är demenssjuk.

Aktiviteter och kulturella inslag i demenssjuka personers
vardag
Aktivering av demenssjuka personer
Louise Nygård (2002) har forskat kring ADL-funktioner vid demenssjukdom. Hon
beskriver ADL - aktiviteter i dagliga livet - av två slag: dels personliga som att äta eller
sköta sin hygien, dels instrumentella som att handla eller sköta ekonomi.
Demenssjukdom innebär svårigheter i båda dessa avseenden. Nygård definierar
aktivering som en företeelse som är isolerad från vardagens vanliga sysslor, där
vårdpersonalen eller arbetsterapeuten samlar ihop några personer för att delta i någon
aktivitet. Aktivering kan också vara underhållning för en grupp patienter eller ett
förhållningssätt där man söker motverka passivitet. Aktivering kan alltså ses både som
ett förhållningssätt och en behandlingsform som skiljer sig från träning.
Det finns viktiga skäl för aktivering anligt Nygård. Den kan höja livskvaliteten,
förutsatt att aktiveringen är meningsfull för individen. Andra skäl är att en demenssjuk
människas förmågor och funktioner ska användas och bevaras och att den drabbade ska
få möjlighet att vila ifrån upplevelsen av att vara dement. Nygård menar att det är
orimlig tanke att personer med demens ständigt skulle vara engagerade i individuellt
anpassade aktiviteter inom olika verksamheter. Men hennes forskningsresultat pekar på
att varje verksamhet ska ha som mål att varje person, varje dag, under en eller flera
stunder ska få den uppmärksamhet och det utrymme som krävs för att personen ska
kunna engagera i något som för stunden är meningsfullt (Nygård, 2002).
Arbetsterapin har oftast en viktig roll när det gäller aktivering av demenssjuka
personer. Lena Borell (1992) har i sin avhandling beskrivit forskningsstudier kring
aktiviteter för personer med demens inom dagvård. I en studie fann hon att deltagarnas
ADL-förmåga var starkt korrelerad med hur mycket man deltog i de aktiviteter som
fanns. Det indikerar ett problem att finna lämpliga aktiviteter för de personer som har
mer utvecklad demens. Hon fann att personalen ofta saknade viktig kunskap om
tidigare intressen hos dem som deltog i dagvården.
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I en annan studie undersökte Borell (1992) på vilket sätt fyra demenssjuka
personer deltog i olika aktiviteter. Tidsbrist hindrade personalen att göra en individuell
anpassning av aktiviteterna och det fanns en målkonflikt mellan att stimulera aktivitet
och att hålla ordning. Det ledde till att personalen snarare minskade än ökade
deltagarnas aktivitet. Borell kunde se att vissa personer tycktes delta fysiskt men inte
visade tecken på att delta på allvar utan sov eller blundade. Personalen accepterade
detta så länge deltagarna inte störde. Intervjuer med de demenssjuka personerna visade
att man ibland deltog i aktiviteter av hänsyn till personalen. Borell drar slutsatsen att
det är viktigt att formulera konkreta mål för varje individs deltagande i aktiviteter och
att bedöma om viss aktivitet har något att tillföra för individen (Borell, 1992).

Kulturella inslag i demensvård
Enligt SBU:s rapport finns få studier på omvårdnadsområdet som fyller evidenskraven.
SBU gör dock en metasummering av några kvalitativa studier som bl.a. beskriver
kulturella inslag i omvårdnaden som musik, dans och sång. Dessa aktiviteter kan enligt
rapporten ha viss effekt när det gäller att förbättra t.ex. vitalitet, rörlighet,
kommunikation, social kontakt, engagemang, emotionella och motoriska funktioner
(SBU 2006).

Sång och musik
Fokus i Eva Götells (2003) avhandling är sång och musik som inslag i
omvårdnadsarbetetinom demensvård. Övergripande syfte i avhandlingen var att belysa
musikens och sångens inverkan på personer med demenssjukdom och deras vårdare.
Hon har videofilmat vårdare och personer som har varierande grad av demenssjukdom
och beskriver olika effekter av musik och sång hos deltagarna. Resultaten pekar enligt
Götell på att sång och musik är lämpliga inslag i omvårdnaden av demenssjuka
personer. I kommunikation med gravt demenssjuka personer bör vårdaren enligt Götell
sjunga och nynna för patienten under omvårdnad. Särskilt om vårdaren sjunger
(vårdarsång) verkar den verbala kommunikationen bli mer förståelig för den som är
demenssjuk.
Utifrån sina resultat analyserar Götell begreppet music-therapeutic caregiving
(MTC) som hon menar förmodligen kan integreras i teoribildning kring demensvård
(Götell 2003). Götell hänvisar till aktuell forskning då hon beskriver att personer med
demens behöver icke-farmakologisk behandling (eng.non-pharmacological treatment)
för att höja livskvaliteten i sitt dagliga liv. I denna typ av behandling kan t.ex. ingå
massage, sällskapsdjur och att lyssna till musik.

Sällskapsdans
Liisa Palo Bengtsson (2000) har sällskapsdans i demensvård som tema för sin avhandling.
Hon skriver att det finns lite forskning om dans och omvårdnad och avhandlingens
övergripande syfte var att belysa sällskapsdans som en aktivitet inom demensvård. Palo
Bengtsson har videofilmat danssessioner med demenssjuka personer och deras vårdare
och gjort strukturerade intervjuer. Palo Bengtsson beskriver hur sällskapsdansen lyfte
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fram latent kompetens hos de demenssjuka på oväntade områden, t.ex. danssteg och gamla
sociala mönster. Negativa känsloyttringar förändrades under dansen och blev mer positiva.
Resultaten visar tydligt att sällskapsdans är välgörande för personer med demens.
Den kanske viktigaste beståndsdelen i dansens effekt är kroppsengagemanget, med en
engelsk term embodiment. ”Alla resultat pekar på att när kroppen engageras öppnas
flera vägar till ökad fysisk och mental kapacitet hos personer med demens ” (Palo
Bengtsson 2000 s.38).

Måleri för gravt dementa personer
Inom forskningsprogrammet Kultur i vården visavi Vården som kultur inom
Stockholms läns landsting åren 1994 - 98 bedrevs ett 40-tal kulturprojekt bl. a. inom
demensvård. Konstnären Ulla Zimmerman deltog tillsammans med överläkare Lisa
Rönnberg vid Huddinge sjukhus i ett av dessa projekt och har målat tillsammans med
13 demenssjuka människor. Syftet var att skapa en modell för kommunikation och
individuellt anpassad aktivering av personer med demenssjukdom i sent stadium för att
förbättra deras livskvalitet.
De gravt dementa personerna kunde till att börja med inte skilja ätbart från icke
ätbart utan smakade på färgerna men kunde efter en tid få tillbaka sin förståelse för
funktionen hos färg och pensel. Troligen hade stimuleringen av penseln i handen stor
betydelse menar författarna. Målandet stimulerade också deltagarna att använda ord
även om man förlorat talförmåga. Målandet hade också en lugnande effekt på personer
med vandringsbeteende. I den grupp som deltog på dagvårdsavdelningen inspirerades
deltagarna av varandra och där utvecklades kommunikationen i gruppen tydligt
(Rönnberg & Zimmerman 1998).

Högläsning
Finns forskning kring högläsning med demenssjuka personer inom demensvård? En
sökning i databasen PUBMED på sökorden dementia och reading aloud gav 37 träffar
som utgjordes av studier kring språkstörning eller kognitiv träning vid demens. I
LIBRIS fick jag ingen träff på samma sökord. När jag sökte i samma databaser på
dementia, reading aloud och caregiving fick jag ingen träff i någon av dem.

Icke-farmakologisk behandling av demenssjukdom
Vad finns av aktuell internationell forskning kring aktiviteter och icke-farmakologisk
behandling för personer med demens? I databasen PUBMED ger sökorden dementia
and activity så mycket som 8.349 träffar, varav i stort sett all aktuell forskning är rent
medicinsk. Sökorden dementia, caregiving and activity i samma databas ger 33 träffar,
där de flesta artiklarna har fokus på anhörigas situation som vårdare. I sin avhandling
använder Eva Götell (2003) begreppet ”non-pharmacological treatment” som
sammanfattande beteckning för behandling som syftar till ökad livskvalitet. Jag
beslutade mig för att pröva om detta begrepp alls var etablerat inom forskarvärlden och
fortsatte min sökning i PUBMED på sökorden dementia and non-pharmacological
treatment. Det gav 138 träffar.

19

Flera artiklar beskriver studier av icke-farmakologisk behandling vid
beteendemässiga och psykologiska symptom hos personer med demens (Leone,
Deudon, Maubourquet & Robert, 2009, Dettmore, Kolanowski & Bostani, 2009,
Kálmán, Kálmán & Pákáski, 2008). Flera studier fokuserar musikterapi vid demens
(Kerer m fl, 2009, Svansdottir & Snaedal, 2006) och beskriver positiva effekter av
metoden. I en studie redovisas en översikt av fem studier av musikterapi (Vink, Birks,
Bruinsma & Scholten 2004). Författarna summerar att det inte går att dra säkra
slutsatser om musikterapins effekter eftersom de fem studierna håller låg metodologisk
kvalitet.
Andra specifika studier av icke-farmakologisk behandling har inriktats på effekter
av olika aktiviteter: massage och beröring (Viggo Hansen, Jorgensen & Ortenblad,
2006), humorterapi för bl a personer med demens (Walter m fl, 2007), dockor och
teddybjörnar som intervention i demensvård (James, Mackenzie & MukaetovaLadinska, 2006). Dorenlot (Dorenlot 2006) summerar i en studie att resultaten av ickefarmakologisk behandling är lovande, särskilt sinnestimulerande tekniker men att det
krävs mer forskning.

Forskning kring lättläst
Kring den svenska utgivningen av lättlästa texter från Centrum för lättläst finns viss
forskning, främst kring språkets utformning. Inom Tema Kommunikation vid
Linköpings universitet har några forskare studerat utgivningen på lättläst svenska bland
annat ur ett demokratiskt perspektiv och utifrån kontexten gruppbostadsmiljö för
utvecklingsstörda personer. Studierna beskrivs bland annat i boken Den olydiga boken
(Johannesson & Qvarsell, 1995).

För att kort summera tidigare forskning:
Demenssjukdom innebär för den som drabbas å ena sidan att språkförmågan och
möjligheten att kommunicera blir mer och mer begränsad allteftersom sjukdomen
fortskrider. Orsaken är bl.a. att olika minnesfunktioner försvagas liksom förmågan till
abstrakt tänkande. Sjukdomen påverkar också mimik och motorik som blir mer och
mer stel.
Å andra sidan kan icke-farmakologisk behandling i form av lämpliga aktiviteter,
bland annat sång, musik, dans och måleri, bidra till att lyfta fram och stimulera
förmågor som faktiskt finns kvar och ge ökad livskvalitet åt vardagen som demenssjuk.
En förutsättning är att aktiviteterna är individuellt anpassade och bygger på ett genuint
intresse men det behövs mer forskning på området.
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Kapitel 4. Teoretisk tolkningsram
I min uppsats ska jag beskriva och analysera vilka reaktioner högläsning väcker hos en
grupp demenssjuka personer. Ett sätt att synliggöra reaktionsmönster är att studera
deltagarnas verbala och icke-verbala kommunikation. En teoretisk tolkningsram ska
vara ett hjälpmedel för min analys av studiens resultat och behöver därmed ha sitt
fokus på kommunikation.

Kommunikativa grundbegrepp
Vad är kommunikation?
I boken Pragmatics of Communication analyserar Paul Watzlawick, Janet Beavin
Bavelas och Don D. Jackson (1967) begreppet kommunikation och delar in begreppet i
tre delar:
• Syntax: hur vi överför information rent tekniskt
• Semiotik: innebörd i tecken, symboler, språk som vi använder
• Pragmatik: hur vi beter oss när vi kommunicerar
De tre delarna i kommunikationen kan särskiljas men hänger tätt ihop. I pragmatiken
ingår inte bara verbal och icke-verbal kommunikation utan också kontexten där
kommunikationen försiggår. Allt beteende är kommunikation och all kommunikation även de kommunikativa ledtrådarna i en opersonlig kontext - påverkar beteendet menar
författarna. Deras slutsats är att det är omöjligt att inte kommunicera (Watzlawick m fl,
1967).

Perspektiv på kommunikation
Hilde Eide och Tom Eide (2007) skriver att i sin enklaste form kan kommunikation
definieras som utbyte av olika slags meningsfulla tecken och signaler mellan en eller
flera parter. Parterna i regel har ett ömsesidigt påverkans- och utbytesförhållande till
varandra. Utifrån en omfattande genomgång av forskningsläget menar Eide och Eide
att det inte finns någon enhetlig, överordnad kommunikationsteori som alla
yrkesgrupper är eniga om. Tvärtom finns oenighet bl.a. om hur man definierar
begreppet kommunikation och hur man avgränsar mellan olika discipliner.
Eide och Eide (2007) beskriver fem olika perspektiv på kommunikation som
kompletterar varandra:
•
•
•
•
•

Linjärt (grundbegrepp: sändare - budskap - mottagare)
Dialogiskt (grundbegrepp: initiativ - respons)
Professionellt (betonar relationen i omvårdnadsorienterad kommunikation)
Kultur (betonar kulturavstånd och skillnader i koder och språk)
System ((betonar att kommunikation ingår i ett sammanhang och påverkas av detta)

21

Kommunikationsformer
Richard Dimbleby och Graeme Burton (1999) menar att kommunikation handlar om att
delta i en utbytesprocess med budskap som kan vara öppna eller dolda.
Kommunikation kan indelas i:
•
•

Intrapersonell kommunikation, som sker inom det egna jaget då vi t ex reflekterar
över oss själva eller andra, skriver eller läser något eller tolkar information vi har
fått
Interpersonell kommunikation, som sker mellan flera personer då man möts ansikte
mot ansikte då vi t ex samtalar eller umgås med andra eller deltar i olika grupper.
Den interpersonella kommunikationen består av flera element: de som deltar, själva
interaktionen/mötet, det sociala sammanhanget och meningen/innebörden. Den
sista beståndsdelen är den viktigaste enligt Dimbleby och Burton eftersom den
bestämmer vilket resultat interaktionen kommer att få.

Kommunikation innebär i grunden, menar författarna, att ge och ta emot tecken som är
kopplade till vissa innebörder. ”Varje litet moment av beteendet, det må vara ljud som
vi kallar ord eller en rörelse som vi kallar gest blir ett tecken bara för att vi genom en
socialisationsprocess har lärt oss att det har betydelse” (Dimbleby & Burton, 1997
s.298). Hur vi skapar tecken och hur vi tolkar tecken, d.v.s. hur vi kommunicerar, styrs
av regler som är kulturbaserade. Kommunikation är med andra ord något man lär sig.
Interpersonell kommunikation har enligt Dimbleby och Burton två huvudsakliga
uttrycksformer:
•
•

Verbal kommunikation, genom tal
Icke-verbal kommunikation som består av flera delar: kroppsspråk (våra kroppsliga
uttryck), paraspråk (icke-verbala uttryck när man talar), fysisk miljö, placering och
kontakt, fysiska karaktärsdrag hos deltagarna.

Varför kommunicerar vi?
Kommunikationen styrs enligt Dimbleby och Burton (1999) av olika behov, psykiska
och fysiska och kommunikationen har olika syften t ex samarbete, makt, sociala behov.
I interpersonell kommunikation är det viktigaste syftet att bestämma vår relation till
andra människor. Författarna beskriver tre modeller för interpersonell kommunikation:
•
•
•

en linjär enkelriktad modell, där kommunikationen sker från person A till person B
en utbytesmodell, där kommunikationen sker fram och åter mellan flera personer i
ett ständigt flöde
en kontextuell modell, som betonar kontextens betydelse för kommunikationen,
liksom effekten av feedback från omgivningen.

Interpersonella kommunikationsfärdigheter är ett slags sociala förmågor som bl a
förutsätter att man kan tolka andras feedback och anpassa sig därefter. Dimbleby och
Burton diskuterar kommunikationsbarriärer, s k filter som skapar svårigheter när det
gäller att tolka eller skapa budskap. Man nämner här mekaniska hinder (t ex oväsen
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eller hörselskada), semantiska hinder (t ex språkliga eller kulturella barriärer),
psykologiska hinder (t ex åsikter, värderingar) som filter för kommunikation men tar
inte upp sjukdomar som skapar kommunikationsproblem. Det är uppenbart att
demenssjukdomars tidigare beskrivna effekter på både verbal och ickeverbal förmåga
utgör en viktig kommunikationsbarriär för den som är demenssjuk.

Kommunikativa termer i uppsatsen
I min uppsats kommer jag framför allt att använda två viktiga begrepp som bör
definieras.
Kommunikation använder jag som ett sammanfattande abstrakt begrepp för alla slags
kommunikativa uttryck hos individerna i studien.
Reaktion använder jag för att beteckna konkreta uttryck för mänsklig kommunikation
och där det finns en tydlig koppling till kontexten högläsning av de två böckerna.

Teoretisk ram för analys av studiens resultat
Jag har som teoretisk ram för min analys valt den amerikanske sociologen Erving
Goffmans teori för social interaktion, som han första gången beskrev 1959 i en bok
med den svenska titeln Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. I
boken undersöker Goffman hur individen presenterar sig inför andra till vardags och
hur individen styr och kontrollerar andras intryck. Boken bygger bland annat på en
studie på Shetlandsöarna där han analyserade kommunikativt beteende hos
lokalbefolkningen och där han gjorde många intressanta iakttagelser som bildade
grunden för hans teori.
Goffmans perspektiv på kommunikation har betecknats som dramaturgiskt
eftersom han analyserar kommunikationsbeteende med termer som lånats från
teaterscenen. Jag kommer här att göra en sammanfattning med egna ord av hans teori
som den beskrivs i boken Jaget och maskerna i en upplaga från 2007. Innehållet bygger
helt på Goffmans bok men jag har endast i undantagsfall mer direkt använt
beskrivningar i hans text.

Goffmans utgångspunkter
Utgångspunkten för Goffmans teori är att mänskligt beteende styrs av de slutsatser vi
drar om verkligheten. Med hjälp av våra slutsatser definierar vi en viss situation och vi
drar våra slutsatser i hög grad utifrån de intryck vi får. I kontakt med andra människor
har vi därför ett grundläggande behov av att kontrollera det intryck som vi gör. Andras
intryck av mig avgör hur jag själv blir behandlad eftersom mänskligt handlande också
styrs av en samhällsmoral där vissa sociala egenskaper innebär en rätt att värderas och
behandlas på ett särskilt sätt.
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I den här processen som han kallar intrycksstyrning menar Goffman att vi
använder två olika sorters kommunikation. Dels det uttryck som vi sänder ut,
kommunikation i den mer traditionella och begränsade bemärkelsen, verbal och ickeverbal, som förmedlar viss information. Dels det uttryck som vi överför, en bred
kommunikation med olika sorts aktiviteter, som bildar en mångbottnad symbol för den
agerande individen.
Goffman har särskilt intresserat sig för det han kallar sociala inrättningar, en
avgränsad plats där det regelbundet försiggår en speciell mänsklig aktivitet. Det kan
vara en familj lika väl som en institution eller en arbetsplats. Han menar att de olika
elementen i den sociala inrättningen är karakteristiska för stora delar av den sociala
interaktionen när den äger rum i naturliga inramningar i vårt västerländska samhälle.
Den sociala inrättningen är lämplig för att analysera med aspekt på intrycksstyrning.
Den plats där studien har genomförts, en avdelning inom ett särskilt boende för
demenssjuka, stämmer väl in på Goffmans definition av social inrättning.

Viktiga begrepp i Goffmans teori
INTERAKTION - individernas sätt att fungera och ömsesidiga inflytande på varandras
handlingar när de befinner sig i omedelbar fysisk närvaro.
FRAMTRÄDANDE - all aktivitet som en individ visar upp inför en publik och som
ska göra ett visst intryck. Andra som framträder är publik, observatörer och
medagerande. Ibland är publiken också medagerande.
ROLL eller RUTIN - i förväg fastställt handlingsmönster som rullas upp under ett
framträdande och som kan spelas upp vid andra framträdanden. Vi lär oss tidigt hur
roller uttrycks.
STATUS - ett mönster av ändamålsenligt uppträdande, klart artikulerat och tidigt inlärt
SOCIAL ROLL - realiserar rättigheter och skyldigheter som är knutna till en given
status och som inbegriper en eller flera roller.
FASAD - den expressiva utrustningen som standardmässigt används av individen
medvetet eller omedvetet under ett framträdande, tex uppträdande, inramning.
TEAM - en eller flera agerande samarbetar för att framställa en given definition av
situationen hos publiken t ex i form av en rutin.
SCEN - plats för framträdande med en främre region, där själva framträdandet
försiggår inför publiken och en bakre region, belägen bakom kulisserna där opassande
rekvisita döljs och medagerande kan kommunicera mera fritt utom syn - och hörhåll för
publiken.
I ett team behöver inte alla medlemmar vara medvetna om att man tillhör teamet. Det
viktiga är att medlemmarna är eniga om en definition och bidrar till att den definitionen
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projiceras till publiken. Teamet utser oftast en regissör, en teammedlem som ges rätt att
styra och kontrollera den dramatiska handlingens utveckling. Regissören har framför
allt två funktioner: att se till att teammedlemmarnas uppförande faller inom ramen och
att fördela roller och utformning av vars och ens fasad.
Destruktiv information, t ex teamhemligheter som avslöjas, hotar
intrycksstyrningen genom att det skapar förvirring och misstro hos publiken, menar
Goffman. Men ett framträdande kan också innehålla diskrepanta roller, roller som är
motstridiga.
Ett exempel på diskrepant roll är medlaren. En medlare får ta del av båda parters
(teams) hemligheter och ger ett troskyldigt intryck av lojalitet mot båda. Om en
medlare agerar i direkt närvaro av två team han är medlem i får han stora svårigheter
när han ska utforma sitt framträdande och balansera sin lojalitet mot båda. En annan
diskrepant roll är vad Goffman kallar icke-personen som deltar i teamens interaktion
men som inte uppträder i någon tydlig roll som agerande eller publik.

Intrycksstyrningens tekniker
Goffman beskriver olika tekniker för att åstadkomma intrycksstyrning. Det gäller att
skydda framträdandet mot störningar, t ex oavsiktliga gester och felsteg i den främre
regionen och olägliga intrång i den bakre regionen. Men också att undvika ”scener”
med teammedlemmar som uppträder olämpligt och allvarligt skadar teamets sken av
enighet. ”Scener” kan leda till öppen kritik från teamets medlemmar och till att
regissören måste ingripa. För att hantera dessa svårigheter menar Goffman att teamet
måste visa lojalitet, disciplin och försiktighet gentemot dramaturgin.
Särskild försiktighet krävs i vissa utsatta situationer där olämpligt agerande från
teammedlemmar kan få stora konsekvenser, t ex i media. På motsvarande sätt har också
publiken sin del i att underlätta intrycksstyrning genom att visa en taktfull attityd, då
man respekterar avskildhet på den bakre scenen och blundar när man ser något
olämpligt.
I min analys kommer jag främst att använda mig av följande begrepp i Goffmans
teori: scen, fasad, roll, team. Dessa begrepp ska hjälpa mig att beskriva och analysera
vissa reaktioner hos enskilda individer inklusive högläsaren och hos hela gruppen.

25

Kapitel 5. Metod

Videostudie
I forskningsprojektet hade demenssjuka personer en central roll som informanter.
Demenssjukdom innebär då ett antal metodologiska problem. En demenssjuk individ
har minnessvårigheter som gör att han snabbt glömmer det han just har upplevt.
Sjukdomen innebär också problem med verbal kommunikation, det är svårt att sätta ord
på och beskriva upplevelser. Den icke-verbala kommunikationen hos demenssjuka
forskningspersoner är därför särskilt viktig.
I projektgruppen diskuterade vi studiens metodologiska förutsättningar och kom
fram till att intervjuer med de demenssjuka deltagarna inte skulle vara meningsfulla för
att dokumentera reaktioner på högläsningen. Med all sannolikhet skulle deltagarna ha
glömt vad de just hade varit med om. Dessutom skapade demenssjukdomen språkliga
svårigheter för deltagarna att uttrycka och beskriva sina reaktioner. Vi gick igenom
alternativa metoder och enades om att videoinspelning var lämpligast. Ett starkt skäl
för att välja just denna metod var att både Sirkka-Liisa Ekman och Liisa PaloBengtsson hade använt videoinspelning i flera tidigare studier. De hade med andra ord
gedigen kunskap och erfarenhet kring tekniken. Projektgruppen diskuterade de etiska
problem som var förknippade med videoinspelning. Forskningspersoner med demens
skulle kunna tänkas bli besvärade av kameran och det gällde att ta hänsyn till detta i
den praktiska planeringen av filmningen.
I fortsättningen kommer jag att använda den gängse beteckningen VTR (video tape
recording) för videoinspelning.

Forskning kring VTR
Hur ser forskarvärlden på VTR som forskningsmetod och vilka erfarenheter har
forskarna gjort? Den tyske forskaren Hubert Knoblach (2006) anser att jämfört med det
nakna mänskliga ögat ger VTR data som är mycket mer detaljerade, kompletta och
riktiga. VTR ger data om tal, synligt beteende, gester, mimik, artefakter, struktur hos
omgivningen, tecken och symboler. Data från VTR har större grad av reliabilitet
eftersom dataanalys kan ske oberoende av de forskare som samlat in data.
Knoblach menar att VTR som metod för datainsamling har gått igenom en
sofistikerad teknisk utveckling de senaste åren och fått ett starkt genomslag för att
dokumentera privatlivet. Men trots att vissa forskare sedan länge känt till metodens
fördelar och använt VTR i sin forskning finns fortfarande vissa tvivel kring metoden
bland många forskare. Han menar också att medan andra kvalitativa forskningsmetoder
har debatterats livligt saknas en metodologisk diskussion kring VTR med fokus på
analysmetoder.
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Knoblach (2006) formulerar fyra viktiga frågor som han anser måste diskuteras
kring metodologin för VTR:
•

•
•

•

Komplexiteten i data. Just komplexiteten är anledning till tvekan i forskarvärlden
eftersom komplexitet och överflöd hos data innebär problem med hantering,
granskning och urval. Enbart några minuters inspelning ger en stor mängd visuella,
kinestetiska och akustiska data som måste transkriberas (d.v.s. dokumenteras i
skrift) och analyseras.
Tekniska utmaningar, som Knoblach anser är ett förbisett problem i
metoddiskussionen eftersom användningen av VTR-verktygen styr hur vi samlar,
analyserar och tolkar data.
Relation text - bild. Videoanalys är beroende av hur data har transkriberats och
gjorts tillgängliga för analys. Enligt Knoblach pågår ett tekniskt utvecklingsarbete
som kan göra att transkribering minskar i betydelse framöver. I framtiden kommer
det enligt Knoblach att bli möjligt att göra analys och presentation av data utifrån
visualisering direkt från VTR. Tills vidare måste forskare dock nöja sig med
traditionella metoder. Det finns ingen allmänt accepterad metod för transkribering
utan forskare arbetar ”ad hoc”.
Lagliga implikationer för VTR. Viktiga frågor enligt Knoblach: Vilka forskare ska
ha tillstånd att använda VTR för att dokumentera social interaktion (t.ex. på allmän
plats)? Vilka ska kunna se inspelningarna och hur ska de lagras? Medan integritet
diskuteras intensivt kring andra medier menar Knoblach (2006) att det för
närvarande inte finns några restriktioner specifikt för vetenskapliga VTR.

Christian Heath (2006) är en av de forskare som tidigt arbetade med VTR inom
samhällsvetenskaplig forskning. Heath menar att forskaren med VTR kan fånga
hörbara och visuella element i mänskligt beteende ”in situ” när det uppstår i sin
naturliga miljö. Det innebär för forskaren en oöverträffad tillgång till socialt agerande
och sociala aktiviteter och en möjlighet att utveckla en sociologi som granskar och
analyserar såväl visuella, materiella som vokala aspekter av mänsklig interaktion.
Heath menar att detta kommer att tillföra ny kunskap till den rikhaltiga forskningen
kring verbal kommunikation, t ex om hur kroppen och fysiska föremål samverkar med
talet när det gäller vardagliga sociala aktiviteter.
Heath anser att VTR har bidragit till att synen på icke-verbal kommunikation har
förändrats. Tidigare betraktades icke-verbal kommunikation som en specifik
kommunikationskanal, isolerad från tal och andra aspekter på mänsklig interaktion.
Fördelarna med VTR inom forskning summerar Heath som:
• Icke-parallellt tillträde till sociala handlingar, d.v.s. tillträde utan att forskaren själv
deltar
• Tillåter upprepad och detaljerad granskning av olika aspekter hos komplexiteten i
särskilda händelser
• Ger tillträde till forskningens råmaterial för kollegor i forskarsamhället i stort
• Producerar en mängd data som kan tjäna ett stort antal teoretiska och analytiska
syften.
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Svenska forskningserfarenheter av VTR
Den svenska forskaren Eva Svärdemo Åberg (2004) beskriver i sin avhandling hur hon
har arbetat med VTR i sin forskning inom pedagogik och de erfarenheter hon har gjort.
Svärdemo Åberg ser flera fördelar med VTR, bl.a. ett obegränsat antal ”återbesök”,
d.v.s. möjlighet att studera sekvenser och speciella händelser många gånger.
I sin forskningsstudie kombinerade hon flera metoder för datainsamling: VTR,
fältanteckningar och ljudupptagning. I avsnittet med metodreflektion skriver Svärdemo
Åberg att VTR trots vissa begränsningar fungerat väl i kombination med de två andra
datainsamlingsmetoderna. Tillsammans gav dessa en varierande belysning av empirin.
Analys och tolkningar validerades genom intervjuer med informanterna.
Liisa Palo-Bengtsson (2000) och Eva Götell (2003) har båda forskat kring
omvårdnad av demenssjuka och använt VTR som forskningsmetod. Götell anser att
data från VTR har en större rikedom än andra forskningsmetoder. En annan stor fördel
enligt Götell är att data är beständiga och kan analyseras på många olika sätt. VTR gör
det möjligt att i detalj fånga in alla delar i omvårdnadssituationen och dokumentera
både verbal och icke-verbal kommunikation.
Götell (2003) menar att det är särskilt lämpligt att använda VTR i forskning med
demenssjuka personer med kognitiv svikt och afasi som ger verbala svårigheter. VTR
är också lämpligt för forskning kring icke-verbal kommunikation hos personer med
demens anser Götell. Hon har i sin dataanalys använt dels fenomenologiskhermeneutisk metod, dels kvalitativ innehållsanalys.
Liisa Palo-Bengtsson (2000) anser liksom Eva Götell att den huvudsakliga fördelen
med VTR är dess effektivitet: rikedomen, beständigheten, möjligheten att analysera
data på många olika sätt. Palo-Bengtsson menar att VTR är att föredra när
informanterna inte kan beskriva sina reaktioner eller sitt agerande. VTR är också
lämpligt när beteenden är mycket kortvariga eller ändrar sig hela tiden. Hon skriver att
VTR har använts i 10 års tid inom omvårdnadsforskning. Palo-Bengtsson anser dock
att VTR har några begränsningar:
•
•
•
•

Uppgifter om kontext och historiska data saknas oftast om det som filmas.
Det krävs teknisk kompetens för att undvika mekaniska begränsningar med VTR,
orsakat av felaktig eller oskicklig hantering av tekniken.
VTR påverkar det som studeras genom att observatören/filmaren förändrar den
observerade verkligheten.
Överförbarheten är begränsad om bara ett objekt studeras. Överförbarhet fokuserar
likhet med resultat under liknande förhållanden eller i liknande kontext.

Design
Lättläst
Boken Kameliadamen
Projektgruppen diskuterade noga vilka två texter som skulle användas för högläsning i
studien. Enligt projektplanen skulle den ena texten vara lättläst. För att underlätta en
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jämförelse av deltagarnas reaktioner var gruppens utgångspunkt att det skulle vara
samma bok, alltså samma berättelse, men i två olika versioner. Båda böckerna skulle
vara illustrerade. Efter att ha övervägt olika alternativ valde projektgruppen att använda
Alexandre Dumas bok Kameliadamen i originalversion och i en lättläst bearbetning.
I korthet handlar boken om kärlekshistorien i 1840-talets Paris mellan unga,
vackra Marguerite Gautier som kallas Kameliadamen och den fattige studenten
Armand Duval. Kärlekshistorien är komplicerad eftersom Marguerite är älskarinna åt
rika män och slutar olyckligt när Marguerite avlider i tbc till Armands stora sorg.
Ett skäl att välja just denna bok var bokens tema kärlek som kunde tänkas väcka
särskilt intresse hos deltagarna i studien. Ett annat skäl var att äldre personer känner till
berättelsen och är bekanta med boken.

Lättlästa böcker
Begreppet lättläst används ofta om texter i betydelsen allmänt lättsam. I min uppsats
avser begreppet lättläst en särskild språklig anpassning som har utvecklats av Centrum
för lättläst, en stiftelse med ett regeringsuppdrag att ge ut böcker, nyheter och
information på lättläst svenska för människor med lässvårigheter. Det finns många
olika orsaker till att någon har svårt att läsa, till exempel demenssjukdom.
Utgivningen från Centrum för lättläst har en speciell utformning utifrån läsarnas
behov, och begreppet lättläst (LL) innebär då att texten uppfyller vissa kriterier.
”En lättläst text är lätt att ta sig igenom och lätt att förstå. Innehållet har en tydlig struktur
och texten är skriven med konkreta, vardagliga ord. Bilderna är enkla och tydliga och den
grafiska utformningen av texten ska underlätta för läsaren” (Centrum för lättläst 2009).

Ett centralt syfte med studien är att se om deltagarnas reaktioner skiljer sig beroende på
om texten är original eller lättläst. Därför kommer jag att relativt grundligt beskriva
skillnaderna mellan de båda versionerna av boken Kameliadamen.
Bokförlaget vid Centrum för lättläst, LL-förlaget, ansvarar för de lättlästa
böckerna och har en bred utgivning av både skönlitteratur och faktaböcker. Förlaget
arbetar med innehåll, språk, bild och form för att göra boken lättläst och tillgänglig.
Alla böcker från LL-förlaget är lättlästa men inom utgivningen finns olika nivåer som
betecknar hur lätt framställningen är (Boktidningen Lättläst Våren 2009). Nivåerna är
definierade på följande sätt:
LÄTT - Tjockare kapitelböcker med längre meningar och ovanligare ord. Bisatser och
bildspråk förekommer. Handlingen kan hoppa i tid och rum och ha ett större persongalleri.
LÄTTARE - Handlingen är enkel och väl disponerad, ord och uttryck är välkända och
meningarna korta. Böckerna är oftast illustrerade men pocketböcker och återberättade
böcker kan sakna illustrationer.
LÄTTAST - Det är bilderna som bär berättelsen i de här böckerna. Texterna är korta med
enkla meningar (Boktidningen Lättläst, Våren 2009).

LL-förlaget ger bland annat ut lättlästa bearbetningar av vanliga böcker. En sådan
bearbetning är den lättlästa versionen av Alexandre Dumas berömda roman
Kameliadamen som läses högt i studien efter att deltagarna lyssnat på
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originalversionen. Den lättlästa versionen av boken Kameliadamen befinner sig på en
mellannivå av lättläst, dvs tillhör kategorin LÄTTARE enligt ovan (Centrum för lättläst
2009). Låt oss granska några exempel på skillnader mellan de två versionerna av
Kameliadamen. Det klargör också några kännetecken för begreppet lättläst som det
definieras av Centrum för lättläst.

En jämförelse mellan Kameliadamen i original och i lättläst version
Handling:
I originalet börjar boken med en auktion efter Kameliadamen Marguerite Gautier, som
nyligen har dött. Kärlekshistorien med Armand Duval rullas upp först så småningom.
Det är alltså en ganska komplicerad intrig i boken som startar med slutet på historien
och som innehåller många inskjutna berättelser med filosofiska och moraliska
betraktelser kring Kameliadamens samtid. Ett exempel är den gripande berättelsen om
den äldre prostituerade mamman vars dotter Louise också tvingas att prostituera sig.
I den lättlästa versionen finns auktionen inte med utan kärlekshistorien mellan
Marguerite och Armand börjar direkt. Handlingen har renodlats och inriktats på
kärlekshistorien som berättas från början till slut i rak tidsföljd. Moraliska och
filosofiska betraktelser liksom en del perifera personer i originalet har strukits för att
göra det lättare att följa med i handlingen. Av samma skäl har man förkortat långa
beskrivningar av miljö och personer.
Språk:
Dumas originalbok innehåller många gammaldags ord och uttryck som inte används
numera, till exempel kokott, kurtisan, kupé, lungsot (Dumas 1988). I den lättlästa
versionen används vanliga ord och här är ordet kurtisan är oftast utbytt mot älskarinna
(Dumas 2003 s.5). Men ordet kurtisan nämns dock i den lättlästa versionen med en
förklaring vad det kan betyda i vissas ögon: hora, fnask (Dumas 2003 s.5). Ordet kupé i
originalet är utbytt mot vagn i lättlästa versionen (Dumas 2003 s.6). Det ovanliga ordet
lungsot förklaras i den lättlästa versionen genom att sjukdomens symptom beskrivs:
” Hon är lungsjuk, sade Gaston. Hon har lungsot, hostar upp blod och ligger till
sängs hela dagarna. Kanske kommer hon att dö ”(Dumas 2003 s.13).
Dumas skriver ofta mycket långa meningar med flera inskjutna bisatser. Meningarna
sträcker sig ibland över så mycket som 10 rader, som i exemplet nedan. I den lättlästa
versionen är meningarna mycket kortare och sträcker sig sällan över mer än två rader.
Ett illustrativt exempel är den inledande beskrivningen av Marguerite i originalet
och i den lättlästa versionen:
Dumas i originalversion:
” Ty någon mer strålande skönhet än Marguerite har jag aldrig sett. ( -- ) Placera i en
obeskrivligt behagfull oval två svarta ögon och ett par ögonbryn med en båge så ren som
vore den målad, beslöja dessa ögon med långa ögonfransar, som när de slås ner kastar
skuggor på kindernas skära hy, sätt dit en smal, rak och fin näsa med lätt vidgade
näsborrar som tyder på en dragning mot sinnlighet, teckna en regelbundet formad mun,
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vars läppar älskligt skiljer sig över tänder så vita som mjölk, ge sedan hyn det
sammetsskimmer som orörda persikor har - och ni har en bild av detta förtjusande huvud.
Det kolsvarta håret - om det nu var lockigt av naturen eller ej - delade sig i pannan i två
breda slingor, som försvann i nacken och blottade örsnibbarna (--) ” (Dumas 1988 s.13)

Dumas i lättläst version:
” Marguerite Gautier var mycket vacker. Det var många som tyckte att hon var den
vackraste kvinnan i Paris. Hon var ung. Ögonen var mörka. Hon hade lockigt, kolsvart
hår. Hennes hy var mjuk som sammet” (Dumas 2003 s.5).

Illustrationer:
Båda böckerna innehåller illustrationer, men de skiljer sig i antal och utformning. Låt
oss jämföra illustrationerna i de kapitel som lästes högt i studien. I originalversionen
läses fyra kapitel, kapitel 1 - 4 och där finns 2 illustrationer. I den lättlästa versionen
läses nio betydligt kortare kapitel, kapitel 1 - 9 och där finns 8 illustrationer. I
originalversionen består illustrationerna av sirliga teckningar av huvudpersonerna i
helfigur med tidsenlig klädsel och många detaljer. Den lättlästa versionen är illustrerad
med skarpa svartvita foton från den gamla filmen Kameliadamen med flera närbilder
på bland andra den kända filmstjärnan Greta Garbo som särskilt äldre människor har
många minnen av.
Kapitelindelning.
I originalet är bokens kapitel betydligt längre än i den lättlästa versionen.
Originalets kapitel bör rimligen ställa större krav på minnesfunktionen hos
läsaren/lyssnaren än de lättlästa. Originalets kapitel har ett mer omfattande innehåll att
hålla i minnet med ökad risk att läsaren/lyssnaren glömt början på kapitlet när han
kommer till slutet.

Val av högläsare
En viktig fråga för projektgruppen var vem som skulle medverka som högläsare i
studien. Gruppen bedömde att om en ny, okänd högläsare medverkade kunde detta
tänkas skapa oro bland de demenssjuka deltagarna. Av hänsyn till deltagarna bestämde
vi därför att genomföra studien på ett av de särskilda boenden där personal utbildats i
högläsning och där det förekom läsestunder. I ett av dessa boenden arbetade Kristina,
en erfaren kvinnlig vårdpersonal som ordnade högläsning regelbundet på sin avdelning
och som jag hade lärt känna. Jag informerade Kristina om projektet i juli 2005 och hon
var mycket intresserad av att medverka.
Jag blev kontaktperson till Kristina och till det särskilda boende där hon arbetade.
Jag, Ann Marie Lindman och Liisa Palo-Bengtsson hade ett möte med ansvarig chef
för att informera om och förankra projektet och planera för Kristinas medverkan.
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Urval: sammanhang, deltagare
Plats för genomförande
Studien genomfördes på en avdelning inom ett särskilt boende för demenssjuka
personer. När jag här beskriver boendet sker det utifrån förhållanden som rådde när
studien genomfördes.
Det särskilda boendet är av sjukhemstyp och består av flera hus med olika ålder,
de äldsta har renoverats pietetsfullt och byggts om för att fylla moderna krav. Den
omgivande miljön är idyllisk med en stor egen park. Det särskilda boendets hemsida
uppger att det bor omkring drygt 100 personer här, de allra flesta med en
demenssjukdom. Personalstyrkan är betydande och de flesta vårdbiträden, dock inte
alla, har utbildning till undersköterskor. De olika husen är indelade i avdelningar som
förestås av en sjuksköterska. På varje avdelning bor det 10 demenssjuka personer som
oftast disponerar en liten egen modern enrums lägenhet med trinettkök. Några delar
lägenhet. Avdelningen är låst.
På avdelningen finns ett gemensamt vardagsrum med TV och ett gemensamt kök.
Inom det särskilda boendet finns också andra gemensamhetslokaler som bibliotek, café
och samlingsrum men de ligger i andra byggnader. I boendets centralkök lagas all mat.
De som bor på avdelningarna äter färdig frukost, lunch och middag i sina lägenheter
och maten kommer från centralköket. Sjukhemmet erbjuder då och då aktiviteter. En
bokvagn från biblioteket kommer till avdelningarna varje vecka.

Deltagare
Med deltagare avser jag i fortsättningen de demenssjuka personer som medverkar i
studien. Projektgruppen hade beslutat att högläsningen skulle genomföras i en miljö
som deltagarna var välbekanta med. För att ytterligare underlätta för dem som deltog i
studien begränsades antalet deltagare till fyra personer förutom högläsaren.
När högläsaren Kristina var utsedd valdes fyra personer ut på den avdelning där
hon arbetade. De fyra utvalda personerna hade tidigare erfarenhet av högläsning med
Kristina. Erfarenheten kan naturligtvis ses som negativ för projektet eftersom
deltagarna kunde ses som icke representativa för demenssjuka. Projektgruppen gjorde
dock bedömningen att tidigare erfarenhet av högläsning i huvudsak var positiv
eftersom deltagarna troligen kände sig mer trygga i högläsningssituationen så man
kunde fokusera på läsningen. Urval av deltagare sköttes i huvudsak av Kristina utifrån
varje persons motivation för att delta, intresse för högläsning och sjukdomsgrad.
Samtliga utvalda deltagare var kvinnor med diagnosen demens.
Liisa Palo-Bengtsson var mycket tydlig med att om vi skulle kunna genomföra
filmningen måste samtliga deltagare informeras personligen och anhöriga skriva under
en samtyckesförklaring. Palo-Bengtsson och jag diskuterade med sjukhemmets
ansvariga chef hur detta skulle kunna ske. Vi beslutade då att sjukhemmet skulle
ansvara för information till demenssjuka deltagare och undertecknande av
samtyckesförklaring från deltagarnas anhöriga. Eftersom Kristina var väl insatt i
projektet och hade daglig kontakt med de tilltänkta deltagarna var det framför allt hon
som tillfrågade deltagarna om att vara med i studien, berättade vad det innebar och att
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deltagandet var helt frivilligt. Jag tog fram en skriftlig information om projektet som
distribuerades till anhöriga.
Under uppsatsarbetet har jag insett att det var etiskt mycket tveksamt att ansvaret
för att informera forskningspersoner och anhöriga delegerades från ansvarig forskare.
Längre fram i uppsatsen kommer jag att göra en kritisk granskning av detta dilemma.

Genomförande: uppläggning, tidpunkt.
Praktisk planering
Projektgruppen beslutade att använda två olika videokameror vid samtliga lästillfällen.
En kamera skulle sitta orörlig på ett stativ och fokusera gruppen på avstånd. Den andra
kameran skulle vara rörlig och filma en av deltagarna i närbild. De två kamerorna
måste skötas vid inspelningarna och därför var det nödvändigt att Liisa Palo-Bengtsson
och Ann Marie Lindman var med under högläsningen men så omärkligt som möjligt.
Det fanns en uppenbar risk att två främmande personer skulle väcka oro hos deltagarna.
Därför planerade Palo-Bengtsson och Lindman in flera besök på avdelningen för att
lära känna deltagarna innan inspelningarna startade.
Vi bestämde att göra en provinspelning av högläsning med gruppen i början av
september 2005. En av deltagarna reagerade negativt på kameran, men ville ändå vara
med i fortsättningen. Projektgruppen beslutade då att Palo-Bengtsson skulle förbereda
deltagarna bättre genom att informera om filmningen och kamerorna vid varje
högläsning.
I projektgruppen enades vi om följande praktiska uppläggning av studien:
Högläsningen genomförs i två perioder om cirka fyra veckor. Högläsningen sker en
gång per vecka. Först läser man originalboken vid fyra tillfällen. Därefter följer en paus
på 3 veckor. Sedan läser man den lättlästa versionen vid fyra tillfällen. Hela gruppen
filmas alltså totalt 2 x 4, dvs 8 gånger. Varje deltagare filmas 2 gånger i närbild: en
gång när man läser originalboken, en gång när den lättlästa versionen läses.
Vi ville beskriva miljö och deltagare genom att filma en stund före och efter själva
högläsningen. Samtidigt var det viktigt med en tydlig struktur. Varje lästillfälle skulle
därför pågå och filmas i 45 minuter fördelade på följande sätt: 15 minuter
kaffedrickning, 15 minuter högläsning och 15 minuter samtal kring det man läst.

Tidpunkt
Studien genomfördes i oktober -november 2005. Högläsningen försiggick i köket på
avdelningen. Övrig personal var informerad och dörren till köket var låst för att
minimera risk för störningar.

Placering av kameror och medverkande
Högläsaren Kristina och de fyra lyssnande deltagarna satt runt ett matbord i köket. Den
videokamera som fokuserade hela gruppen var placerad på ett stativ ca 1,5 meter från
matbordet. Den videokamera som fokuserade en individ var placerad på matbordet,
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mitt emot den person som filmades. Avståndet mellan kameran och den som filmades
var knappt 1,5 meter.
I efterhand anser jag att den närgångna placeringen av närbildskameran var
fullständigt obegriplig och oacceptabel. Det är ju uppenbart att placeringen var helt
olämplig eftersom det fanns en stor risk att kameran skulle skapa obehag och irritation
hos deltagarna. Placeringen var dessutom helt onödig. Vi hade med all säkerhet kunnat
zooma in närbilder med en videokamera på avstånd.
Liisa Palo-Bengtsson och Ann Marie Lindman medverkade vid samtliga
inspelningar. De kom en stund innan inspelningen började, placerade sig vid matbordet
och deltog i småpratet under kaffedrickningen. Palo-Bengtsson skötte den rörliga
videokamera som stod på bordet. Hon hade också till uppgift att sköta tidtagning och
att markera övergång mellan småprat och högläsning under de 45 minuterna. Lindman
ansvarade för den fasta videokameran på stativ och kunde oftast sitta still vid
matbordet och förhålla sig passiv.
Jag anser att framför allt Palo-Bengtssons men också Lindmans placering är
ytterligare ett misstag som vi i projektgruppen borde ha insett från början. Två
främmande personer vid matbordet förstärker den negativa effekten av den närgångna
videokameran.

Genomförande av högläsning
Högläsningen var planerad att pågå 15 minuter. Projektgruppen visste inte i förväg hur
långt man skulle hinna läsa i respektive bok varje gång. Det visade sig att på 15
minuter hann högläsaren Kristina oftast läsa ett kapitel i originalboken. Totalt läste hon
alltså kapitel 1 - 4 i Dumas bok. Eftersom den lättlästa versionen har mycket kortare
kapitel hann Kristina oftast läsa två kapitel på 15 minuter. Vid det sista lästillfället med
den lättlästa versionen hann hon läsa tre kapitel. Totalt lästes kapitel 1 - 9 i den lättlästa
versionen.

Analys
Databearbetning
I mitt analysarbete kommer jag främst att använda kvalitativ innehållsanalys. Att jag
valt just kvalitativ innehållsanalys beror i hög grad på forskningsprojektet. Liisa PaloBengtsson använde kvalitativ innehållsanalys när hon arbetade med analys av
videofilmerna. Det är naturligt för mig att använda samma analysmetod i min
databearbetning i uppsatsen
Forskaren Klaus Krippendorff beskriver innehållsanalys på följande sätt:
”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from
texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use”

(Krippendorff, 2004 s. 18).
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Kvalitativ innehållsanalys
Krippendorff (2004) menar att innehållet i en forskningsprocess framträder i relation
till en speciell kontext. Denna utgångspunkt styr innehållsanalysens utformning.
Krippendorff betraktar innehållsanalys som ett vetenskapligt verktyg och beskriver
följande ram för innehållsanalysen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En text eller motsvarande, data som innehållsanalysen bygger på.
En forskningsfråga som forskaren försöker besvara genom att analysera texten.
En kontext som forskaren väljer och som ger texten en mening.
En analytisk konstruktion som operationaliserar vad forskaren vet om kontexten.
Slutsatser som är avsedda att besvara forskningsfrågan.
Validering av evidens.

Begreppet kontext är centralt i innehållsanalysen. Kontext är alltid någons
konstruktion, den begreppsmässiga miljön för en text, den situation där den spelar en
roll. Kontexten förklarar vad forskaren gör med texten i innehållsanalys, den kan anses
vara den bästa hypotesen för t ex vad texten betyder. Det finns i huvudsak tre
användningsområden för innehållsanalys:
•
•
•

Manifest karakteristik av kommunikation: vad, hur, till vem?
Bakgrund till kommunikation: varför?
Konsekvenser av kommunikation: effekter? (Krippendorff 2004)

I min beskrivning och analys av studien kommer jag att tillämpa innehållsanalys inom
de två första av dessa tre användningsområden: manifest karakteristik av
kommunikation och bakgrund till kommunikation.

Viktiga beståndsdelar i innehållsanalys
De viktigaste beståndsdelarna i innehållsanalysen är att skapa data (skapa
analysenheter, urval, kodning, reduktion) och att dra abduktiva slutsatser kring
kontextuella fenomen, att beskriva svar på forskningsfrågor och göra resultaten
begripliga för andra. Innehållsanalys kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Den
kvalitativa innehållsanalysen har samma huvudsakliga beståndsdelar som den
kvantitativa men skiljer sig något på vissa punkter.
I kvalitativ innehållsanalys använder man i större utsträckning tidigare forskning
för att kontextualisera läsning av en text och vidareutvecklar forskningsfrågorna under
analysprocessen. I kvalitativ innehållsanalys gör man också en annan uppläggning av
de analytiska stegen och använder andra begrepp än validitet och reliabilitet för att
bedöma resultat (Krippendorff 2004).
I min analys kommer jag att använda mig av både kvalitativ och kvantitativ
innehållsanalys. Jag ser den kvantitativa innehållsanalysen som ett komplement till den
kvalitativa. Min utgångspunkt för denna kombination av kvalitativ och kvantitativ
innehållsanalys har varit:
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1. Att förstärka underlaget för mina beskrivningar, bedömningar och slutsatser genom
att olika delar av det omfattande materialet sammanfattas, analyseras och presenteras i
en tydlig struktur.
2. Ge ökade möjligheter för uppsatsens läsare att bedöma rimlighet, trovärdighet och
tillförlitlighet i mina beskrivningar, bedömningar och slutsatser eftersom viktiga
underlag finns tillgängliga.

Beskrivning av analysarbetet
När högläsningen var avslutad fanns 16 videofilmer med data från de olika
lästillfällena. Totalt fanns 16 x 45 minuter inspelat material, det vill säga 720 minuter
eller 12 timmar med data. Sirkka-Liisa Ekman och Liisa Palo-Bengtsson bedömde att
det skulle bli ett alltför omfattande arbete att analysera allt material som spelats in.
Med hänsyn till studiens syfte beslöt projektgruppen att koncentrera analysen av
samtliga lästillfällen till de 15 minuter som dokumenterade själva högläsningen.
Analysen omfattar alltså 16 x 15 minuter videofilm, totalt 240 minuter eller 4 timmar.
Palo-Bengtsson gjorde inte någon total transkribering av filmerna, utan arbetade med
analysen utifrån filmmaterialet..
STEG 1. Transkribering. Manus.
Ett första steg i analysarbetet efter Palo-Bengtssons död var att förvandla film till text,
att föra över filmens innehåll till ett skrivet manus som kunde analyseras på olika sätt.
Detta manus brukar kallas för transcript men jag föredrar att använda begreppet manus.
Jag tog på mig det här arbetet utan att riktigt inse vad det skulle komma att kräva av
mig.
Projektgruppen hade beslutat att vi skulle registrera både verbala och icke-verbala
reaktioner - kommentarer, suckar, leenden såväl som kroppsrörelser, oro, trötthet. Det
fanns två filmer från varje lästillfälle, en på gruppen och en på en av individerna. Jag
beslutade att göra ett manus för varje lästillfälle och att det skulle baseras på båda
filmerna.
När jag tittade på filmerna blev det klart att manusarbetet ställde mängder av
frågor. Hur beskriver jag en huvudnick för att göra klart för andra vad jag tycker att den
innebär? Hur beskriver jag en komplicerad kroppsrörelse så att andra förstår hur den
gestaltar sig? Hur ska jag tolka ett visst ansiktsuttryck när ansiktet är så stelt? Har jag
rätt när jag bedömer att en person verkar irriterad? Jag sökte tidigare erfarenheter i
databaser men fann inga allmänt vedertagna metoder hur man rent konkret bedömde
och löste liknande problem med bildtolkning. Jag måste finna egna lösningar för att
komma vidare.
Det tog lång tid innan jag hittade ett effektivt sätt att lägga upp mitt arbete
praktiskt och jag prövade olika modeller. Inledningsvis satte jag mig framför TV:n och
tittade på DVD-filmen medan jag för hand skrev ner kommentarer och andra reaktioner
på viss text. Detta fördes sedan in i datorn. Det var alldeles för tidskrävande. I nästa
steg placerade jag datorn framför TV:n och skrev direkt in det jag observerade, d.v.s.
text som utlöste viss reaktion. Det kändes som ett klart framsteg men fortfarande var
det otillfredsställande att hela texten inte fanns med eftersom det var viktig kontext till
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olika reaktioner. Jag beslutade att börja manusarbetet med att föra in hela den höglästa
texten under ett visst lästillfälle.
Gradvis blev tekniken alltmer effektiv och när bokens text redan var inskriven
kunde jag koncentrera mig på att föra in högläsarens kommentarer och deltagarnas
reaktioner. Varje gång det kom en kommentar eller annan reaktion gjorde jag ett
avbrott i bokens text och förde in personens namn och reaktion i manus. Varje reaktion
kollades flera gånger för att jag skulle vara säker och det innebar att filmsekvensen fick
tas om gång på gång. Muntliga kommentarer kunde vara svåra att tyda. Då fick jag
höja ljudvolymen så mycket det gick och jämföra mellan ljudet på de två filmerna från
varje tillfälle. Efter ungefär en månads intensivt arbete fanns manus i löpande text från
samtliga 8 lästillfällen.
Bilaga 1. Exempel ur manus med löpande text.
STEG 2. Manus i tabellform.
För att göra manus mer överskådligt arbetade jag om innehållet till tabeller. Varje
person bildade en kolumn så man lätt kunde följa en specifik persons reaktioner.
Längst till vänster i dokumentet fanns högläsarens kolumn med bokens text och hennes
egna kommentarer. Boktexten var kursiverad för att kunna skiljas från kommentarerna.
Bredvid henne, till höger, låg kolumner för de fyra deltagarna och den av forskarna
som gjorde kommentarer under läsningen. Totalt fanns alltså 6 kolumner i tabellmanus
för varje lästillfälle.
När ett visst textavsnitt ledde till reaktion bröt jag av texten, gjorde en radbrytning
så att det bildades en ruta med den ”utlösande” texten till vänster och deltagarens
reaktion i någon av högerkolumnerna. Det fungerade förvånansvärt väl utom i de fall
reaktionen kom från höger, d.v.s. någon reagerade på vad en annan av deltagarna hade
sagt eller gjort. Det hände dock bara vid ett par enstaka tillfällen och framgick i så fall
av kontexten. Bilaga 2. Exempel på manus i tabellform.
När jag förde över manus från första lästillfället i originalversionen till tabellform
gjorde jag ett misstag. Jag avbröt överföringen till tabell när själva högläsningen tar
slut i manus och gruppen övergår till att samtala, vilket delvis finns dokumenterat i
manus. Jag uppfattade (felaktigt) att det hade gått femton minuter. Men i själva verket
återstod cirka tre minuter som finns dokumenterade längre fram i manus. Jag upptäckte
inte mitt misstag förrän dataanalysen var klar. På grund av mitt misstag är data från
detta lästillfälle tyvärr inte helt kompletta.
STEG 3. Individernas reaktioner sammanfattas.
Jag skrev en sammanfattning i löpande text av reaktionerna hos varje enskild deltagare
där jag analyserade vilken typ av textavsnitt eller tema som väckt tydliga reaktioner.
Jag beräknade också frekvenser för vissa reaktioner.
STEG 4. Kodning av reaktioner. (Redovisas översiktligt)
När dokumentationsarbetet var klart beslutade forskargruppen att samtliga reaktioner
skulle kodas av två personer. Reaktionerna skulle alltså delas upp i olika kategorier.
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Syftet var att senare urskilja subteman och teman. Jag och Ann Marie fick i uppdrag att
göra kodningen av data i manus.
Innan arbetet startade gjorde vi en mall för kodning där vi delade upp reaktioner i
tre huvudkategorier med flera underkategorier. Vi analyserade systematiskt samtliga
reaktioner person för person under alla lästillfällen. Kodningen underlättades av att
manus fanns i tabellform. Först gjorde vi en varsin egen kodning. Vi jämförde sedan
våra koder och diskuterade oss fram till en kod om vi inte var ense. Kodningen gick
förvånansvärt lätt.
Vi fick omarbeta och utvidga vår kodningsmall flera gånger eftersom den inte
täckte de reaktioner som fanns registrerade och vi upptäckte fel. När arbetet var
avslutat visade det sig att kodningen hade viktiga brister. Den var inte tillräckligt
användbar för att urskilja teman och subteman. Studiens tolkande dataanalys är därför
inte avslutad.
STEG 5. Individernas reaktioner sammanställs i tabeller
Mina magisterstudier har pågått parallellt. När jag planerade min uppsats insåg jag
ganska snart att koderna blev alltför abstrakta för att vara underlag för en manifest
beskrivning av studien. Jag beslöt mig för att i stället använda materialet i det färdiga
manuset. Nästa steg i analysarbetet blev därför att identifiera, kategorisera och
sammanställa individernas reaktioner: typ, antal och vad som föranlett reaktionen högläsningen av boken eller annat initiativ från Kristina. Jag delade upp reaktionerna i
två kategorier utifrån deras koppling till högläsningen: reaktioner med direkt koppling
och reaktioner med oklar koppling. Här hade jag nytta av tidigare diskussionerna kring
kodningen då vi gjort uppdelning i spontana och initierade reaktioner.
I slutet av steg 5 hade jag skapat två tabeller för varje individs alla registrerade
reaktioner vid samtliga tillfällen med högläsning. En tabell för lästillfällen med
originaltext, en tabell för lästillfällen med lättläst bearbetning. När de individuella
tabellerna var klara använde jag det materialet på olika sätt. Dels som stöd när jag
skulle beskriva individernas reaktioner i löpande text. Dels som underlag för beräkning
av specifika reaktioner, t ex reaktioner som initierats, eller fysisk aktivitet under
högläsningen.
STEG 6. Granskning av manus ur olika individers perspektiv
För att kunna beskriva och exemplifiera de olika individernas reaktioner och
kommunikation har jag därefter läst manus gång på gång på gång men med olika fokus
och olika perspektiv. Jag har varje gång läst manus ur en specifik individs perspektiv
och det har varit intressant att se hur en viss reaktion kan få en ny innebörd om man ser
på reaktionen från ett nytt perspektiv. Sista delen i detta steg var att granska manus
utifrån högläsarens perspektiv och sammanställa data för högläsarens aktivitet.
STEG 7 Granskning av manus ur gruppens perspektiv
Sista steget i analysen var att identifiera hela gruppens kommunikation genom att på
nytt läsa manus med gruppfokus. Utifrån ny noggrann läsning av manus kunde jag
identifiera vilka deltagare som kommunicerade med varandra och högläsaren och
beräkna frekvenser för olika typer av kommunikation inom gruppen.
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STEG 8. Granskning av filmer med individer i närbild och fokus på helhet
När dataanalysen var klar granskade jag filmerna med varje deltagare i närbild
ytterligare en gång med syftet att skaffa mig en helhetsbild av den enskilda kvinnans
upplevelse och reaktioner. Det var en stark upplevelse för egen del att återvända till
filmerna och slippa fokusera detaljer utan helt kunna koncentrera mig på att fånga in de
stora linjerna i kvinnornas reaktioner under högläsningen.
Ibland ledde granskningen att jag fick revidera vissa av de tidigare
bedömningarna. Det var en viktig erfarenhet. Att sammanställa en mängd detaljer ger
en annan bild än att ta in hela bilden på en gång. Filmerna med Alice och Signe
granskade jag sedan ytterligare en gång tillsammans med högläsaren Kristina för att få
hennes synpunkter på min bedömning av deras reaktioner.

Summering
Jag summerar här mitt arbete med databearbetningen utifrån Krippendorffs ram för
innehållsanalys:
1. En text eller motsvarande, data som innehållsanalysen bygger på.
Min bedömning: Detta motsvaras av transkriberat manus från filmerna.
2. En forskningsfråga som forskaren försöker besvara genom att analysera texten.
Min bedömning: Mina fem forskningsfrågor har formulerats i uppsatsens inledning.
3. En kontext som ger mening åt texten.
Min bedömning: Utgörs av högläsningsituationen inom det särskilda boendet.
4. En analytisk konstruktion som operationaliserar vad forskaren vet om kontexten.
Min bedömning: Utgörs av definitioner kring kommunikationen i manus, kondenserat i
statistik över individernas och gruppens kommunikation.
5. Slutsatser som är avsedda att besvara forskningsfrågan.
Min bedömning: Slutsatserna finns beskrivna i uppsatsens analysdel.
6. Validering av evidens.
Min bedömning: Valideringen utgörs av många exempel med citat och fylliga och
noggranna beskrivningar, som stöds av statistiskt material. Validerande bedömning av
två deltagares reaktioner har dessutom genomförts av deltagande personal.

Etiska aspekter
I SBU:s rapport om demenssjukdomar 2006 redovisas en forskningsgenomgång av etik
och demens. SBU beskriver ett antal olika perspektiv på etik: deskriptiv, medicinsk,
normativ etc. SBU konstaterar att de etiska värderingarna, etikens fokus och
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frågeställningar påverkas av hur man ser på människan med demenssjukdom.
Litteraturgenomgången visar också ”att det saknas enhetlighet eller konsensus kring
vilka etiska värden eller normer som finns eller bör finnas” (SBU 2006).
Forskningens etiska dilemman har engagerat många forskare, t ex engelsmannen
David Silverman. Han lyfter fram den kvalitativa forskningens speciella etiska problem
eftersom kvalitativ forskning ofta innebär ett nära engagemang i olika sidor av
individernas liv (Silverman 2005). Ulla Melin Emilsson (1998) beskriver i sin
avhandling att ett etiskt problem i deltagande observation består i att de som observeras
lämnar ut alltför mycket känslig information. Silverman (2005) definierar ett antal
villkor för informerat samtycke, en viktig del i de etiska förutsättningarna för forskning
med människor. Silverman menar att i forskning som innebär inspelningar behövs
ytterligare ett skriftligt samtycke, nämligen till hur data ska användas.
Forskning med människor i Sverige är reglerad i en särskild lagstiftning,
Etikprövningslagen från 2003. Lagen skärptes 2008. För att få genomföra denna typ av
forskning krävs oftast ett godkännande efter en etisk prövning (SFS 2003). Dessutom
krävs alltid ett informerat samtycke från den som ska delta. I Etikprövningslagen
används beteckningen forskningsperson för en person som är föremål för forskning.
Den blivande forskningspersonen ska enligt lagen få noggrann information innan
han/hon samtycker till att delta. Innehållet i informationen är preciserat i 16 § och ska
hjälpa tilltänkt forskningsperson att ta ställning till om man vill medverka. Metoder
som forskaren kommer att använda ska beskrivas, liksom följder och risker med
deltagandet. Informationen ska utformas så den blir begriplig för forskningspersonen
och måste göra klart att deltagandet är frivilligt och att forskningspersonen när som
helst kan välja att avbryta sin medverkan. Lagen föreskriver att samtycket ska vara
frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycket ska dokumenteras
(SFS 2003).
Det finns en hel del internationell forskning om problemen när det gäller
informerat samtycke från personer med en demenssjukdom. Warner, Mc Carney,
Griffin, Hill och Fisher (2008) beskriver t ex svårigheter att klargöra beslutskapacitet
för informerat samtycke hos demenssjuka. Studiens resultat pekar på att kognitiva test
inte räcker. I deras studie prövas en arbetsmodell som ska fylla såväl juridiska som
etiska krav. Sachs, Stocking, Stern, Cox, Hougham och Sachs (1994) beskriver också
det grundläggande problemet att beslutskapacitet gått förlorad vid demens. De
presenterar en modell där skriftligt samtycke att delta i forskning upprättas innan en
person insjuknar. Det informerade samtycket ingår då i ett skriftligt beslut om att vid
behov få livsuppehållande behandling.
Etikprövningslagen (SFS 2003) medger forskning utan samtycke, bland annat om
forskningspersonen lider av en sjukdom som hindrar att hans/hennes mening inhämtas.
Förutsättningen är dels att forskningen ger ny kunskap som inte är möjlig att få med
samtycke, dels att resultatet kan vara av nytta för forskningspersonen, dels att
medverkan innebär obetydlig risk och obehag för forskningspersonen. Ytterligare ett
krav är samråd med närstående till forskningspersonen och att närstående ger sitt
samtycke. Forskningen får inte genomföras om forskningspersonen visar tecken på att
han/hon inte vill delta.
I bidragsansökan för det forskningsprojekt som jag beskriver i uppsatsen (Bilaga
1) finns ett kort avsnitt om etiska aspekter. Där slår man fast att videofilmning kan
upplevas som integritetskränkande. Därför garanterar man i ansökan att filmerna endast
ska visas för forskare som deltar i studien. I ansökan planeras följande åtgärder för att
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fylla Etikprövningslagens krav i projektet:
”Informerat, skriftligt samtycke inhämtas från respektive institution, personligen från
deltagande personer med demenssjukdom, samt från personalen som arbetar på
dagvården. I vissa fall av anhöriga. Före projektets genomförande kommer en etisk
bedömning att göras från Karolinska Institutets etiska kommitté.” (Bilaga. Ansökan s. 2)

Jag kommer här att närmare granska hur de etiska åtgärderna har genomförts. För
att kunna bedöma hanteringen av de etiska kraven i projektet har jag rådfrågat Linus
Broström, med dr i medicinsk etik vid Lunds universitet och specialist i etiska frågor.
Vår kontakt har skett per mail vid två tillfällen, 2009-10-08 och 2010-03-23 (Bilaga 3).
Hans bedömningar finns med under respektive åtgärd i den etiska planen.
1. Informerat, skriftligt samtycke inhämtas från respektive institution:
Institutionen dvs det särskilda boendet har inte undertecknat något informerat skriftligt
samtycke att delta i projektet. Detta är enligt min bedömning inte heller nödvändigt
utifrån Etikprövningslagens bestämmelser. Ett muntligt samtycke från institutionens
ansvariga chef finns dock noterat i mina minnesanteckningar från ett informationsmöte
om projektet 10 augusti 2005 då Liisa Palo-Bengtsson och jag själv medverkade. Linus
Broström (Broström, personlig kommunikation, 23 mars 2010) uppger att det saknas
formella krav hur ett samtycke ska dokumenteras. Daterade minnesanteckningar som är
preciserade kring projektet fyller lagens krav.
2. Informerat, skriftligt samtycke inhämtas personligen från deltagande personer med
demenssjukdom.
De demenssjuka deltagarna har fått information om projektet, av Liisa Palo-Bengtsson
och Ann Marie Lindman när de besökt det särskilda boendet men framför allt av
Kristina. Enligt Linus Broström (Broström, personlig kommunikation, 23 mars 2010)
kan ansvarig forskare delegera informationsansvar till en annan person. Men att
Kristina stått för en stor del av informationen anser jag vara etiskt tveksamt eftersom de
demenssjuka deltagarna stod i ett så starkt beroendeförhållande till institutionen och i
synnerhet till Kristina själv. Beroendet kan ha gjort det svårt för dem att säga nej till att
delta i forskningsprojektet. Dessutom är det osäkert om informationen har fyllt
Etikprövningslagens krav.
De demenssjuka deltagarna har inte undertecknat någon samtyckesförklaring.
Frågan diskuterades inte i projektgruppen utan Palo-Bengtsson har själv fattat beslutet
att frångå den etiska planen. Etikprövningslagen ställer inget krav på skriftligt
samtycke från forskningspersoner när demenssjukdom utgör ett hinder. Men som jag
tolkar lagen bör forskningspersoner med demens själva underteckna ett samtycke om
man kan skriva sin namnteckning och förstår vad detta innebär. Jag bedömer att detta t
ex gäller den lindrigt demenssjuka personen bland deltagarna.
3. Informerat, skriftligt samtycke inhämtas från personalen som arbetar på dagvården.
Forskarna har använt fel beteckning på personalens arbetsplats eftersom forskningsprojektet
bedrevs i ett särskilt boende. Boendets personal har inte ett undertecknat ett samtycke,
vilket inte heller är nödvändigt enligt Etikprövningslagen. Ett skriftligt samtycke
saknas också från högläsaren Kristina som är personal och som har deltagit som
forskningsperson i projektet. Ett muntligt samtycke från Kristina finns dock beskrivet i
mina minnesanteckningar från ett telefonsamtal 1 juli 2005 då jag informerade henne
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om projektet och tillfrågade henne om att delta. (Jfr Linus Broströms bedömning i p.1).
Kristina har inledningsvis fått information om projektet vid flera tillfällen och hon har
haft fortlöpande insyn i projektets uppläggning eftersom hon har deltagit aktivt i
planeringen. Däremot har Kristina inte fått information i förväg om möjliga
konsekvenser av filmningen, t ex den visar etiskt problematiska situationer. Den
informationen kunde tänkas ha påverkat hennes beslut om hon skulle medverka i
projektet.
4. Informerat, skriftligt samtycke inhämtas i vissa fall av anhöriga.
Anhöriga till de demenssjuka deltagarna har i början på oktober 2005 undertecknat ett
skriftligt samtycke till att deras närstående medverkar. Anhöriga har fått information
om projektet i olika former, dels muntligen av det särskilda boendet och Kristina, dels
skriftligen från mig.
6. Före projektets genomförande kommer en etisk bedömning att göras från Karolinska
Institutets etiska kommitté

Liisa Palo-Bengtsson ansvarade för att söka etisk prövning. Sirkka-Liisa Ekman, Ann
Marie Lindman och jag själv har hela tiden varit övertygade om att prövningen var
genomförd enligt planerna. Inte förrän i slutfasen av uppsatsarbetet hösten 2009
kontaktade jag KI:s etiska kommitté för att få det etiska tillståndets nummer. Då blev
det klart att kommittén inte hade gjort någon etisk prövning av projektet. När jag sedan
sökte i gamla minnesanteckningar fann jag en anteckning från 10 augusti 2005 om att
Liisa bedömde etisk prövning som onödig. Men det står inte explicit att vi beslutar att
avstå. Det kan förklara varför vi övriga tre har levt i den falska föreställningen att etisk
prövning var gjord.
Jag var mycket tveksam om Palo-Bengtsson hade gjort rätt bedömning. Genom
min handledare fick jag kontakt med etikforskaren Linus Broström (Broström,
personlig kommunikation, 10 oktober, 2009). Han gjorde själv bedömningen att etisk
prövning av detta projekt troligen inte var nödvändig år 2005 innan Etikprövningslagen
skärptes år 2008. Skärpningen innebar att etisk prövning blev nödvändig bland annat
för ett forskningsprojekt som
”utfors enligt en metod som… innebär en uppenbar risk att skada
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt”. (Prop. 2007/08:44).
Sammanfattningsvis bedömer jag att det är tveksamt om forskningsprojektet fyller
de formella kraven i Etikprövningslagen eftersom hanteringen har så tydliga brister.
Viktigaste bristen är den alltför långtgående delegeringen av informationsansvaret. Jag
anser att Liisa Palo-Bengtsson som ansvarig forskare själv borde ha givit information
till demenssjuka deltagare, högläsaren Kristina och till anhöriga. Viktigaste
anledningen är att det inte fanns något beroendeförhållande mellan henne och
forskningspersonerna. Palo-Bengtsson var också den som hade erfarenhet och kunskap
nog att utifrån kraven i Etikprövningslagen beskriva projektmetoden och möjliga
effekter av projektet så att forskningspersonerna och anhöriga på allvar kunde ta
ställning till om de ville medverka.
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Validitet och reliabilitet i studien
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom kvantitativ forskning. Elizabeth
DePoy och Laura Gitlin definierar validitet som ”i vilken utsträckning resultaten är
korrekta eller reflekterar det bakomliggande syftet med undersökningen” (DePoy &
Gitlin, 1999 s.123). Samma författare definierar reliabilitet som ”forskningsdesignens
stabilitet (----) om undersökningen upprepas under samma betingelser skulle den ge
samma resultat” (DePoy & Gitlin, 1999 s. 129).
DePoy och Gitlin poängterar att den kvalitativa forskningens resultat är specifika för
det sammanhang där forskningen genomförs. ”Syftet är alltså inte att generalisera
resultaten från ett litet sample till en större grupp individer med liknande egenskaper”
(Depoy & Gitlin, 1999 s.163). Den kvalitativa forskningens syfte är att fungera
teoriskapande. I kvalitativ forskning är det fenomen som studeras beroende av
sammanhanget. Därför berör inte den kvalitativa undersökningen frågor om
generaliserbarhet. DePoy och Gitlin menar i stället att det handlar om att förstå
rikedom, mångfald och djup inom ramen för ett specifikt sammanhang.

Begreppens användbarhet inom kvalitativ forskning
Inom kvalitativ forskning finns olika åsikter om kriterier och användbarhet för
begreppen validitet och reliabilitet. Kirsti Malterud (1998) som är en kvalitativ forskare
inom medicin, har gjort en analys av begreppet validitet. Hon menar att begreppet
validitet är relevant i kvalitativ forskning trots att många forskare med kvalitativ
inriktning avvisar begreppet i traditionell mening. Hon skriver t ex: ”På en metod
måste vi kunna ställa validitetskravet att den kartlägger det den syftar till och det den
utger sig för att kartlägga” (Malterud, 1998 s.160).
Karin Widerberg (1998) menar dock att begreppet validitet passar dåligt i
kvalitativ forskning. Syftet här är ju inte att forskaren ska vara utbytbar (reliabilitet)
eller att det redan på förhand är bestämt vad man ska mäta (validitet).

Olika typer av validitet
Anna Whitaker (2004) analyserar validitet med fokus på trovärdighet hos
empiribeskrivningen och tolkningen. Hon identifierar tre olika typer av validitet.
Beskrivande validitet eller trovärdighet handlar om grad av korrekthet eller
tillförlitlighet i det jag påstår mig ha sett eller hört under observationer. Här gäller det
för forskaren att vara noggrann, exakt och självkritisk.
Tolkningsvaliditet rör vilken mening/betydelse olika händelser, aktiviteter, beteenden
och liknande har för dem som är involverade och hur jag tolkar dessa. Här krävs att
forskaren har ett självkritiskt förhållningssätt och kontinuerligt ifrågasätter sina egna
tolkningar.
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Teoretisk validitet innebär en teoretisk förståelse som går bortom den konkreta
beskrivningen och tolkningen och i stället uppmärksammar en annan abstraktionsnivå
(Whitaker, 2004).

Metoder för att nå tillförlitlighet
I en artikel om kvalitativ innehållsanalys diskuterar Ulla Hällgren Graneheim och Berit
Lundman (2004) en central fråga: metoder för att uppnå tillförlitlighet, något som har
stark koppling till validitet och reliabilitet. Tre viktiga beståndsdelar i tillförlitligheten
är enligt författarna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.
1. Trovärdighet handlar om i hur hög grad data och processer haft rätt fokus, dvs
studiens fokus, urval av kontext och deltagare, metod för datainsamling och datas
omfattning. Det kan också handla om relevans hos meningsenheter, hur väl kategorier
och teman täcker data och konsensus kring bedömningar.
2. Pålitlighet handlar om huruvida data har ändrats över tid och beslut förändrats under
forskningsprocessen. När forskningsprocessen är omfattande och drar ut på tiden finns
risk för obeständighet hos data. Bedömningar kan också förändras över tid och en
öppen dialog med forskningsteamet är viktig.
3. Överförbarhet rör i vilken grad slutsatserna kan överföras till andra miljöer eller
grupper. Läsaren gör den bedömningen. För att kunna bedöma överförbarhet är det
viktigt att få en klar och tydlig beskrivning av kultur och kontext, deltagarna,
datainsamling och analysprocess liksom slutsatser. Även citat har en viktig funktion för
överförbarheten.

För att summera:
Jag har själv fostrats i en starkt kvantitativ forskningstradition både under
psykologistudier på 60-talet och under min medicinska utbildning. Inte förrän under
magisterstudierna i socialt arbete har jag haft anledning att på allvar sätta mig in i
kvalitativ forskning, något som har inneburit en total förändring av mitt sätt att se på
forskningens former och villkor. På samma gång har min bakgrund hjälpt mig att se
med öppet sinne på både kvantitativ och kvalitativ forskningstradition. Det har bl a
gjort det naturligt för mig att använda kvantitativa data som statistik, tabeller i min
uppsats. Jag menar att validitet och reliabilitet har relevans även inom kvalitativ
forskning eftersom de representerar grundkrav inom forskning men begreppen måste
då omdefinieras utifrån den kvalitativa forskningens natur.
Validitet i min uppsats och i den aktuella studien kan beskrivas som trovärdighet
hos metod och resultat. För att skapa trovärdighet anser jag att det krävs framför allt
djup och mångfald i beskrivningen av studiens alla delar och att beskrivningen också
innehåller relevanta citat. Mångfald och djup i beskrivningen måste inkludera öppenhet
när det gäller planerade och oplanerade förändringar, misstag och felbedömningar
under förberedelser, genomförande och analys
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Kapitel 6. Resultat

Beskrivning av deltagare i studien
När jag skulle börja skriva uppsatsen besökte jag det särskilda boendet för att få mer
information om varje deltagare. Det hade gått flera år sedan studien genomfördes och
jag träffade nya chefer som generöst lät mig ta del av journaler och träffa personal som
kände deltagarna sedan länge. En av deltagarna, Magda, hade avlidit och journalen var
flyttad till centrala arkiv. Därför är beskrivningen av Magda något mer knapphändig än
av övriga tre deltagare. Min beskrivning av deltagarna utgår från den situation som
rådde när videoinspelningarna gjordes och bygger på tre källor:
•
•
•

Mina egna intryck från de 16 videofilmerna
Journaler
Uppgifter från personal i det särskilda boendet

Deltagarnas namn är fingerade.

MÄRTA
Märta är äldst av deltagarna, drygt 90 år. Filmerna visar att Märta är en späd men
elegant dam, medveten och aktiv, med få om ens några märkbara tecken på demens.
Hon är mycket verbal och kommer ofta med humoristiska kommentarer. Märta är den
av deltagarna som verkar piggast och mest välorienterad. Av journalerna framgår det
att Märta är uppvuxen i en storstad. Hon har varit gift, men fick aldrig några barn och
hon arbetade i många år som tjänsteman inom en stor industri. Maken är död.
Märta fick diagnosen Alzheimers sjukdom för några år sedan och har bott i sin
nuvarande bostad relativt kort tid. Hon har 25 poäng på GBS - skalan, ett lågt värde
som innebär att hon har en lindrig demens. Hennes närminne är något nedsatt men hon
är orienterad till tid och rum och klarar sig själv i stor utsträckning. Den språkliga
förmågan är väl bevarad och Märta är påfallande social och uppmärksam. Personalen
beskriver Märta som en person med stark integritet som ibland kan vara lite skarp mot
övriga trots att hon egentligen är mycket sällskaplig.
Märta vill gärna följa med vad som händer ute i världen så hon tittar på TVnyheterna varje kväll och hon tycker mycket om musik och sång. På kvällarna händer
det ibland att hon tar sig en liten whisky och umgås med några andra boende i
vardagsrummet
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MAGDA
Magda är yngst av deltagarna, drygt 70 år och betydligt yngre än övriga tre. Hon är en
parant kvinna, verbal och positiv med mycket humor. Men hon kan också säga ifrån
och vara bestämd. Magda har tidigare arbetat med siffror och statistik. Hon hade
relativt låga poäng på MMT - test vilket innebar att hennes demens utvecklats till en
måttlig nivå. Magda har en allvarlig sjukdom och hon får många olika lugnande,
smärtstillande och blodförtunnande mediciner. Hennes tillstånd varierar, ibland är hon
mycket pigg men ofta är hon mycket trött. Magda skriver dagbok med stöd av personal
och tycker mycket om att skriva och sjunga. Hon är utåtriktad och har nära kontakt
med sina barn och sin släkt. Magda avlider en tid efter att studien har genomförts.

SIGNE
Signe är drygt 80 år och framträder på filmerna som en tyst och stillsam kvinna med ett
blygt och milt ansiktsuttryck. Hon sitter i rullstol och verkar ha stora svårigheter att
uttrycka sig verbalt. I journalen kan man läsa att Signe är uppvuxen i en storstad. Efter
skolan arbetade hon som expedit i ett varuhus. Så gifte hon sig, blev hemmafru och
fick en son. Efter många års äktenskap skilde hon sig och levde sedan ensam. För drygt
fem år sedan fick Signe en hjärnblödning som ledde till bestående expressiv afasi. Hon
förstår vad andra säger men hennes egna kommentarer är ofta - men inte alltid svårförståeliga. Signes stroke har också lett till att hon oftast sitter i rullstol även om
hon kan förflytta sig med rullator korta sträckor.
Signe har en måttlig demens enligt MMT-test. Hon har bott i sin nuvarande bostad
i några år men har aldrig utretts och fått en regelrätt demensdiagnos. Enligt journalen är
Signe orienterad till person, men inte till tid och rum och hon har nedsatt närminne.
Personalen berättar att Signe är blyg och avvaktande inför obekanta, men uppskattar
kontakt och umgänge med människor hon känner. Hon sjunger gärna och tycker om att
uppträda för hennes tal och språk fungerar när hon sjunger. Signe minns många gamla
sånger.

ALICE
Alice är nästan 90 år gammal och på filmerna syns en allvarlig, tunn gestalt som sitter
hopsjunken i en rullstol. Alice har mycket svårt att tala. Varje ord verkar kräva en stor
kraftansträngning och uttalas med tunn, ljus röst. Alice har vuxit upp i storstad i en
tjänstemannafamilj och studerade vidare efter skolan. Hon tog examen vid universitet
och har sedan gjort karriär inom offentlig förvaltning. Alice gifte sig med en man med
liknande bakgrund och fick en son. Maken är numera död. Alices stora intresse på
fritiden har varit handarbete, broderi och stickning och hon har alltid läst mycket.
Alice är sjuklig och hennes minne utreddes för några år sedan. Hon fick då
diagnosen demens av blandad typ, vilket innebar demens både av Alzheimer- och
vaskulär typ. Hennes värden på MMT- test visar att hon har en demens av måttlig grad.
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Alice behöver mycket praktisk hjälp med sitt dagliga liv. Hon är orienterad till person
men inte till tid, men hon minns dock besök och blommor som hon fått. Alice har
problem med att läsa men har inga svårigheter att göra sig förstådd eller att förstå
andras tal. Hon svarar adekvat och artigt på frågor men tar sällan initiativ till kontakt.
Personalen beskriver Alice som en person med mycket stark integritet.

Deltagarnas reaktioner vid högläsning
Introduktion
Min beskrivning av individuella reaktioner under högläsningen bygger främst på
manus från filmerna. Som framgår av föregående avsnitt har jag sammanställt samtliga
reaktioner som finns i manus i två olika tabeller för varje individ, en tabell för
Originaltext respektive Lättläst version. När reaktionerna skulle kodas i studiens
dataanalys skiljde vi på helt spontana reaktioner och reaktioner som har initierats av
högläsaren genom frågor, påpekanden eller ögonkontakt. Den indelningen har jag
behållit när jag sammanställt tabellerna som samtliga är bifogade i Bilaga 3-10.
Jag har gjort följande gruppering av reaktionerna under Originaltext och Lättläst
text:
•

•

Reaktioner som tydligt kan kopplas till högläsningen t ex muntliga
kommentarer, nickningar, skratt, suckar. Den tydliga kopplingen består i att
reaktionen är omedelbar och dessutom adekvat och naturlig som uttryck för
upplevelse av text, bild eller kommentarer i anslutning till text/bild.
Reaktioner med oklart samband med högläsningen i form av fysisk aktivitet, t
ex att deltagaren låter blicken vandra runt, plockar med saker eller med sig själv,
vänder sig bort eller blundar.

I beskrivningen förekommer många citat ur manus med muntliga kommentarer från
deltagare och högläsare. Citerade personer är alltid namngivna. I beskrivningen finns
också citat ur den bok som läses högt. Textcitat är kursiverade.
Som jag tidigare har beskrivit pågår högläsningen i två olika omgångar där man
läser Originaltext respektive Lättläst version vid fyra tillfällen. Jag kommer att använda
grundbegrepp från avsnittet om kommunikationsteorier för att sortera och kategorisera
olika reaktioner, framförallt Dimbleby och Burtons modeller för interpersonell
kommunikation (Dimbleby & Burton 1999).
Under samtliga högläsningsillfällen deltog Liisa Palo-Bengtson och Ann Marie
Lindman och skötte videofilmningen.
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MÄRTA
Reaktionsmönster, sammanfattning
Märta kommunicerar på många sätt och visar en hel rad reaktioner under högläsningen.
Hennes vanligaste reaktion med tydlig koppling till högläsningen är verbala
kommentarer till text eller bild. Men Märta reagerar ofta på högläsningen icke-verbalt,
genom att nicka eller skaka på huvudet. Däremot skrattar och ler hon sällan men det
kan förekomma. Skratten kommer särskilt ofta när texten handlar om sexualitet. Några
gånger rynkar hon på näsan eller gör en grimas.
Större delen av Märtas verbala reaktioner är helt spontana, dvs kommer helt utan
uppmuntran av högläsaren. Reaktionerna kan sägas vara utlöst av kontexten, d.v.s.
högläsningen. Ändå riktar sig merparten av Märtas reaktioner mot högläsaren Kristina
som ofta vänder sig just till Märta med ögonkast, frågor eller kommentarer under
läsestunderna i en kommunikation som är tydligt inriktad på dialog. Märta svarar
nästan alltid på Kristinas kontakt med en nick, ett bekräftande ”Mm” eller med
muntliga kommentarer. Vid några tillfällen händer det att Märta kommunicerar med
Magda.
Märta är äldst i gruppen och har ett rörelsemönster som man kanske kan kalla
ålderdomligt och som hon är ensam om bland deltagarna. Hon tycks i stor utsträckning
använda huvudrörelser för att markera ställningstagande:
•
•

bekräftelse genom att nicka t ex vid känsloladdade ord, när namn och begrepp
återkommer, när hon får blickar av Kristina
ogillande genom att skaka på huvudet t ex vid texten nämner tbc, sjukdom, död,
begravning eller förvåning genom att böja huvudet åt sidan.

De flesta lästillfällen visar Märta periodvis icke-verbala reaktioner som inte har någon
tydlig koppling till högläsningen och som kan tolkas som trötthet eller oro. Då kan hon
t ex blunda eller blinka tungt, plocka med kläder eller papper, klia sig, hosta, se på sin
hand eller sina fingrar. Rätt ofta tittar hon bort eller torkar ögon, mun, ansikte.
När Märta filmas i närbild avviker reaktionsmönstret från övriga tillfällen. Både
verbala och icke-verbala reaktioner blir fler till antalet, framför allt fler muntliga
kommentarer och nickningar. Men hon visar också mer fysisk oro. Märtas reaktioner i
närbild kan vara uttryck för att hon har känt sig besvärad av den närgångna
videokameran och filmaren Palo-Bengtsson. Ett tydligt exempel på att detta är det
tillfälle då Märta uttrycker sin irritation över att Palo-Bengtsson betraktar henne och
filmar henne vid bordet.

Reaktioner under originalversion
Märta är verbalt aktiv under de fyra lästillfällena med originalversionen och gör ett
flertal muntliga kommentarer till text och bild. Större delen av kommentarerna är helt
spontana. Men Märta reagerar också mycket ofta icke-verbalt med att nicka eller böja
på huvudet, då och då kommer skratt, leenden, suckar. Märta visar sammanlagt åtta
olika slags reaktioner, verbala och icke-verbala, på högläsning av originaltexten.
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Märta kan visa mycket olika reaktionsmönster under samma läsestund, som under
två olika avsnitt vid första lästillfället.
Avsnitt om visning inför en auktion: Märta rör sig hela tiden. Hon kliar sig,
plockar med sina kläder, tittar bort, nyser, hostar, torkar ögon, torkar mun,
torkar ansiktet.
Avsnitt om prostituerade Louises öde: Märta är helt stilla och följer med
intensivt, enbart huvud och ögon rör sig, kommenterar då och då.
Reaktionsmönstret är trots allt relativt likartat under de tre första lästillfällena och det
förekommer ganska lite av fysisk oro. Vid det fjärde lästillfället filmas Märta i närbild
och då förändras hennes reaktionsmönster som vi kan studera närmare. Märta tittar till
mot kameran i inledningen och tycks medveten om att hon filmas. När Kristina börjar
läsa sätter sig Märta tillrätta, fäster blicken på Kristina och lyssnar intresserat. Kristina
sitter en bit bort. Märta nickar svagt vid vissa ord som lantflicka eller dammig. Men
stundtals verkar hon splittrad, hon tittar bort och plockar med saker. Hennes
uppmärksamhet växlar fokus, mellan Kristina och omgivningen. Efter ett tag blinkar
Märta tungt och blundar en kort stund några gånger. När Kristina visar henne en bild av
Armand förändras Märtas ansiktsuttryck, hon piggnar till, ler och ironiserar skämtsamt
över en kommentar från Kristina. Efter bildvisningen startar högläsningen igen och
Märta blir på nytt mer splittrad. Hon visar därefter inga synbara reaktioner på texten,
varken verbalt eller icke-verbalt och mot slutet av högläsningen verkar hon trött. Hon
blinkar tungt och blundar kort.
Under tredje lästillfället visar Märta tydligt att hon är irriterad på den närgångna
filmningen med en syrlig kommentar mot forskaren på andra sidan bordet. Ett tydligt
exempel på vad Dimbleby och Burton (1998) benämner kontextutlöst kommunikation.
Märta (tittar på Liisa): Hoppas jag får snyta mej (pekar på Liisa). Jag säger det för
hon tittar (sätter huvudet i handen och vänder sig bort).

Märta riktar sig mest till Kristina men kommunicerar i dialog också med Magda ett par
gånger. Hon reagerar med en kommentar vid ett lästillfälle när Kristina får problem
med Magda som vill gå iväg och Kristinas kommunikation förändras från dialog till att
bli mer linjär.

Reaktioner under lättläst version
Märta kommunicerar flitigt under tre lästillfällen av fyra och gör t ex ett mycket stort
antal verbala kommentarer. Under lästillfälle 1 och 4 har hon ungefär samma
reaktionsmönster, men under lästillfälle 2 avviker hennes reaktionsmönster något från
tre övriga med fler reaktioner av alla slag. Det är det lästillfälle då hon filmas i närbild.
Lästillfälle 3 har Märta mycket få synliga reaktioner jämfört med övriga tillfällen och
reaktionsmönstret är därmed mycket olikt övriga tre tillfällen. Hon är tyst i stort sett
hela tiden och håller sig nästan helt stilla med blicken fästad på Kristina. Texten
handlar om Marguerites första kärleksnatt med Armand.
Precis som i originalversionen är Märta verbalt mycket aktiv och hennes vanligaste
reaktion på högläsningen är verbala kommentarer varav ungefär hälften är spontana.
Men hon reagerar också påfallande ofta icke-verbalt med nickning, huvudskakning
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eller huvudböjning. Sammanlagt visar Märta nio olika slags reaktioner på
högläsningen. Reaktionsmönstret under varje lästillfälle är relativt konsekvent och det
finns inga avsnitt som bryter mönstret för ett visst tillfälle.
Vid andra lästillfället filmas Märta i närbild. Hon ser lite trött ut men sitter alldeles
stilla under nästan hela läsestunden med några undantag då hon rör händerna. Märta
lyssnar tankfullt med blicken mot bordet men då och då tittar hon upp på Kristina. Vid
ett par tillfällen blundar hon kort. Märta tycks följa med i texten, hon nickar ofta som
bekräftelse på vissa ord som ”rik baron” eller ”förälskad” och skakar på huvudet t ex
när Marguerite har feber på kvällen. I avsnittet där Marguerite får en hostattack och
hostar blod reagerar Märta på flera sätt med att vända sig bort, skaka på huvudet och
fälla olika kommentarer. Märtas ansiktsuttryck förändras och blir medlidande när
Armand gråter och bekymrat när Marguerite avböjer Armands kärleksförklaring.
Vid de fyra lästillfällena med lättläst text är Märta engagerad i samtal med Kristina
och övriga deltagare vid flera tillfällen. Kommunikationen är mestadels inriktad på
dialog med Kristina. Några gånger utvecklas den dialoginriktade kommunikationen till
ett personligt samtal mellan Kristina, Märta och Magda.
Kristina: Nu tänker jag berätta om den första kärleksnatten.
Magda: Oj då.
Kristina: Nej, vad härligt!
Märta: (torkar sig runt munnen med servett).
Kristina: Det var härligt, härligt men farligt, farligt.
Magda: Ja, det är det.
Märta: Den var ganska.…ont gjorde det……
Magda: (ser på Märta, ser bekymrad ut)
Märta: Första kärleksnatten.

Foton i den lättlästa boken väcker många känslor och minnen hos Märta.
Kristina: Ska du ta boken och titta Märta? Han är mycket förälskad,
den stackars Armand.
Märta: (bekymrat) Han ligger på knä.
Kristina: Ja. Det är en fin gest.
Märta: (ser på Kristina) Sån kärlek har man aldrig varit med om.

Några gånger kommunicerar Märta och Magda i en egen dialog.
Magda: Hon var vacker i och för sej Greta Garbo.
Märta: Fast egentligen var hon inte så vacker.
Magda: Jo det var hon.
Märta: Jag menar hon var inte så vacker som …(avbryts av Kristina som
börjar läsa)..

Ett intressant exempel på Märtas kommunikation är det tillfälle då Magda visar att hon
vill lämna läsestunden och Kristinas kommunikation med Magda växlar från
utbytesmodell med personlig dialog till att bli något mer linjär. Märta assisterar
Kristina som försöker hindra Magda att gå:
Kristina: Du behöver inte gå nu. Vi ska prata lite.
Magda: Jag ska tillbaks.
Märta: Du bor ju här.
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MAGDA
Reaktionsmönster, sammanfattning
Strax innan högläsningen börjar brukar Kristina servera kaffe och alla deltagare umgås
runt kaffebordet. Magda verkar oftast glad och förväntansfull och visar flera gånger att
hon är positiv till läsestunderna med inledande kommentarer som: ” Det här vill jag
lyssna på” eller ” Ja, men läs!” Magda sitter bredvid Kristina vid nästan samtliga
läsestunder.
Magdas reaktioner på högläsningen består framför allt av muntliga kommentarer,
varav de flesta kommer som gensvar på kommunikation från Kristina med inbjudan till
dialog. Magda är yngst i gruppen och hennes språk avviker något från övrigas, hon
använder t ex slang och kraftuttryck. Men förutom verbala kommentarer har Magda ett
brett register av icke-verbala reaktioner under högläsningen: skratt, leenden, suckar,
nickningar, grimas och axelryckningar.
Magdas reaktionsmönster varierar dock starkt vid de olika lästillfällena. Vid flera
lästillfällen är hon periodvis fysiskt orolig och rör sig mycket. Möjligen finns ibland en
koppling till textens innehåll för hon reagerar med återkommande fysisk oro i vissa
avsnitt som handlar om svek, svartsjuka och sjukdom. Ett par gånger försöker Magda
resa sig och gå men Kristina lyckas hålla henne kvar, något som i sig är ett etiskt
övertramp som jag återkommer till senare. Två lästillfällen avviker från de övriga
genom att Magda långa stunder är mycket stilla och lyssnande.
Magdas uppmärksamhet varierar vid de olika lästillfällena från stark koncentration
till djup sömn. Det beror troligen på trötthet som orsakas av tung medicinering.
Magdas reaktioner kan delas upp i två relativt tydliga kategorier som ofta förekommer
vid samma lästillfälle:
lugn (stilla, ser på Kristina, många muntliga kommentarer, nickar, suck)
fysisk oro (byter kroppsställning, ser bort från Kristina, plockar med saker,
stryker sig på armen, rör munnen, kliar sig och försöker gå iväg.

Reaktioner under originalversion
Magda gör ett flertal verbala kommentarer under högläsningen och merparten är
initierade av Kristina. Men Magda visar också många icke-verbala reaktioner på text
och bild även om de inte är lika frekventa t ex skratt, grimas, rynkade ögonbryn,
axelryckning. Sammanlagt visar Magda elva olika slags reaktioner på högläsningen.
Periodvis kommunicerar hon också icke-verbalt med en fysisk aktivitet som inte
direkt kan kopplas till högläsningen men som troligen uttrycker trötthet. Magdas
reaktionsmönster varierar ofta under samma lästillfälle och hennes reaktioner påminner
om Märtas vid det första lästillfället:
Avsnitt med beskrivning av Marguerites hem: Få kommentarer, fysisk oro.
Avsnitt med historien om Louise, prostituerad som blev gravid och dog:
Lugn. Flera kommentarer, nickar, suckar.
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I närbild under lästillfälle 2 kan vi se hur Magda lyssnar till högläsningen. Magda sitter
nära Kristina, småler och vänder sig förväntansfullt mot Kristina när hon börjar läsa.
Magda lyssnar alldeles stilla, men efter en stund börjar ögonen falla ihop och hon
blundar en lång stund. Ansiktsuttrycket är oföränderligt. Magda tittar upp när Kristina
ställer en fråga och försöker svara men efter ett tag sluts ögonen igen och hon tycks
sova. När Kristina knuffar henne i sidan vaknar hon till och deltar i ett kort samtal, men
somnar snart och reagerar inte när telefonen ringer två gånger. Huvudet faller något
bakåt och munnen är öppen. Ändå reagerar Magda direkt och tittar upp när Kristina
ställer en fråga vid två tillfällen och när Siv hostar. Hela läsestunden verkar ha varit en
kamp mot sömnen.
Magdas kommunikation riktas ofta mot Kristina som svar på Kristinas inbjudan till
dialog. Kristina kommunicerar genom att ställa frågor kring texten under högläsningen
och vänder sig mot Märta och Magda. Det skapar en utbytesinriktad kommunikation
mellan de tre.
Kristina: (vänder sig mot Märta) Vad är en kokott?
Märta: Det är...
Magda: Är det en sån här … det är lite blandat. Är det inte det? ( gör en cirkelrörelse
med fingret).
Kristina: Det är en lättklädd dam (vänder sig till Märta). En lite lättfotad dam...
Magda: Just det.

Vid några lästillfällen handlar kommunikationen med Kristina om att Magda är trött
eller vill gå iväg och Kristina griper in med en annorlunda, mer linjär kommunikation
som Märta ger sitt stöd.
Kristina (knuffar till Magda lätt med armbågen) Hördu!
Magda: Knuffa inte på mej.
Märta: Du sover!

Magda: Jag lyssnar ju… Jag ramlade… Jag lyssnar och jag ramlar….
Signe och Magda har en egen, lite hemlig viskande kommunikation i form av en tyst
dialog vid ett lästillfälle. Möjligen kan kommunikationen ha utlösts av texten när
Kristina läser.
Kristina: En sådan ålderdom har ingen värdighet och väcker inget intresse.
Magda vänder sig mot Signe, lägger handen på hennes rullstol och säger något
ohörbart.

Reaktioner under lättläst version
Magdas reaktioner under högläsningen vid de fyra lästillfällena består framför allt av
ett stort antal verbala kommentarer. Ibland gör hon verbala kommentarer spontant
under själva högläsningen men oftast kommer hennes kommentarer under samtal med
Kristina och övriga i gruppen. Magda gör också kommentarer när Kristina visar bilder.
Särskilt bilder av Garbo och hennes skönhet väcker många tankar och minnen av gamla
filmupplevelser och filmskådespelare från förr. Magda reagerar relativt sällan
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icke-verbalt med skratt, leenden och nickningar. Sammanlagt visar Magda fem olika
slags reaktioner under högläsningen.
Magda kan stundtals reagera icke-verbalt genom att visa fysisk oro då hon rör sig i
stolen, flyttar blicken, kliar sig etc. Vid flera tillfällen är hon trött och sluter ögonen.
Under lästillfälle 1 och 4 sluter hon ögonen under kortare eller längre perioder.
Samtidigt varierar hennes reaktionsmönster under de olika läsestunderna.
Under lästillfälle 1 filmas Magda i närbild. Hon är helt stilla och lyssnar aktivt till
att börja med, och reagerar med korta kommentarer till text och bild, skrattar och
småler. Efter en stund blundar hon men verkar lyssna, hon gör samtidigt en kommentar
när Armand får vänta på Marguerite i flera timmar. När Kristina visar en bild tittar
Magda upp och kommenterar Garbos skönhet. Hon lyssnar sedan aktivt en stund och
tittar på Kristina men blundar snart igen. Magda nickar några gånger medan hon
blundar, t ex när Marguerite bedrar hertigen. Hon tittar upp direkt när forskaren
markerar att tiden är slut.
Lästillfälle 2 skiljer sig från övriga. Här är hon oroligare redan från början, vill inte
sitta nära bordet, säger sig sakna sina glasögon. Mot slutet av läsestunden vill hon resa
sig och gå iväg tre gånger. Det händer även en gång under det tredje lästillfället.
Kristina har fyra olika sätt att hantera att Magda vill gå: ögonkast, tar tag i Magdas
arm, mild övertalning, ett tydligt ”nej”. Varje gång reagerar Magda med att hon sätter
sig. Jag bedömer att ögonkast och mild övertalning är acceptabla metoder för att hålla
kvar Magda men förbud eller fysiskt kvarhållande är inte etiskt försvarbart.
Mycket av Magdas reaktioner kommer alltså under kommunikation med Kristina
och Märta. Det är mer sällan som Magda reagerar helt individuellt. Oftast är det
Kristina som tar initiativ till utbytesinriktad kommunikation genom dialog med Magda
på olika sätt, genom att visa en bild, göra en egen kommentar till texten och söka
ögonkontakt med Magda.
Kristina (visar bild för Magda som blundar) Titta fru Engman.
Magda: (blundar men öppnar genast ögonen, ser på bilden) Ja, visst var hon vacker.
Tjusig hon var kommer jag ihåg.
Kristina: Men hon ser lite olycklig ut.
Magda: Ja men det var hon också.
Kristina: Ja.
Magda: Dom var olyckliga allihop. Hela det gänget.

När bilderna visas i hela gruppen kommunicerar Magda ibland både verbalt och ickeverbalt med flera deltagare.
Kristina: (visar bild för Alice) Alice! Vad vackert.
Magda: (stilla, följer boken med blicken)
Kristina: Mycket romantiskt. Ett vackert par. Titta Signe! (visar Signe boken)
Magda: (ser på Signe, torkar sig om munnen)
Signe: (skrattar till)
Magda: Kameliadamen.

Som framgår tidigare blir Magda vid ett par tillfällen plötsligt mycket orolig och vill gå
under högläsningen. Då utspelar sig en scen mellan Magda och Kristina där Märta
ibland också deltar. Kristina är pressad men att hindra Magda från att gå kan inte
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försvaras etiskt. I det första exemplet blir Kristinas kommunikation blir plötsligt linjär,
tonen är mycket bestämd och professionell i ett försök att hålla Magda kvar.
Kristina: (visar bild för Alice) ... Armand och Marguerite, kramar om varann...
Magda: Tjusigt.
Kristina: Mm...
Magda: (rör sig, till Kristina) Nu måste jag gå.
Kristina (mot Magda, bestämt): Nej:
Magda: Jo jag måste.
Kristina (bestämt): Nej.
Magda: Varför det?
Kristina: Du behöver inte gå nu. Vi ska prata lite. Umgås.
Magda: Jag ska tillbaks.
Märta: Du bor ju här.
Kristina: Ja.
Magda: Ja det är för tillfället ja.

Vid ett annat tillfälle visar Magda på olika sätt att hon inte vill delta, men verkar så
småningom foga sig inför Kristinas kommunikation som först är vädjande och
dialoginriktad, sedan alltmer linjär.
Kristina (visar bild för Magda): Måste se Greta Garbos stora roll. Du kan sätta dej
lite närmare bordet. Snälla...
Magda: Nej, jag sitter så….
Kristina: (bestämt) Nej men sätt dej närmre bordet.
Magda: ( reser sig och sätter sig vid bordet)
Kristina: Så ja. Jättebra.
Magda: Jag har inte glasögonen med mej.
Kristina: Men du kan se på bilderna. Titta.
Magda: Jag ser bara …

SIGNE
Reaktionsmönster, sammanfattning
Signe kommunicerar icke-verbalt att hon ställer in sig på att lyssna till högläsning. Hon
blir helt stilla och tittar uppmärksamt mot Kristina när läsestunden inleds. Signe sitter i
rullstol, ofta placerad vid bordet tillsammans med Alice mitt emot Kristina. Signes
placering gör tyvärr att det blir svårt att avläsa mer subtila reaktioner på gruppbilder
eftersom hon oftast är mer eller mindre dold i bild. Vid de två lästillfällen som Signe
filmas i närbild kan man följa hennes ansiktsuttryck under högläsning och samtal.
Ansiktsuttrycket är oftast tungt och mycket tankfullt under originalversionen. Under
den lättlästa versionen skiftar ansiktsuttrycket något mer - från allvar till sorgsenhet till
förtjusning.
Signe gör få verbala kommentarer jämfört med Magda och Märta och en orsak kan
vara hennes expressiva afasi. De flesta kommentarer gäller bilder och fälls i en
kommunikation med Kristina. Vid ett tillfälle riktar Signe dock flera spontana
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kommentarer mot kameran. För övrigt visar Signe samma slags reaktioner på
högläsningen som Märta och Magda men i betydligt mindre omfattning.
Signe rullar rullstolen fram och tillbaka stundtals, särskilt under originalversionen.
Vid vissa passager ändras rörelsen, den ökar eller saktar av. Hennes fysiska aktivitet
för övrigt är mycket sparsam.

Reaktioner under originalversion
Under högläsningen vilar Signes blick oftast på Kristina men då och då tittar hon åt
annat håll. Signe är mest stilla, hon rör sällan armar och huvud, även om det händer att
hon nickar eller plockar med något. Däremot rör hon ofta på rullstolen med fötterna,
men hennes rörelsemönster skiljer sig vid olika tillfällen. Någon gång är hon mest
stilla. Vid ett tillfälle får Signe ett par hostattacker. Hon inser genast att hon stör och
rullar snabbt bort från bordet. När hon har slutat hosta rullar hon tillbaka.
Då hon filmas i närbild - vid det tredje lästillfället - har Signe ett allvarsamt och
tankfullt ansiktsuttryck när hon lyssnar till högläsningen och mungiporna är djupt
nerdragna. Någon gång visar hon en antydan till leende inför något vackert i texten
som Två svarta hästar. Hon suckar och nickar stilla vid särskilt känsloladdade ord eller
begrepp i texten som Arma varelser eller ödmjukhet. Sammanlagt visar Signe fem olika
slags reaktioner på text och bild under fyra lästillfällen med originaltext: muntlig
kommentar, enstaka suck, leende, grimas och några nickar.
Hur mycket kan Signe ta till sig av nyanser i orden med tanke på hennes afasi?
Vid ett tillfälle filmas Signe i närbild när hon kommunicerar med övriga vid
kaffebordet innan högläsningen startar. Hon bidrar inte med verbala kommentarer. Men
vi kan se att hon kommunicerar icke-verbalt, hon följer med i samtalet med blicken och
att hon förstår och reagerar på det som sägs.
Kristina: Det går fort när bladen faller ner .. löven. Jag undrar varför man säger löv
på hösten och blad på våren.
Signe skrattar till.

Signe har gjort mycket få muntliga kommentarer till högläsning av originaltexten. Men
det sker tre gånger när hon kommunicerar med Kristina och den övriga gruppen, dels
när Kristina visar en bild,
Kristina: (visar en bild av Armand, mot Signe) Visst är han vacker?
Signe: Ja, vacker.

dels när högläsningen håller på att ta slut vid ett tillfälle.
Kristina (kommenterar texten): … Man ska älska andra som sig själv.
Signe: (ser in i kameran, pekar ditåt) Det finns ju såna där handvigare nu…har ju
den (pekar mot kameran igen) Alltsammans fick följas ifrån…
Kristina: Det är väl fint.
Signe: Vad svårt det skulle bli… för dom som väntar… fruktansvärt.

En händelse avviker från annan kommunikation mellan Signe, Kristina och övriga
gruppen. Den varma tonen i Kristinas kommunikation förändras när hon blir mer
professionell och hennes kommunikation blir linjär med bestämda tillsägelser. Kristina
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hindrar Signe med ord och genom att låsa rullstolen när Kristina uppfattar att Signe vill
rulla iväg från bordet. Handlandet är oetiskt. Jag bedömer dessutom att det är tveksamt
om Signe vill rulla bort från gruppen. Kanske missförstår hon Kristina.
Kristina: Kameliadamen.
Märta: Härlig dam det.
Signe: (försöker dricka, häller ut kaffe)
Kristina: (avbryter, reser sig) Nej, jag ska ta bort kopparna.
Märta: (till Signe, plockar med sin kopp) Det rinner. Gör inte så där.
Kristina: Ja ska se…(torkar bordet) Så.
Signe: (tittar efter Kristina, vänder rullstolen långsamt, rullar bort)
Kristina: (till Signe, mycket bestämt) Nej, nu sitter vi kvar vid bordet (rullar tillbaka
Signe och låser rullstolen). Nu ska vi prata och umgås lite. Ha lite trevligt så (går
tillbaka, klappar Märta på axeln).

Reaktioner under lättläst version
Signe tittar på Kristina mest hela tiden under den lättlästa versionen, utom vid det
fjärde lästillfället när hon själv filmas i närbild. Då flyttar sig blicken ofta upp i taket,
ner på bordet och runt i rummet. Möjligen är detta ett tecken på att Signe reagerar på
med oro på den närgångna kameran. Hennes ansiktsuttryck är allvarligt och hon lyssnar
uppmärksamt. Signes ansikte skiftar mellan olika uttryck under högläsningen och
kommunicerar hennes upplevelser icke-verbalt. Signe ser sorgsen ut när Armand är
svartsjuk och planerar att lämna Marguerite. Hon ser fundersam ut när Armand ångrar
sitt beslut att resa iväg. Hon lyssnar intensivt när Marguerite kommer på oväntat besök.
Hon ler och ser förtjust ut när Marguerite frågar Armand: Vill du följa med mej hem,
din dumbom?
Signe rör sig relativt lite under de fyra lästillfällena med lättläst text. Hon sitter
oftast stilla i rullstolen, utom vid det första tillfället då hon rullar lite en kort stund med
rullstolen två gånger. Signe är särskilt stilla under det tredje lästillfället som handlar om
den första kärleksnatten. Då rör hon sig nästan inte alls.
Kristina visar bilder och vänder sig till Signe vid alla lästillfällen utom ett. Signe
lyser upp när Kristina vänder sig till henne och hon tar tid på sig när hon tittar på
bilderna, hon granskar detaljer och pekar i boken. Bilderna och Kristinas frågor leder
till muntliga kommentarer från Signe, sammanlagt 23 st. Två gånger är dock hennes
muntliga kommentarer helt spontana. Hon visar sammanlagt sju olika slags reaktioner
på text och bild och de flesta reaktioner förekommer flera gånger.
Signes kommunikation med andra sker nästan alltid i samspel med framför allt
Kristina när hon visar bilder ur boken. Kommunikationen kring bilderna utvecklas flera
gånger till ett längre samtal där även andra deltar. Kristinas kommunikation innehåller
både dialog och mer professionella inslag.
Kristina: (visar bild på paret) Mycket romantiskt! Ett vackert par.

Titta Signe!
Signe: (lyser upp lite, tittar intresserat på bilden).
Marta: Kameliadamen.
Signe: ( skrattar till)
Kristina: Och vilken tjusig karl!

56

Signe: (nickar lite, ler) Jaa.
Kristina: Det du.
Signe: (pekar i boken) Dom är… båda två.
Kristina: Mycket vackra.
Märta: (rör lite på huvudet) Det var kärlek det.
Kristina: Det du. Vi får se hur det går.
Signe: (nickar, ser glad ut) Mm. Hur mycket är det kvar då?
Kristina: (gör rörelse med armen mot Signe, viskar tyst) … läsa.

ALICE
Reaktionsmönster, sammanfattning
På grund av Alices placering är hennes reaktioner ofta svåra att avläsa när hon inte
filmas i närbild. Det gäller särskilt hennes icke-verbala reaktioner som är speciellt
viktiga eftersom hon har stora svårigheter att uttrycka sig verbalt. Svårigheterna beror
troligen mest på fysisk svaghet. Alice talar med stor ansträngning. Hennes verbala
kommentarer är få men helt relevanta och kommer på initiativ av Kristina när hon visar
bilder i böckerna och ställer direkta frågor till Alice. Alices icke-verbala reaktioner på
högläsningen är också sparsamma och har krävt en noggrann granskning av filmerna
för att bli synliga.
När Alice filmas i närbild, särskilt under den lättlästa versionen, speglar hennes
ansikte att hon följer med i högläsningen, ansiktsuttrycket förändras med textens
innehåll. Alice verkar lugn och samlad vid de båda lästillfällen då hon filmas i närbild
men ansiktsuttrycken är mycket olika. Under originalversionen är ansiktsuttrycket
oftast relativt stelt och allvarligt och då och då verkar hon trött. Under den lättlästa
versionen uttrycker ansiktet mer engagemang. Hon lyssnar intensivt, ler stundtals och
ser belåten ut.
Vid vissa lästillfällen byter Alice ställning och rör sig många gånger. Det gäller
särskilt under det första lästillfället med originaltext då hon filmas i närbild, men också
stundtals i övriga tre lästillfällen med originaltext. Att Alice skiftar kroppsställning
många gånger kan vara tecken på att hon oroas av kameran på nära håll. Under de fyra
lästillfällena med lättläst text är Alice mer stilla och hon visar ingen tydligt ökad fysisk
oro när hon filmas i närbild.

Reaktioner under originalversion
Alice sitter i sin rullstol vid bordet under högläsningen. Oftast sitter Alice placerad så
att hennes kommunikation är svår att avläsa eftersom hon är skymd eller utanför bild.
Det gäller särskilt det fjärde lästillfället då hon är mycket kraftigt skymd och bara kan
ses delvis bakifrån. Då kan man också se att Alice har svårt att hålla sig upprätt i
rullstolen. Överkroppen och blicken tycks gång på gång falla framåt i en långsam båge
mot bordet.
Vid det första lästillfället kan man iaktta Alices reaktioner mer noggrant eftersom
då hon filmas i närbild. Hennes ansiktsuttryck är lugnt och allvarsamt och förändras
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mycket lite under högläsningen men Alice rör sig så mycket att hon ger ett oroligt
intryck. Hon stryker sig oupphörligen i håret och i ansiktet, torkar ögonen, byter
ställning på handen. Till det oroliga intrycket bidrar också att hon biter i fingrarna eller
handen ett stort antal gånger. För mig som betraktare är det ofrånkomligt att tolka
Alices reaktioner som irritation över att en kamera filmar så närgånget att Alice är
starkt besvärad. Som betraktare är det mycket plågsamt att uppleva Alices oro.
Är oron också tecken på trötthet? Alice tittar nästan inte alls på Kristina, utan ser
oftast åt sidan eller ner mot bordet. Det händer också att Alice sluter ögonen en stund
och lutar huvudet i handen. Då verkar hon trött. Vid några tillfällen tittar hon plötsligt
upp, fäster blicken på Kristina och lyssnar intensivt. Det händer t.ex. när Kristina läser:
Louise dog i sviterna av sin abort.
Alice talar med mycket svag röst och har stora svårigheter att göra sig hörd. Hon
gör inte någon muntlig kommentar till texten under de tre första lästillfällena. Vid
fjärde tillfället visar Kristina en bild av Armand för hela gruppen. Då ber Alice att få
titta och hon bekräftar en synpunkt från Kristina. Hon gör alltså två muntliga
kommentarer till text och bild. För övrigt visar hon inte någon annan typ av tydlig
reaktion på högläsningen av originaltexten.
Alices fysiska reaktionsmönster skiljer sig åt vid de fyra lästillfällena. Under tre av
lästillfällena visar hon stundtals fysisk oro, hon ändrar ofta ställning och rör sina
händer på olika sätt. Under det andra lästillfället är Alice mer stilla med färre byten av
ställning. Under högläsningen växlar Alice oftast mellan att titta på Kristina och att se
ner i bordet, utom vid det första lästillfället.
När Alice då och då kommunicerar fysisk oro kan hon ge intryck av att vara svårt
demenssjuk, avskärmad från högläsning och kommunikation med gruppen. Man får en
helt annan bild av henne t ex innan högläsningen startar och deltagarna dricker kaffe
och småpratar. Alice sitter med och dricker kaffe, och hon följer med i samtalet med
blicken. Någon gång händer det att hon ler åt en kommentar.
Märta: (om Magda) När hon säger nånting då är det sant.
Magda: Äh, dra. Vet jag väl.
Alice: (stilla, följer med, ler).

Alice visar annars ingen reaktion när Kristina, Märta och Magda samtalar. Hon
reagerar däremot på att Kristina tar ögonkontakt med Signe när det sker flera gånger
medan hon läser. Alice sätter sig då upp, lyfter blicken och tittar på Kristina, beredd att
komma i tur efter Signe. Vid det tillfälle när alla tittar på en bild av Armand Duval låter
Kristina boken gå runt och samtalar med var och en. Alice tittar först ner, men när
Kristina har kommit till Signe följer Alice samtalet med blicken. När det blir Alice tur
utvecklar sig ett samtal mellan Kristina och Alice:
Kristina: Jag ska visa Alice också.(går till Alice) Alice!
Alice: Får jag se…
Kristina: Armand Duval.
Alice: (tittar på bilden) Han var fin.
Kristina: Visst var han fin. Lockigt hår. Väst. Och så dessutom har han tror jag, en
klockkedja.
Alice: Ja.
Kristina: Jag tycker den skymtar i fickan.
Alice: Ja.
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Reaktioner under lättläst version
När Alice är i närbild vid det tredje lästillfället kan vi noga följa hennes reaktioner. Vi
ser att Alice lyssnar uppmärksamt på högläsningen. När Kristina inleder med att berätta
att hon ska läsa om den första kärleksnatten tittar Alice upp, ler och ser förtjust ut. I
fortsättningen är hennes ansiktsuttryck lugnt och koncentrerat, och hennes minspel
visar att hon följer med i texten. Ansiktsuttrycket skiftar och blir gladare när
Marguerite bjuder in Armand till kvällssupé. Alice ser allvarligare ut när Marguerite
pratar om att hon är sjuk. Alice ler när paret går till sängs och älskar med varandra.
Mestadels är Alice stilla även om det händer att hon biter på fingret eller rör sig en kort
stund. Trots att kameran filmar Alice på nära håll visar hon inga tecken på oro.
Alice reagerar på olika sätt - verbalt och icke-verbalt - under de fyra lästillfällena
med den lättlästa versionen. Hon gör flera muntliga kommentarer varje gång då
Kristina visar henne en bild i boken, sammanlagt gör hon åtta kommentarer. Någon
gång följs hennes kommentarer av ett leende. Alice säger också ”Mm” på ett par ställen
och hon ler flera gånger. Sammanlagt visar hon alltså tre slag av reaktioner på text och
bild. Alice rör sig visserligen något under de fyra lästillfällena men hennes fysiska
aktivitet är inte särskilt stor. Det handlar om mindre rörelser. Någon gång då och då rör
t ex hon lite på huvudet eller torkar ögat. Vid flera lästillfällen sitter hon helt stilla
under en lång stund med blicken på Kristina.
I väntan på att högläsningen ska börja utspelar sig ofta ett samtal i gruppen som
Alice följer med blicken. Under själva högläsningen tittar Alice oftast på Kristina och
sällan på någon annan i gruppen, men det händer ett par gånger när någon säger eller
gör något överraskande.
Kristina (förklarar ordet kurtisan): Man är älskarinna.
Märta: Jaha. Vad härligt då. Kuckelimuck med många.
Alice tittar upp på Märta, sedan på Kristina.
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Deltagarnas reaktioner under högläsning, sammanfattning
Antal och typ av reaktioner
Tabell 1. Deltagarnas verbala och icke-verbala reaktioner med tydlig koppling till
högläsningen, typ och antal.
Siffrorna anger totalt antal gånger viss reaktion förekommer under fyra lästillfällen
med original resp. lättläst text. Inom parentes anges det antal reaktioner som är
spontana.
Säger

Säger

något

Hm

Märta

30

10

Original

(19)

Märta

64

Lättläst

Viskar

Ler

Skratt

Nickar

Skakar

Vrider/

Gör

Rycker

Rynkar

Rynkar

huvud

Böjer

gri-

på

Suckar

Fnyser

ögon-

på

Huvud

mas

axlar

bryn

näsan

2

4

25

4

9

(7)

(2)

(4)

(15)

(1)

(9)

20

2

2

38

18

13

2

1

(30)

(12)

(1)

(1)

(22)

(14)

(9)

(2)

(1)

Magda

61

7

4

2

2

7

2

2

1

2

1

Original

(22)

(5)

(2)

(1)

(4)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

Magda

61

4

2

Lättläst

(13)

(3)

(1)

(3)

Signe

3

1

3

Original

(2)

Signe

22

4

3

3

Lättläst

(2)

(3)

(2)

(1)

Alice

2

2

(1)

2
(2)

5

(3)
3

1

1

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

Original
Alice
Lättläst

8

4

7
(6)

Deltagarna har mycket olika förutsättningar när det gäller kommunikation och
reaktionerna skiljer sig mellan individerna. I tabell 1 kan vi se att det finns en stor
variation i de verbala och icke-verbala reaktioner som har koppling till högläsningen,
från muntlig kommentar till fnysning.
Hos två deltagare, Märta och Magda, är verbal kommentar den vanligaste
reaktionen men de två visar också andra icke-verbala reaktioner som att nicka, skratta,
le, göra en grimas. Samma typ av reaktioner förekommer hos en tredje deltagare Signe,
men mycket mer sparsamt. Den fjärde deltagaren Alice visar färre typer av reaktioner
och de förekommer ännu mer sparsamt. Samtliga deltagare visar mer fysisk oro och
fler reaktioner när de filmas i närbild. Fler reaktioner kan visserligen fångas in med
närbild på deltagarna men den fysiska oron hos samtliga vid dessa tillfällen tyder på att
filmningen i närbild har känts besvärande.
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Andel reaktioner som initierats av högläsare
Hur mycket av individernas reaktioner på högläsning har krävt att högläsaren först tagit
ett initiativ, t.ex. ställt en fråga? Som jag nämnt tidigare är deltagarnas reaktioner
registrerade i två olika kategorier: helt spontana och reaktioner som högläsaren Kristina
initierat. Ett sätt att besvara frågan är att för varje individ studera fördelningen mellan
spontana och initierade reaktioner under respektive version.
I Tabell 2 har jag gjort en sammanställning av hur stor andel av deltagarnas
samtliga reaktioner på högläsningen som är initierade av högläsaren.

Tabell 2. Andel av deltagarnas verbala och icke-verbala reaktioner på högläsning som
har initierats av högläsaren. Andelen är uttryckt i procent. Streck betyder att det inte
registrerats någon reaktion.

Reaktion Verbala

Icke verbala Verbala

Icke verbala

initierade Initierade

initierade Initierade

Texttyp

Original

Original

Lättläst

Lättläst

Märta

35 %

30 %

50 %

33 %

Magda

60 %

33 %

75 %

50 %

Signe

33 %

0%

80 %

55 %

Alice

100 %

----

100 %

10 %

När det gäller två deltagare, Signe och Alice, bygger siffrorna i tabell 2 på ett mycket
litet antal reaktioner. Vid ett tillfälle under originalversionen gjorde Signe två spontana
kommentarer om filmkameran direkt efter högläsningen. Det förklarar den
anmärkningsvärt låga andelen initierade reaktioner hos Signe under originalversionen.
Den lättlästa versionen innehöll fler bilder än originalet, vilket ledde till större aktivitet
från högläsaren Kristina. Det avspeglas i höga siffror för initierade reaktioner hos
deltagarna under lättläst version.
Tabell 2 visar, med dessa begränsningar, att andelen initierade reaktioner är högre
bland de tre personerna med måttlig demens. Resultatet kunde förväntas eftersom en
demenssjukdom har fortskridande negativa effekter på kommunikationsförmåga och
initiativ. Trots detta visar dessa deltagare förvånande många icke-verbala reaktioner
som är spontana.
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Fysisk aktivitet under högläsningen
Förutom reaktioner på själva högläsningen visar deltagarna olika slags verbal och ickeverbal kommunikation i form av fysisk aktivitet under de olika lästillfällena: de vandrar
med blicken, rör sig, plockar med saker, gnider sig i ansiktet, rullar med rullstolen.
Aktiviteten kan vara en reaktion på trötthet, svårigheter att koncentrera sig eller följa
med i texten och är en viktig signal om hur deltagarna upplever högläsningen. Här
följer en sammanställning av individernas fysiska aktivitetsmönster vid de fyra
lästillfällena med originalversion respektive lättläst. Siffrorna anger antal lästillfällen
med visst fysiskt aktivitetsmönster.
Tabell 3. Deltagarnas fysiska aktivitetsmönster under samtliga 8 lästillfällen, 2 x 4 st. .
Dominerande

Mest

Blandat stilla

Mest

Totalt antal

reaktions-

stilla

och fysisk oro

fysisk

lästillfällen

mönster

oro

Märta

Original

-

3

1

4

Märta

Lättläst

2

1

1

4

Magda

Original

1

2

1

4

Magda

Lättläst

2

1

1

4

Signe

Original

1

2

1

4

Signe

Lättläst

3

-

1

4

Alice

Original

1

-

3

4

Alice

Lättläst

2

2

-

4

Tabell 3 visar att samtliga fyra deltagare är något mindre fysiskt aktiva, d.v.s. sitter mer
stilla under högläsning av den lättlästa texten. Skillnaden i fysisk aktivitet är störst hos
Signe och Alice.

Skillnader i deltagarnas reaktioner under originalversion
jämfört med lättläst version
Antal och typ av reaktioner
Tabell 1 visar att tre av fyra deltagare visar fler verbala och icke-verbala reaktioner på
högläsningen under lättläst version än under originalversionen, både när det gäller antal
reaktioner och typ av reaktion. Skillnaden är påfallande för Märta, som t ex gör mer än
dubbelt så många verbala kommentarer under den lättlästa versionen. Märta visar också
något fler slag av reaktioner under lättläst version.
Även mindre verbala deltagare som Signe och Alice visar samma skillnad som
Märta även om skillnaden inte är lika uttalad. Signe reagerar på ungefär samma sätt i
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båda versionerna men med ett mycket större antal muntliga kommentarer under den
lättlästa versionen. Alice visar mycket få slag av reaktioner men de är fler under den
lättlästa versionen.
Magda reagerar inte på samma sätt som övriga deltagare. Hon gör t ex ungefär lika
många muntliga kommentarer under båda versionerna och visar dessutom färre typer
av reaktioner under den lättlästa versionen.

Fysiskt aktivitetsmönster
Den fysiska aktiviteten hos deltagarna är något lägre under den lättlästa versionen
jämfört med under originalversionen, vilket framgår av Tabell 3. Det skulle möjligen
kunna tyda på något högre koncentration och mindre trötthet hos deltagarna när
Kristina läser den lättlästa versionen. Det finns ytterligare en skillnad i reaktioner på de
två versionerna. Vid ett enda lästillfälle är samtliga fyra deltagare nästan helt stilla,
koncentrerade på högläsningen. Det är under tredje lästillfället med lättläst text när
handlingen kretsar kring den första kärleksnatten.

Ansiktsuttryck i närbild
Man kan man se en skillnad mellan originaltext och lättläst version om man i närbild
studerar hur deltagarna kommunicerar icke-verbalt med sitt ansikte. Det gäller särskilt
hos Signe och Alice, de två personer som har svårigheter med sin verbala
kommunikation. När originalversionen läses är Signes och Alices ansikten i närbild
relativt stela och orörliga. Under högläsning av den lättlästa versionen visar deras
ansikten i närbild att det finns tydliga tecken på att de två tagit till sig texten och fått en
läsupplevelse. Deras ansiktsuttryck skiftar med texten från sorgsenhet till glädje.
Skillnaden är mindre markant för Märta och i synnerhet Magda som har stora
svårigheter att hantera sin trötthet.

Innehåll som väcker reaktioner hos deltagarna
Kort introduktion till boken Kameliadamen
Handlingen i Alexandre Dumas bok Kameliadamen är förlagd till Paris på 1840-talet.
Paris är då en stad med djupa klyftor i samhället. Ett litet antal människor är mycket
rika men hos befolkningen finns det finns en utbredd fattigdom. Många kvinnor måste
försörja sig som prostituerade. Modern till unga Louise är en fattig äldre, prostituerad
kvinna. Louise tvingas också in i prostitution för att försörja modern. Louise blir gravid
och dör efter en abort.
Marguerite Gautier har kommit till Paris från landet. Hon är ung, mycket vacker
och s.k. kurtisan, älskarinna åt olika rika män som försörjer henne så att hon kan leva
ett hektiskt nöjesliv i lyx och överflöd. Marguerite kallas Kameliadamen för hon brukar
bära en bukett kamelior. Hon är sjuk i tbc och har vårdats på sanatorium där hon
träffade en gammal adelsman som blev som en far för henne.
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Den fattige studenten Armand Duval förälskar sig i Marguerite. Hon avvisar först
hans kärlek men förälskar sig i honom och de drömmer om ett liv tillsammans ute på
landet längre fram. Marguerite vill inte överge sitt liv som kurtisan och Armand är
mycket svartsjuk på hennes övriga älskare. Armand väljer så småningom att lämna
Marguerite och efter en tid dör Marguerite i tbc. Efter hennes död ordnas en stor
auktion där hennes anhöriga säljer allt det hon äger, bland annat en bok som Armand
har givit henne. Armand är nerbruten av sorg över Marguerites död och söker upp den
man - författaren Alexandre Dumas´ alter ego - som ropade in den bok som såldes på
auktionen. Armand får boken i gåva som ett minne av hans och Marguerites kärlek.
Boken Kameliadamen av Alexandre Dumas filmades på 1930-talet med Greta Garbo
som Marguerite Gautier. Filmen Kameliadamen blev en stor publiksuccé.
Vissa delar av texten väcker särskilt intresse hos deltagarna. Jag har valt att urskilja ett
antal teman som berör deltagarna speciellt och som väcker reaktioner när de
förekommer i böckerna. En del teman väcker intresse hos alla deltagare. Andra teman
är specifika för viss individ. Här följer ett antal teman i de två texterna som har väckt
intresse hos deltagarna med exempel på reaktioner i form av citat ur manus.

Teman som väckt reaktioner
Namnet Kameliadamen
Exempel 1.
Kristina: (läser titeln på originalboken) Kameliadamen.
Märta: Greta Garbo. Filmen var vacker.
Kristina: Mycket.
Märta: Den kan man se ofta nu också tycker jag.
Exempel 2.
Kristina: Hon hade aldrig några andra blommor, bara kamelior.
Magda: Nä. Dom är vackra.
Kristina: Och doftar.
Magda: Doftar väldigt gott.

Greta Garbo och hennes skönhet
Exempel 1.
Kristina: (visar bild av Garbo i boken) Vi börjar med Signe. Här är hon.
Signe: (ser på bilden) Ja. Det här är bara …
Kristina: Det är en pälsbrämad kappa.
Signe: Ja, det vet jag. Jag kommer nog att taga den.
Kristina: Det är Greta Garbo.
Signe: (böjer sig fram och tittar i boken) Jaså.
Kristina: Det är hon som är Kameliadamen. Ser du det. Vad vacker hon var.
Signe: Ja! (tittar närmre) Lång, bred, och … rak som….
Kristina: Visst är hon vacker?
Signe: Ja det är hon.
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Exempel 2.
Märta: Greta Garbo var vacker tycker jag.
Magda: Ja.
Märta: Många sa att hon inte var det.
Magda: För att dom själva inte var vackra.
Märta: Just det, dom var avundsjuka.
Exempel 3.
Kristina (visar bild av Garbo för Alice): Alice!
Alice (böjer sig fram för att se): Ja.
Kristina: Har du sett något så vackert?
Alice: Väldigt vackert.
Kristina: Mm… En skönhet.
Alice: Mm.
Kristina: Pälsbrämad kappa med broderier (sätter sig igen).
Alice: Ja.

Kärlek, Sexualitet
Exempel 1.
Kristina (visar en bild av Armand Duval): Stilig ung man. Långa, smala byxor.
Märta (lite retsamt, härmar Kristinas tonfall): Fin man, långa smala byxor
(skrattar). Man ska väl ha något i dom också.
Exempel 2.
Kristina: De älskade med varandra.
Alice har en antydan till leende.
Exempel 3.
Kristina: Nu tänker jag berätta om den första kärleksnatten.
Magda: Oj då.
Kristina: Nej, vad härligt!
Märta: (torkar sig runt munnen med servett)
Kristina: Det var härligt, härligt men farligt, farligt.
Magda: Ja, det är det.
Märta: Den var ganska.…ont gjorde det……
Magda: (ser på Märta, ser bekymrad ut)
Märta: Första kärleksnatten.
Exempel 4.
Kristina: Dessutom får hon (nattligt, min anm) besök av en ung och rik baron.
Signe: Åh!

Prostitution
Exempel 1.
Kristina: Hon sålde sin kärlek mycket dyrt.
Märta: Tog betalt då.
Signe (fnyser): Hmm
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Exempel 2.
Kristina: .. ty i Paris är nästan alla en kokotts älskare sinsemellan nära bekanta.
Magda: (tittar upp, suckar, rycker lite på axlarna) Ja, kära nån.
Exempel 3.
Kristina: Vad var det där med kurtisan?..... Man är älskarinna.
Märta: Jaha. Vad härligt då. Kuckelimuck med många.

Svartsjuka, svek
Exempel 1.
Kristina: Marguerite hade ljugit för honom och bedragit honom.
Signe stilla hela tiden, ser på Kristina, ser sorgsen ut.
Exempel 2.
Kristina: Svartsjuka är inte trevligt.
Magda: Nej verkligen inte.
Märta (rättar till en ryggkudde) Usch nej. Svartsjuka är hemskt. Allra helst om det är
en karl.
Exempel 3.
Kristina: Usch, idag ska vi läsa nästa avsnitt som handlar om svartsjuka.
Jättehemskt.. Svartsjuka.
Märta: Vad är det dom…
Alice ler.

Sjukdom
Exempel 1.
Kristina: Vad var det för sjukdom hon hade? Det var tuberkulos. Hade hon.
Magda (tittar upp, svag suck): Visst ja.
Märta: Förskräckligt.
Exempel 2.
Kristina: Hon är lungsjuk, sa Gaston.
Magda (stilla, ser på Kristina): Ssss, oj.
Märta skakar på huvudet.

Död
Exempel 1.
Kristina: Den i vars hem jag nu befann mig, var död.
Signe blir stilla, tittar rakt fram.
Exempel 2.
Kristina: Det är bara dumt, sa Marguerite. Jag kommer snart att dö.
Märta (vrider huvudet åt vänster): Usch…

66

Sorgliga öden
Exempel 1.
Kristina: Louise dog i sviterna efter sin abort.
Magda: (ser på Kristina, suckar, lutar sig bakåt) Jaa...
Kristina: Modern lever ännu, hur det vete Gud.
Magda: (stryker sig om läpparna) Ingen som vet. Nej.
Exempel 2.
Kristina: …den stumme som aldrig har kunnat ge röst åt sin själ…
Signe suckar.

Pengar, rikedom
Exempel 1.
Kristina: … talade om för henne att hon hade ärvt femtiotusen francs.
Magda: Oj, det var inte dåligt.
Exempel 2.
Kristina: (läser om budgivning på en auktion) Fyrtio! Femtio! Sextio! Hundra!
Märta: Dom hade kunnat hålla på hur länge som helst.
Exempel 3.
Kristina: … låtit mig betala tio gånger så mycket som boken var värd.
Signe gör grimas.

Blod
Exempel 1.
Kristina: Vattnet var färgat av blod som hon hade spottat ut.
Märta: (vänder huvudet, gör en grimas) Oj, oj, oj.
Exempel 2.
Kristina: Hon tryckte läpparna mot en servett som blev fläckig av blod.
Märta (ruskar lätt på huvudet, ser åt sidan): Usch vad…

Utsvävande liv
Exempel 1.
Kristina: Hon gick på bal eller på teater nästan varje kväll.
Märta (vrider på huvudet): Oj, å Gud!
Exempel 2.
Kristina: Hon lägger sig aldrig före klockan två på natten.
Märta:(vrider huvudet, torkar sig i ögat): Åh, Gud!
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Sår
Exempel 1.
Kristina: … hela deras sår genom att ta den salva som skulle bota dem, ur själva
såret
Signe ser ner på sina kläder, helt stilla.
Exempel 2.
Kristina:…varför skulle vi liksom dem fördöma de olyckliga som blöder ur sina sår
Signe tittar ner, granskar sina kläder, stilla.

Årtal, siffror
Exempel 1.
Kristina: .. när jag fick kännedom om dessa omständigheter. Den 12 mars 1847.
Magda: Oj!
Exempel 2.
Kristina: Han såg henne för första gången en vårdag 1841.
Magda ser på Kristina, ler och nickar.

Filmstjärnor från förr
Exempel 1.
Kristina ( visar bild av kärleksparet) Har du sett så vackert?
Magda: (tittar upp direkt, ser på bilden, ler) Ja det där ja. Jag har sett dom bägge två.
Kristina: Armand… Å, vad romantiskt.
Magda: (ser på Kristina) Ja. Vad tjusiga dom är. Det du.
Kristina: Ett vackert par.
Magda: Mycket… Men inte lika vacker som John Barrymore.
Kristina: Jaså.
Magda: Nej.
Exempel 2.
Kristina (visar bild av Garbo): Visst är hon vacker?
Magda (tittar på bilden): Jaa.. jag har följt henne hela vägen förstår du. Hon är…
Kristina: Visst är hon stilig?
Magda: Mycket. Det är hon.

Skvaller
Exempel 1.
Kristina: …som man talar om för den som återkommer till skvallrets huvudstad..
Magda rynkar ögonbrynen, gör en grimas

68

Deltagarnas reaktion på bilder
När Kristina visar bilder i böckerna väcker det särskilt starka reaktioner. Det gäller i
synnerhet fotografierna i den lättlästa versionen. Deltagarnas kommentarer blir ofta fler
och längre, mer uttrycksfulla och känslomässigt laddade än kommentarer till text.
Kristinas frågor till alla deltagare bidrar också till att locka fram reaktioner och
kommentarer från hela gruppen.
Exempel 1.
Kristina: (visar bild av Garbo för Signe): Titta här Signe! Visst är hon vacker?
Signe: Å vad skönt! Underbart! Mm.
Kristina: En vacker kvinna.
Signe: Ja.
Kristina: Mycket spetsar. Och juveler.
Signe: Hon var härlig.
Kristina: Det du..
Signe: Så där .... så som man själv skulle vilja ha.
Exempel 2.
Kristina (visar bild av Garbo för Magda): Titta vilka kläder!
Magda: (tittar i boken) Herregud vad vackert! (pekar i boken) Och titta här då!
Kristina: Vilken kappa!
Magda: Ja tjusigt … (pekar i boken). Vad hon är vacker då!
Kristina: Det du.
Magda: Det du (skrattar)

Summering av vad som väcker reaktioner
Deltagarna reagerar relativt likartat på böckernas innehåll även om reaktionernas
uttryck kan variera. Vad i boken väcker reaktioner? Bilder, särskilt foton av kända
personer från ens ungdom, väcker många reaktioner som ofta tycks uttrycka
omedelbara och starka känslor. Det finns vissa teman i handlingen som alla deltagare
någon gång reagerar på. Dessa teman kan sägas vara djupt mänskliga.
•
•
•
•
•
•

kärlek och sexualitet
prostitution
sorgliga öden,
sjukdom och död
pengar och rikedom
skönhet och lyx i olika former

Andra teman är mer specifika för en viss individ. Märta reagerar starkt på
utsvävningar, som att vara uppe hela natten och roa sig varje kväll. Den reaktionen
märks inte hos någon annan i gruppen. Magda reagerar på siffror och penningsummor.
Vissa ord kan också leda till reaktioner hos flera (men inte alla) deltagare. Ett sådant
ord är t ex ordet blod som ger reaktioner hos flera av deltagarna. Sår är ett annat ord
som mer specifikt leder till reaktioner från Signe flera gånger
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Högläsningens effekter på interpersonell kommunikation
För att kunna bedöma deltagarnas interpersonella kommunikation under högläsningen
har jag sammanställt alla tillfällen med kommunikation mellan flera individer under
respektive lästillfälle. Kommunikationen uttrycks verbalt och/eller icke-verbalt, med
muntliga kommentarer, ögonkontakt, nickning etc. Siffrorna anger antal gånger
kommunikation förekommer mellan vissa individer under ett visst lästillfälle. Följande
förkortningar används i tabellen:
K: Kristina S: Signe

Mä: Märta

A: Alice

O 1 - 4 = fyra lästillfällen med originaltext

Ma: Magda

F: forskare

LL 1- 4 = fyra lästillfällen med lättläst

text
Tabell 4. Deltagarnas interpersonella kommunikation under samtliga lästillfällen.

Individer

O1 O2 O3 O4 LL1 LL2 LL3 LL4 Summa

K - Mä
K - Ma
K- Ma - Mä
K- Ma - Mä - S
K - alla
K- Mä - Ma -A
K - Mä - A
K - Ma - S
Ma - S
Mä - Ma
S-A
K-S
K - Mä - F

4
4
4

2
2
4

2

1

5
2
2
1

2

2

1

5

1

1

2
2

2
1

10

1
1

1
1
2
1
1
3
1

23
11
17
3
5
4
1
1
2
1
1
3
1

Som framgår av tabell 4 är kommunikationen mest intensiv mellan Märta och Kristina.
Men nästan lika ofta kommunicerar Kristina, Magda och Märta. Kommunikation
mellan Magda och Kristina förekommer vid några speciella tillfällen. Alla deltar
samtidigt i kommunikationen vid bildvisning då Kristina går runt till deltagarna med
bilden i boken och var och en får ge sin kommentar.
En rimlig bedömning av högläsningens effekter är att högläsningen tycks bidra till
kommunikation mellan deltagarna, främst mellan de deltagare som är mest verbala,
men i viss utsträckning också mellan övriga deltagare. Kommunikationen mellan
deltagarna kräver dock oftast aktivt stöd från högläsaren Kristina.
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Högläsarens betydelse för deltagarnas reaktioner
Hur kan högläsaren Kristinas betydelse för deltagarnas reaktioner på högläsning
beskrivas och bedömas? Jag kommer att använda dels statistik och dels beskrivningar
av empirin. Jag har två frågor kring hennes betydelse:
•
•

På vilket sätt har högläsaren agerat?
Hur stor betydelse har högläsaren haft för individernas reaktioner?

På vilket sätt har högläsaren agerat?
Högläsaren Kristina agerar på olika sätt för att stimulera deltagarna under högläsning,
förutom att hon läser högt. Det framgår av filmer och manus. Jag har gjort en
sammanställning av Kristinas verbala och icke-verbala kommunikation i anslutning till
högläsning: typ av aktivitet och antal gånger den förekommer vid ett visst lästillfälle.
Aktiviteten är riktad till en eller flera deltagare. Ögonkast är tyvärr inte konsekvent
registrerade i manus.

Tabell 5. Kristinas aktivitet förutom högläsning under samtliga lästillfällen.

Lästillfälle

O 1 O 2 O 3 O 4 LL 1 LL 2 LL 3 LL 4

Kristinas initiativ
Fråga

2

3

3

Förklaring

6

3

6

Kommentar

5

Visar bild
Ögonkast till någon

1

1

1

1

5

3

3

5

5

5

31

17

25

1

2

2

1

7

4

Fysisk beröring

1

Visar med kroppsspråk

1

Vänder sig mot någon

8

Tabell 5 visar att Kristina är mest aktiv och inriktad på kommunikation i dialog med
deltagarna under den lättlästa versionen. Under originalversionen är hennes aktivitet
något mer linjär, inriktad på frågor och förklaringar kring innehållet, naturligt nog
eftersom texten är svårare.
Jag har utifrån tabell 5 gjort en närmare granskning av Kristinas kommunikation
med deltagarna. Det är tydligt att Kristina inte har nöjt sig med att bara läsa högt utan
att hon varit aktiv även på andra sätt under läsestunderna. Kristina ställer t ex frågor
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som verkar ha flera syften. Hon följer upp hur deltagarna förstår texten, men också hur
deltagarna upplever texten.
Kristinas frågor till deltagarna rör dels innebörden i ovanliga ord som kokott,
utmätning, monogram men också om olika förhållanden i berättelsen, t ex vilken
sjukdom Marguerite led av. Men Kristina ställer också frågor om hur det kan ha känts
för romanfigurerna när något händer. Hon ger alltid en förklaring om ingen av
deltagarna kan svara på en fråga och beskriver t ex vad det innebär att vara kokott. Men
lika ofta flikar hon in en förklaring eller ett förtydligande när hon läser en text. Efter en
förklaring lägger Kristina ofta till en kommentar. När hon t ex har förklarat vad
kashmir är för något lägger hon till en kommentar om hur det känns när man tar i
kashmir. I samband med att Kristina visar bilder ställer hon frågor, förklarar och
kommenterar mycket aktivt och riktar sig till var och en av deltagarna..
Anteckningar om Kristinas ögonkast är inte helt konsekvent införda i manus. Men
vi kan se att i vissa avsnitt riktar Kristina ögonkast mot en viss person. Ögonkasten kan
följa med en fråga eller kommentar som ställs till en deltagare. Den icke-verbala
kommunikationen förstärks genom att kombinera flera aktiviteter med olika syften.
Ögonkasten verkar t.ex. vara ett sätt att fånga in en person som verkar orolig under
högläsningen. Några gånger använder Kristina mer av kroppshållning för att markera
att hon vill rikta sig till någon. Hon använder annan typ av kroppsspråk några gånger
för att förstärka deltagarna upplevelse av texten, t ex när hon själv börjar fnittra för att
illustrera flickornas fnitter åt Armand i texten. En annan gång använder hon beröring
för att illustrera texten när hon rör vid en deltagares axel medan detsamma beskrivs i
texten.
Kristinas icke-verbala kommunikation kring högläsningen är mycket effektiv. När
jag granskar manus framgår det, med några få undantag, att varje aktivitet från Kristina
utöver högläsningen leder till en reaktion från deltagarna: muntliga kommentarer eller
Mm, nickningar, skakningar på huvudet, leenden, skratt etc. Ett kort ögonkast från
Kristina besvaras nästan alltid med en nickning. Deltagarnas gensvar på Kristinas
kommunikation visar alltså att den är stimulerande på ett mycket kraftfullt sätt.

Hur stor betydelse har Kristina haft för deltagarnas reaktioner?
När deltagarnas reaktioner skulle registreras beslutade projektgruppen att skilja på
reaktioner som var helt spontana och reaktioner som högläsaren Kristina initierat
genom t ex ögonkast eller frågor. Avsikten med detta var att kunna precisera vad som
utlöst kommunikationen. Uppdelningen innebär en möjlighet att sätta ett mått på
högläsaren Kristinas betydelse för deltagarnas reaktioner. Genom att granska de
individuella tabellerna och jämföra spontana och initierade reaktioner får vi ett mått på
hennes inflytande på deltagarnas kommunikation. I tabell 2 är individernas initierade
reaktioner sammanställda.
Tabellen ger en sammansatt bild av individernas reaktioner och visar att
reaktionerna inte är helt konsekventa. Dock ser man tydligt hur graden av demens tycks
påverka behovet av initiativ från Kristina för att viss kommunikation ska ske. Märta har
högst andel spontana reaktioner.
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Vad som utan tvekan står klart är att Kristina haft en stor betydelse för den verbala
kommunikationen för tre av fyra deltagare. För de två deltagarna med verbala
svårigheter har Kristinas betydelse varit helt avgörande. När det gäller deras ickeverbala kommunikation är den sparsamt förekommande, men andelen spontan
kommunikation förbluffande hög.
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Kapitel 7. Analys av resultaten utifrån teori och
tidigare forskning

Jag kommer i min analys att utgå från uppsatsens syfte och de två huvudfrågor där
syftet konkretiseras:
•
•

Vilka reaktioner väcker högläsningen hos de demenssjuka deltagarna?
Finns en skillnad i deltagarnas reaktioner beroende på om texten är lättläst eller ej?

Vilka reaktioner väcker högläsningen hos de demenssjuka
deltagarna?
Förväntan
Jag kan i manus avläsa olika reaktioner redan innan högläsningen startar, olika tecken
på förväntan. Det yttrar sig i att deltagarna sätter sig tillrätta vid köksbordet, riktar
blicken mot Kristina som ska läsa högt, ögonen är glada, ansiktsuttrycken samlade.
Stämningen är avspänd, några småpratar framför kamerorna tillsammans med Kristina.
De två som har svårt att delta i småpratet följer det hela med blicken och visar ibland
med ett leende att man deltar i det som sägs. Förväntan uttrycks också i flera muntliga
kommentarer som t ex ”Det vill jag höra!”och (om Kameliadamen) ”Härlig dam det!”
Deltagarnas glada förväntan kan möjligen förklaras av deras boendemiljö. Anna
Whitaker (2004) beskriver i sin avhandling de långa innehållslösa dagarna i ett särskilt
boende där tillvaron mest består av väntan. Projektets deltagare lever dygnet runt i en
vardag med få stimulerande aktiviteter. Jag tolkar deras positiva förväntan före
läsestunderna så att de upplever högläsningen och filmningen som något positivt som
bryter den dagliga tristessen.
Den glada förväntan på läsestunden står i kontrast till de negativa reaktioner som
visar sig hos deltagarna ibland särskilt i närbild, på något som känns obehagligt med
två främlingar och en kamera som riktas mot en på nära håll. Lena Borell (1992) har i
sin forskning visat att hänsyn till vårdpersonal har varit ett skäl för att delta i aktiviteter
för demenssjuka personer inom dagvård. Ett par av projektets deltagare är omvittnat
reserverade mot främlingar, ändå har man medverkat i en delvis närgången filmning
med två obekanta personer närvarande. Alla deltagarna är beroende av Kristina för sin
livsföring och trygghet. Kristina är samtidigt den som håller i läsestunderna och
mycket engagerad i projektet. Min tolkning är att både medverkan och den positiva
förväntan är starkt kopplad till Kristina som person.
Ett annat sätt att tolka deltagarnas förväntan är att högläsningssituationen
framkallar minnen av tidigare liknande upplevelser hemma eller i skolan. Tillfällen då
man förväntades sitta still och lyssna uppmärksamt. Hans Basun m fl (2004) betonar att
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tidigt inlärda delar av det semantiska minnet bevaras längre vid demens än senare
inlärda delar. Det innebär att gamla upplevelser och erfarenheter finns kvar långt in i
sjukdomen. Minnena hjälper den som är demenssjuk att förstå och anpassa sig till en
situation som man känner igen, t ex en kaffebjudning tillsammans med inbjudna gäster.
Men deltagarnas sätt att ställa in sig på högläsningen skulle också kunna ses som
ett exempel på Erving Goffmans (2007) teori om hur individen söker kontrollera
åskådarens intryck av en själv. Deltagarna vill - om än omedvetet - inför kamerorna
skapa en bild av sig själv som en kompetent, intresserad lyssnare. Goffman talar om
iscensättning som ett tillfälle för kontroll. Detta att man filmas är ju en verklig
iscensättning. Högläsningen är arrangerad, det finns tydliga roller och de
medverkandes upplevelser dokumenteras inför en publik med två främmande personer.
Tre deltagare har en demens i måttlig grad och jag har naturligtvis svårt att avgöra om
deltagarna fullt ut inser vad man är med om. Ändå gör jag den tolkningen av deras
reaktioner att Goffmans teori kan tillämpas på deras handlande.

Reaktioner och grad av demens
Om vi studerar tabell 1 över individuella reaktioner ser vi att själva högläsningen
väcker ett antal reaktioner av olika slag. Med tanke på att majoriteten av deltagarna har
en demenssjukdom på måttlig nivå betraktar jag variationen i deras reaktioner som
anmärkningsvärd. Symptomen vid måttlig demens beskrivs t ex av Hans Basun m fl
(2004) som desorientering till tid, rum, situation, ibland person. Karakteristiskt för
stadiet är minnes - och språksvårigheter, svårigheter att utföra ändamålsenliga rörelser,
oförmåga att identifiera föremål. Beteendeförändringar blir märkbara, som apati, oro,
irritation, aggressivitet.
Den vanligaste reaktionen på högläsning i studien är muntlig kommentar. Hans
Basun m fl (2004) betonar de tilltagande språksvårigheterna vid måttlig demens, men
med undantag för Signe (som alltså har expressiv afasi efter en hjärnblödning) märks
språksvårigheter hos deltagarna bara vid några enstaka tillfällen. Andra vanliga
reaktioner på högläsningen är att nicka eller skaka på huvudet. Mindre vanliga
reaktioner är att sucka, le och skratta. Att någon gör en grimas, fnyser eller rycker på
axlarna har bara skett några enstaka gånger. Sirkka-Liisa Ekman m fl (2007) beskriver
hur mimiken försvagas vid mer utvecklad demens och hur den demenssjuke får allt
svårare att kommunicera känslouttryck. Trots detta kan läsupplevelsen tydligt avläsas i
olika ansiktsuttryck hos deltagarna, särskilt i närbild hos de två deltagare som inte så
ofta kommunicerar verbalt. Helt andra sätt att reagera på högläsningen i vissa avsnitt är
att bli helt stilla och tyst en lång stund eller att bli fysiskt orolig i vissa avsnitt.
Reaktionerna visar att texten också kan stimulera minnen. Som Hans Basun m fl
(2004) beskriver är det semantiska minnet bevarat långt in i demenssjukdomen. Gamla
kunskaper och upplevelser finns alltså kvar. Märtas reaktion på ordet Kameliadamen
visar att ordet är så starkt förknippat med hennes ungdomsupplevelser av Greta Garbo
och filmen med samma namn så att de nästan inte går att skilja åt. I originalversionen
finns inga associationer i text eller bild till Garbo, ändå gör Märta ständigt denna
koppling. Även hos Magda är minnet levande av Garbo och andra filmstjärnor från
förr. Bevarade delar av det semantiska minnet gör att man också har kvar mer
personliga minnen av vad man upplevt för länge sedan i sitt liv. Det kommer fram
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några gånger i samtalen kring texten, t ex kring svartsjuka eller den första
kärleksnatten.

Fysiskt reaktionsmönster
I vissa avsnitt visar flera deltagare tidvis en stark fysisk oro. Magda och Märta rör sig
mycket och blicken vandrar runt under miljöbeskrivningarna i originalversionen, som
här är ganska omständlig och detaljerad. Hans Basun m fl beskriver att måttlig demens
innefattar ökande fysisk oro, det kan förklara Magdas reaktion. Men Märta har en
lindrig demens. Min tolkning är att både Märta och Magda har långtråkigt och svårt att
behålla sitt intresse och sin koncentration på högläsningen. Det leder till fysisk oro.
Märta och Magda plockar med sina kläder, tittar bort, torkar bordet med handen, byter
ställning ideligen osv. Om man betraktar reaktionen utifrån Erving Goffmans teori
(2007) skulle kunna dra den slutsatsen att i Märtas och Magdas självpresentationer
ingår att förmedla att man har tråkigt.
Hur ska man tolka en motsatt reaktion som att vara helt tyst, sitta fullkomligt stilla
eller dess motsats stark fysisk oro? I ett avsnitt reagerar samtliga deltagare med
reaktionsmönster som avviker från det man visar i övrigt, det är i avsnittet LL 3 om den
första kärleksnatten i den lättlästa versionen. Alla deltagare blir mycket stilla och tysta.
Astrid Norberg m fl (1994) menar att man ska tolka en demenssjuk persons beteende
som uttryck för upplevelse. Jag tolkar därför stillheten i gruppen som uttryck för en
stark upplevelse hos deltagarna men en upplevelse som är förknippad med intimitet och
blygsel. Textens tema sexualitet gör det känsligt för deltagarna att lämna ut sin
upplevelse med muntliga kommentarer eller på annat sätt. Den reaktionen ligger också
i linje med Goffmans (2007) teori om kontroll av självbilden.

Att vara i närbild
När deltagarna filmas i närbild avviker reaktionsmönstret hos alla jämfört med
övriga tillfällen. Samtliga deltagare visar fler reaktioner av alla slag, men det fysiska
rörelsemönstret ändras. Blicken riktas uppåt och rör sig ständigt. Kroppen ändrar oftare
ställning. Det finns tidvis ett spänt uttryck i ansiktet. Det kan naturligtvis bero på att vi
kan se och registrera mycket mer i närbild. Hans Basun m fl (2002) beskriver också
beteendeförändringar som förknippas med tilltagande demens, bl a fysisk oro. Men hur
förklarar jag oron just i närbild?
I närbild blir deltagarna särskilt medvetna om att de deltar i filmning eftersom
filmaren och kameran finns på så nära håll. Goffman (2007) beskriver att kontroll över
självpresentationen blir särskilt stark när man framträder i media. Att framträda i media
skapar alltså en speciell stress. Utifrån Goffmans teori kan det uppenbara och
närgångna filmandet tänkas skapa ett starkt behov av kontroll hos deltagarna när det
gäller det intryck man ger. Det tar sig uttryck bland annat i att deltagarna visar upp fler
reaktioner på högläsningen än annars. Det framgår i tabellerna över individuella
reaktioner. Deltagarna vill till åskådarna förmedla ett intryck av aktiv, engagerad
lyssnare. Att dessa föreställningar finns hos deltagarna och att kontrollbehovet också är
plågsamt visar Märta tydligt när hon filmas i närbild under ett av lästillfällena. Hon
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tittar ilsket mot ena forskaren som håller kameran och säger lite försmädligt: Hoppas
jag får snyta mej ... jag säger så för hon tittar.
Alices fysiska oro vid vissa tillfällen är kanske mer gåtfull. När hon filmas i
närbild under originalversionen är Alice oupphörligt i rörelse och ändrar hela tiden hur
hon håller huvud och händer. Hon kliar sig, stryker sig, biter sig och petar näsan. Om
denna filmsekvens vore den enda bilden av Alice skulle vi säkert bedöma henne som
en gravt dement person som inte kunde ta till sig högläsningen alls. Men den bilden
stämmer ju inte alls med intrycket i andra filmsekvenser.
Astrid Norberg menar att beteenden utgår från upplevelser och att det är viktigt att
försöka förstå de upplevelser som ligger bakom beteendet (Norberg m. fl.1994). Med
reservation för att jag inte har djupare kunskap om hur Alice kommunicerar känslor vill
jag ändå tolka hennes beteende i närbild under originalversionen som stress och
obehag, som inte kan uttryckas i ord. Hennes irritation riktas mot sig själv genom att
hon biter sig. Alice är en person som enligt personalen har stora behov av integritet.
Hon markerar sitt missnöje med filmningen och värjer sig genom att dölja sitt ansikte
med händerna på olika sätt. Hennes oro i närbild är dock inte konsekvent. Under den
lättlästa versionen visar Alice ingen påtagligt ökad fysisk oro när hon filmas i närbild.
Sammanfattningsvis tolkar jag deltagarnas reaktioner i närbild som ett tydligt
tecken på att samtliga deltagare är medvetna om att man filmas i närbild och att den
närgångna videokameran ofta väcker starkt obehag. Som betraktare känner jag mig
djupt oroad. Deltagarnas reaktioner signalerar ett tydligt etiskt övertramp som riktas
mot personer som har särskilt svårt att försvara sig.

Deltagarna som team
Högläsningen leder för deltagarna till ökad kommunikation inom gruppen, men
framförallt med högläsaren Kristina. Det gäller särskilt när Kristina visar bilder. I
deltagarnas kommentarer till bilderna är språket ofta mer känslofullt än i kommentarer
till texten, ”Härligt!” ”Vad underbart!” Bilden tycks ge en stark, omedelbar upplevelse.
Detta kan ha en koppling till demenssjukdomen. Såväl Sirkka-Liisa Ekman m fl
(2007), Astrid Norberg m fl (1994) och Hans Basun m fl (2004) beskriver hur ett av de
grundläggande symtomen vid demenssjukdom är svårigheter att tänka abstrakt. En bild
är konkret, medan ord är mycket mer abstrakt. För en demenssjuk person med
svårighet för det abstrakta kan bilder tänkas vara en genväg till upplevelser och därmed
till känslor.
Deltagarnas samvaro vid kaffebordet före högläsning kan enligt Goffmans (2007)
teori tänkas spegla att deltagarna och högläsare omedvetet fungerar som ett team, vars
uppgift är att ge en idyllisk bild av det särskilda boendet. Att Goffmans teori äger
giltighet under högläsningssituationen visar reaktionerna vid några tillfällen då bilden
av idyllen hotas och någon uppträder opassande. Det gäller t ex de båda gånger då
Magda vill gå iväg. Kristina reagerar direkt, hon griper in och hennes ton blir kärv. De
två scenerna skapar en tydlig känsla hos deltagarna att man avslöjat något bakom ridån.
Märta agerar för att assistera Kristina, Alice ler. Hos oss åskådare väcks på samma sätt
en känsla av att ha fått titta bakom scenen. Det är uppenbart för alla att något har
avslöjats som egentligen inte hörde till bilden.
När Signe vid ett annat tillfälle välter ut kaffe utvecklas scenen ungefär på samma
sätt. Kristina griper in, hennes ton förändras och blir hård och Märta assisterar. Sedan
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utspelas en märklig scen med Kristina, Magda och Märta medan Signe verkar dra sig
stukad tillbaka. Enligt Goffman (2007) avslöjar scenen avslöjar starka spänningar
bakom fasaden. Viskande kommunikation mellan Magda och Signe vid ett tillfälle är
ett annat exempel på Goffmans teori att åskådaren är känslig för tecken på att fasaden
är skör.
Signe är oftast ganska tystlåten. Men vid ett tillfälle börjar hon prata mer
ohämmat. Förmodligen tror hon att kameran inte är på eftersom högläsningen är slut.
Hon tittar in i kamerans objektiv länge och obekymrat. Sedan gör Signe flera långa, rätt
känsloladdade kommentarer om kameran men hennes afasi gör att de blir de
svårbegripliga. Hennes beteende avviker starkt mot hur hon förhåller sig vid andra
tillfällen. Signe verkar medveten om sina språkliga svårigheter. Utifrån Goffmans teori
uppkommer frågan: Är det så att Signe försöker vara tyst när kameran är på, för att
svårigheterna inte ska avslöjas? Det är i så fall ett tydligt exempel på hur Signe
kontrollerar bilden av sig själv.

Högläsarens roll
Högläsaren Kristina har en viktig roll för att initiera reaktioner hos deltagarna. Som vi
kan utläsa av tabell 5 riktar Kristina ofta sin verbala och icke-verbala kommunikation
till Märta och Magda, de två deltagare som är mest verbala. (Viktiga undantag är när
hon kommunicerar med alla deltagare kring bilderna.) Framför allt riktar sig Kristina
till Märta. Det innebär tyvärr att Signe och Alice inte får lika kraftfull stimulans till
kommunikation och det påverkar naturligtvis studiens resultat. Hur ska man förstå
Kristinas sätt att prioritera?
Ulla Melin - Emilsson (1998) har studerat personalens kommunikation med de
demenssjuka i ett demensboende. Hon fann att personalen riktade sin kommunikation
till de personer som bäst kunde besvara och bekräfta det som personalen
kommunicerade. Hon beskriver det som ett djupt mänskligt behov att få denna
bekräftelse och att det omedvetet eller medvetet styr kommunikationens riktning. En
liknande process kan tänkas förklara Kristinas kommunikation. Märta har lindrig grad
av demens och har därför störst möjlighet att bekräfta Kristinas kommunikation. Av det
skälet hon den som Kristinas kommunikation mest riktas till. Jag har tidigare beskrivit
att en inte oväsentlig del av Märtas reaktioner består i bekräftande kommunikation mot
Kristina, framförallt med huvudrörelser.
Kristina har en mångfacetterad roll i studien och den är inte är okomplicerad. Hon
har dubbla funktioner, dels som vårdbiträde och del av avdelningen där deltagarna bor,
dels som medhjälpare i projektgruppen. Det ger dubbla lojaliteter som kan skapa
konflikter. Enligt Erving Goffmans (2007) teori och terminologi kan man betrakta
Kristinas båda roller som diskrepanta. Med hans synsätt är Kristina också regissören i
den iscensättning som högläsningen utgör. Det innebär att hon har som uppgift att
markera gränser och att se till de medverkande håller sig till ramarna. Några gånger blir
hon tvungen att agera som regissör, t ex när Magda vill gå eller Siv vill köra iväg från
scenen. Bilden av Kristina förändras mycket tydligt, hon blir sträng på ett sätt som
bryter mot hennes mjuka framtoning för övrigt.
Kristinas agerande och reaktioner har en koppling till de etiska bristerna i projektet
som rör information till forskningspersonerna. Som jag beskrev i metodavsnittet fick
Kristina inledningsvis information kring sin medverkan och sin roll i projektet. Men
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hon fick aldrig möjlighet att diskutera sitt förhållningssätt gentemot deltagarna under
högläsning. Det hade varit betydelsefullt både för projektet och för Kristina själv. I ett
kvantitativt inriktat forskningsprojekt hade Kristina fått ingående instruktioner hur hon
skulle uppträda som högläsare eftersom olika förhållningssätt till deltagarna kunde
påverka deras reaktioner och därmed projektets resultat. Men vårt forskningsprojekt
har en kvalitativ inriktning och jag är mycket tveksam till att på allvar styra upp
Kristinas agerande som högläsare trots att bristen på styrning tyvärr har fått vissa
negativa konsekvenser.
Jag anser däremot att Kristina skulle ha fått mycket tydlig information om att de
demenssjuka deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det är
mycket tveksamt om hon fick den informationen. Därför blev det svårt för Kristina att
hantera två tillfällen då en deltagare ville gå iväg medan filmning pågick. Bristen på
information ledde till att Kristina bröt mot Etiksprövningslagen när hon försökte hålla
kvar den deltagare som ville avbryta sin medverkan.

Finns det en skillnad i de demenssjuka personernas
reaktioner beroende på om texten är originalversion eller
lättläst bearbetning?
Utifrån sammanställningen av individernas reaktioner (se uppsatsens bilaga) kan vi se
att hos Märta, Signe och Alice, d.v.s. hos tre av fyra individer finns det finns en
likartad skillnad i reaktioner på högläsningen om man jämför originaltext och lättläst
bearbetning. Skillnaden består i att reaktionerna ökar både när det gäller antal och typ
under högläsning av lättläst. Skillnaden är särskilt uttalad hos Märta som också är den
som har den lindrigaste graden av demenssjukdom. Hos Signe och Alice finns en tydlig
skillnad men den är inte lika stor. Magda skiljer sig från de övriga och gör ungefär lika
många muntliga kommentarer under original och lättläst version. Magdas visar
dessutom betydligt färre typer av reaktioner under högläsningen av lättläst text. På det
sättet avviker hon också från övriga deltagare.
Skillnaden mellan reaktioner under originalversion respektive lättläst version har
ett starkt samband med att det finns fler bilder i den lättlästa versionen. Bilder är lättare
att ta till sig för personer med demens som vi redan har berört. Men det finns en annan
kanske ännu viktigare aspekt. När det kommer bilder i boken stannar högläsaren
Kristina upp, visar bilderna och pratar en stund med var och en i gruppen. Som Hans
Basun m fl (2002) har påpekat medför demenssjukdomen att man blir mer passiv än
tidigare. Märta är den bland deltagarna som har lindrig grad av demens. Det stämmer
med våra resultat att Märta också är den som visat flest spontana reaktioner. Magdas
demenssjukdom har utvecklats längre och hennes reaktioner varierar mycket med
dagsformen. Signe och Alice har en demens i måttlig grad och behöver oftast ett
initiativ från Kristina för att deras reaktioner på högläsningen ska bli synliga och
tydliga. Det initiativet kommer när det finns bilder i boken.
Magdas reaktioner under originaltext och lättläst version avviker från de andras.
Hennes reaktioner blir färre under den lättlästa versionen. Hur ska vi förklara detta? Är
det en ren tillfällighet? Magdas dagsform varierar mycket tydligt. Ibland är hon oerhört
trött så hon somnar under högläsningen, ibland är hon relativt pigg. Men Magda har en
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allvarlig sjukdom som hon behandlas för med starka mediciner. Den lättlästa versionen
lästes flera veckor efter originalet. Kan en snabb försämring av hennes tillstånd
förklara att hennes reaktioner avviker från de övrigas? Det kan vara rimligt att anta
men det får vi troligen inget svar på.
Deltagarnas reaktioner skiljer sig alltså, beroende på typer av text. Men de skiljer
sig också oftast från varandra vid samma tillfälle. Vid ett enda tillfälle visar samtliga
deltagare nästan exakt samma reaktioner. Det är under tredje lästillfället med lättläst
text då samtliga är helt stilla och tysta med blicken riktad mot Kristina. Texten handlar
om Marguerites och Armands första kärleksnatt. Norberg m fl (1994) menar att man
ska tolka demenssjukas beteende genom att förstå deras upplevelse. Med den
utgångspunkten är skildringen av kärleksnatten i den lättlästa versionen det enda
tillfälle då texten ger en tillräckligt stark upplevelse för att samla hela gruppens odelade
uppmärksamhet en längre stund. Den effekten har inte något längre avsnitt i
originalversionen. Det är alltså något som skiljer de två versionerna åt.
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Kapitel 8. Slutdiskussion

Metod
Videofilmning betecknas av många forskare som en utomordentlig metod för att fånga
upp mänskliga upplevelser, dokumentera mänsklig kommunikation och bevara den för
framtiden. Men det är lätt att vara självkritisk när det gäller metoden i den här studien,
framför allt beträffande uppläggning av videoinspelningarna. Jag menar att filmerna
tydligt visar att flera deltagare har blivit besvärade av den närgångna filmaren med sin
kamera när man har filmats i närbild. Det har orsakat oro och stress hos deltagarna,
vilket är allvarligt. Men forskningsprojektets resultat har troligen också påverkats
negativt. Närbilderna är en viktig källa till kunskap om deltagarnas upplevelser och
reaktioner. Nu påverkas resultatet så att reaktioner på högläsningen åtminstone tidvis
döljs av uttrycken för stress och oro.
Bristerna när det gäller utformning av VTR kan inte förklaras med för låg
kompetens hos de två forskare som planerat studien. De hade tvärtom lång erfarenhet
av videofilmning och omfattande kunskap om demens. Trots detta har planering och
genomförande av VTR präglats av okänslighet inför deltagarnas behov av integritet.
Förutom dessa mer uppenbara etiska brister finns det andra beståndsdelar i
studiens metod som rimligen också kan diskuteras, t ex urval och sammansättning av
deltagare eftersom de har så olika förutsättningar sinsemellan. Dels befann sig de fyra
individerna på olika nivå av demenssjukdom. Dels hade två deltagare ytterligare en
svår sjukdom eller ett språkligt funktionshinder som med all säkerhet har påverkat
deras reaktioner. Om vi hade renodlat deltagarna efter grad av demens skulle det
kanske kunnat ge ett resultat som var representativt för ett visst stadium av demens,
men det hade blivit en begränsning i studien. Utifrån den här studiens frågeställningar
menar jag att det ändå är rimligt att blanda personer med olika grad av demens.
En annan metodologisk diskussion gäller valet av högläsningsböcker. Flera frågor
inställer sig, t ex Är boken Kameliadamen av Dumas i original lämplig att läsa högt för
personer med demens? På den frågan skulle jag kanske vilja svara nej. Alexandre
Dumas text är kompakt och tung med ett gammaldags språk och långa, omständiga
beskrivningar av miljö och personer som gör att handlingen går oerhört långsamt
framåt. Texten är krävande att läsa och lyssna på och den skulle kunna tänkas tråka ut
vilket ungt auditorium som helst. Det säger någonting viktigt om deltagarnas
motivation att de så pass tålmodigt lyssnar till högläsning av den här texten.
Deltagarnas reaktioner på högläsningen anser jag ändå visar att projektgruppen
valt rätt högläsningsbok. Reaktionerna visar att de fyra damerna har ett förhållande till
bokens huvudpersoner och teman. Boken har fungerat i högläsningssituationen.
Ytterligare en metodologisk fråga är rimlig att ställa sig: Är de två versionerna av
boken jämförbara? Mitt svar är nej. Inte om man menar en direkt jämförelse. De två
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versionerna av Dumas bok skiljer sig i flera viktiga avseenden som vi tidigare har sett.
Handlingen har helt olika uppläggning i de två versionerna. Man kan alltså inte lägga
texterna och deltagarnas reaktioner bredvid varandra för att göra en direkt jämförelse.
Däremot menar jag att man kan identifiera skillnader mellan versionerna och jämföra
deltagarnas reaktioner just utifrån skillnaden mellan de två versionerna som vi har gjort
i studien.

Analys
Det har varit ett omfattande och ibland mycket frustrerande arbete med dataanalysen i
forskningsprojektet. Kodningen av data tog t.ex. flera månader där jag och min kollega
Ann Marie Lindman arbetade separat och tillsammans med att bekräfta och ständigt
förfina kodningen. Men resultatet ledde oss fel så att vi blev tvungna att göra om
koderna eftersom våra koder inte fyllde rätt funktion. Min erfarenhet säger mig nu att
dataanalysen för att lyckas kräver ett gediget förarbete, mycket tålamod och en bra
handledning.
Det var ganska befriande att släppa koderna för ett tag och gå back to basics då jag
återvände till manus och det konkreta material som jag var välbekant med. Att arbeta
med manus som utgångspunkt i uppsatsen har inneburit mycket slit med genomläsning
och granskning av texten gång på gång ur i olika perspektiv. Men också i ständig
reflektion kring frågor som: Hur ska jag beskriva det här? Finns det viktiga aspekter
som jag inte ser? Har jag gjort skeendet begripligt för andra? Har jag missat något
väsentligt hos någon individ? Har jag felbedömt någonting?
Jag har tagit fram en hel del statistik för olika typer av kommunikation och
reaktioner och som jag tidigare nämnt anser jag att statistiken över hårddata har haft två
viktiga funktioner. Dels som vägledning för min egen del när det gäller att göra riktiga
beskrivningar av vad jag ser i manus. Dels som ett stöd för den som läser uppsatsen för
att han/hon själv ska kunna bedöma exempel och beskrivningar i texten. Under
uppsatsarbetets gång har resultatbeskrivning och analys fått en allt starkare inriktning
på kvantitativ analys. När jag ser i backspegeln anser jag att analysarbetet relativt väl
följt Klaus Krippendorffs (2004) ram för innehållsanalys.

Resultat
Vad visar resultaten i forskningsprojektet? Jag menar - trots forskningsprojektets etiska
brister - att vi av materialet ändå kan dra en viktig slutsats: Högläsning är stimulerande
för personer med demens, också om demenssjukdomen är måttlig. Den slutsatsen
baserar jag framför allt på att deltagarna - trots att de i vissa situationer är oroade av
närbildskameran - visar många och mycket varierande reaktioner på högläsningen,
både verbalt och ickeverbalt. Böckernas innehåll ger anledning för deltagarna att både
glädjas och roas, men också att förskräckas och beskärma sig. Böckerna och
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högläsningen väcker gamla minnen, både av människor från förr och av egna tidigare
upplevelser. Minnena väcker starka känslor, särskilt gäller det när man tittar på bilder i
böckerna.
Minnena leder också till diskussioner mellan deltagarna när man delar upplevelser
eller ser olika på det som har hänt. Till deltagarnas positiva reaktioner på läsestunden
bidrar säkert också de trevliga arrangemangen: småpratet, kaffedrickandet, samvaron
runt kaffebordet. Högläsningen tycks bidra till individernas egen och gruppens
inbördes kommunikation - trots de stressande förhållandena och trots att alla inte fått
lika mycket stimulans. Någon säker slutsats kan jag naturligtvis inte dra eftersom jag
saknar djupare kunskap om deltagarnas egna och inbördes kommunikation för övrigt.
Resultatet visar också, anser jag, att högläsaren har en mycket viktig roll när det
gäller individernas och gruppens reaktioner på högläsning. Deltagarnas reaktioner
påverkas i hög grad av högläsarens aktivitet under läsningen. Som jag tidigare har
beskrivit försökte Kristina på olika sätt stimulera ett gensvar från de hon läste för.
Hennes aktivitet och initiativ har fungerat mycket kraftfullt. Ofta riktade sig Kristina
till Märta och Magda som är mest verbala, och då särskilt till Märta som har en mild
demens. Det innebar tyvärr att Signe och Alice inte fick lika kraftfull stimulans till
kommunikation och det har påverkat studiens resultat. Av etiska skäl och för att säkra
studiens validitet borde Kristina ha fått viss handledning inför sin uppgift och de delvis
motstridiga roller som hon har fyllt i studien.
Jag anser inte att resultaten är lika tydliga när det gäller skillnader i deltagarnas
reaktioner som beror på om boken Kameliadamen är lättläst eller ej. Tre av fyra
deltagare visar dock fler och mer varierade reaktioner under den lättlästa versionen
jämfört med under originaltext. Ett enda kapitel förmår samla alla fyra deltagare till
koncentrerat lyssnande under hela läsestunden. Det kapitlet är lättläst.
Ändå menar jag att vi inte kan dra någon helt säker slutsats huruvida deltagarnas
reaktioner skiljer sig beroende på om texten är lättläst eller ej. Dels är det svårt att
jämföra reaktionerna eftersom originaltexten inte innehåller lika många bilder som den
lättlästa versionen, något som har haft stor betydelse för högläsarens aktivitet och
därmed antalet reaktioner hos deltagarna. Dels omfattar gruppen bara fyra personer och
resultaten är dessutom en aning motsägelsefulla. En person visar betydligt fler
reaktioner och två personer visar något fler reaktioner när man läser den lättlästa
texten. Men en person har ungefär samma reaktionsmönster under båda typerna av text.

Högläsning - lämpligt inom demensvård?
När jag och min kollega Ann Marie Lindman skulle förankra forskningsprojektet på det
särskilda boendet och första gången mötte ansvarig chef var hennes spontana
kommentar till våra planer på högläsning: ”Men dom är ju dementa!”
Min uppsats borde förhoppningsvis kunna bidra till att minska tvivlen kring
demenssjuka personers möjligheter att glädjas åt högläsning. Hade jag själv en hel del
tvivel? Kanske. Mitt slutintryck av arbetet med uppsatsen är en viss förundran.
Förundran att deltagarna så stilla och intresserat lyssnade till Dumas snåriga texter.
Förundran att de fyra kvinnorna visar en sådan bredd i sina reaktioner, en så stor
uttrycksförmåga. Förundran att personerna har möjlighet att ta till sig nyanser i text och
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bild och att uppmärksamma små tecken i andras kommunikation trots sin
demenssjukdom.
Text och bild är grunden för deltagarnas upplevelse under högläsning. Texternas
utformning har troligen en betydelse. Men den viktigaste ingrediensen i högläsningen
är trots allt högläsaren, som anpassar läsningen efter deltagarna, som skapar
kommunikation och samvaro kring texten, som gläds åt att få ett gensvar med
ögonkast, nickar och leenden från den som lyssnar.
Högläsning anser jag borde vara en självklar aktivitet inom demensvård och en
naturlig del i personalens vardagsarbete. Högläsning är en stunds gemenskap att lägga
in i dags - och veckoschema. Högläsning är också ett sätt fånga in och lyfta alla stunder
tillsammans på sängkanten vid läggdags eller efter fika vid köksbordet. Högläsning har
dessutom fler fördelar. Det kräver inga ekonomiska resurser eller omfattande
förberedelser.
Tänk om någon personal i boendet skulle stänga av min vän Olofs TV, sätta sig
nära, ta fram en bok om gamla bilar och läsa den för honom en liten stund. Gamla bilar
älskar han!
Självklart krävs mycket mer forskning om demens och högläsning. Vi behöver
t.ex. mer forskningsbaserad kunskap om textens anpassning för olika nivåer av
demenssjukdom, om hur högläsning bör utformas och hur man bäst skapar
kommunikation kring läsningen.

Några avslutande ord
Mitt engagemang i forskningsprojektet har vuxit fram under fem år då både min roll
och min attityd har förändrats i grunden. I början betraktade jag projektet på
respektfullt avstånd och iakttog förväntansfullt vad de etablerade forskarna skulle
åstadkomma. Men snart förändrades min position och jag blev tvungen att ta mer
ansvar för projektarbetet och på allvar sätta mig in i analysen. Det väckte min
nyfikenhet och längtan efter fördjupade kunskaper. På slutet har jag befunnit mig i
projektets kärna, ensam och full av frågor och tvivel när jag har arbetat med min
uppsats.
Jag har rört mig från entusiasm och förväntan via nyfikenhet och kunskapstörst till
insikter och tvivel. Det avslutande uppsatsarbetet har varit en bitvis mycket bitter
erfarenhet som har givit mig åtminstone en oerhört viktig kunskap. Det etiska
perspektivet får aldrig någonsin skjutas åt sidan eller förbises. Ansvaret för detta är
djupt personligt och ligger hos var och en som deltar i forskningsarbete.
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Bilaga 4. Exempel ur manus. Löpande text. Originalversion, Lästillfälle 1.

Forskare: Nu läser vi 15 minuter.
Kristina: Va?
Alice( dricker kaffe, blicken riktad neråt)
Forskare: Vi läser 15 minuter.
Magda ( tittar på forskare, ler)
Kristina: Kameliadamen.
Alice (tittar upp mot K och lyssnar)
Magda: Just det.
Märta: Greta Garbo. Filmen var vacker
Kristina: Mycket.
Alice (dricker kaffe, blicken sänkt)
Märta: Den kan man se ofta nu också tycker jag (?)
(Ohörbar kommentar)
Magda: Hon var vacker i och för sej. Greta Garbo.
Alice (torkar sig om munnen med en servett, blicken sänkt)
Märta: Fast egentligen var hon inte så vacker.
Magda: Jo det var hon.
Kristina: Mycket.
Alice (torkar sig om hakan med servetten, tittar ner)
Magda: Det är fel hon var…
Märta: Jag menar hon var inte så vacker som….
Kristina: (bestämt) Nu läser jag.
Magda: Okej.
Kristina: Nu börjar jag: Första kapitlet.
Alice (lyssnar, ser ej på G)
Magda (stilla, tittar på G)
Signe ( tittar rakt framför sig)
Kristina: Jag anser att man inte kan skapa romanfigurer förrän man grundligt har studerat
människorna. Lika litet kan man tala ett språk om man inte har lärt sig det ordentligt. Då
jag ännu inte har nått den ålder då man fabulerar,
Alice (vrider huvudet, tittar ner i bordet, gör en munrörelse)
Kristina: nöjer jag mig här med att berätta.
Märta ( tittar på K, nickar)
Kristina: Jag ber alltså läsaren tro på verklighetsunderlaget till denna berättelse, vars alla
medagerande, utom hjältinnan, ännu lever.
Magda (vänder bort blicken från K kort)
Kristina: I Paris finns det för övrigt vittnen till de flesta av de händelser jag här återger,
Alice (torkar sig om munnen med handen, tittar ner)
Kristina: och de kan bekräfta dem, om mitt vittnesmål inte skulle vara till fyllest.
Signe (rullar lite med rullstolen)
Alice (sitter med handen för munnen, biter i ena pekfingret)
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Bilaga 5. Exempel ur manus. Tabell, Originalversion, Lästillfälle 1.
(tyvärr har forskarens förnamn kommit med på ett ställe av misstag)
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Bilaga 6. MÄRTAs kommunikation vid fyra lästillfällen. Originaltext.

s = spontana reaktioner

MÄRTA
Originalversion
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm
Viskar något
Skrattar
Ler
Nickar
Skakar på huvudet
Gör en grimas
Böja lite på huvud
Rynkar på näsan
Summa
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner
Tittar handen
Tittar runt
Blinkar tungt
Blundar kort stund
Blundar lång stund
Petar på mun/ i näsa
Kliar ansikte/arm
Plockar med kläder
Plockar med föremål
Stryker ansikte/hår
Smeker någon annan
Torkar mun/öga/kind
Gnider ansikte
Sväljer kraftigt
Hostar, nyser
Snyter sig
Huvudet i handen
Vänder sig bort

i = initierade av högläsare F = filmas i närbild

1
s
6
2

1
i
5
2

2
s

2
i

3
S

3
i

4F
s

4 F Totalt
i
S

Totalt
I

4
4

1

4
1

2
1

5

3

19
7

11
3

4
2
15
1

10
3

9
2
59

27

2
1

3
1

5

1

2

1
1
1

11 11

15 2

8

4

3
1
2

4
3
4
1

1
2

1
2
1

1
1
5

1
2

6

2
2
8

6
2
25
31
8
9
19
1
1
1
6
2

3
1

3
1

1
1
8

5

8

42
4
14
9
20
1
3
5
2
7
2
8
1
3
2
1
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Bilaga 7. MÄRTAs kommunikation vid fyra lästillfällen. Lättläst text.
s = spontan

i = initierad av högläsare

MÄRTA
Lättläst version
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Skrattar
Ler
Nickar
Skakar på huvud
Böjer huvud åt sidan
Gör grimas
Rynkar på näsan
Suckar
Summa
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar ner/bort/runt
Tittar på deltagare
Blicken vandrar runt
Blinkar tungt
Blundar kort
Blundar länge
Petar i mun/näsa
Kliar/Gnider sig
Torkar sig
Stryker sig
Plockar med något
Hostar/ Nyser
Snyter sig
Huvudet i handen
Vänder sig bort
Försöker gå iväg

F= filmas i närbild

1
s

1
i

2F 2F 3
s
i
s

3
i

4
s

4

14
2

7
2
1

10
1

7
4

9

5
9
1

11
2

3
4
2

5
2
1

1
14
2
5
2
1

1
3
2

5
8
2

8

36

17

25

18

1

i

3

Totalt
s

Totalt
I

30
12
1
1
22
14
9
2

34
8
1
1
16
4
4
1

1

9

30

89

71

4

13

1

7

8

2

2

2
2
1

1
2
3

1

24

1
2

18

2
4
7
1
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Bilaga 8. MAGDAs kommunikation vid fyra lästillfällen. Originaltext.
s = spontan

i = initierad av högläsare

MAGDA
Originalversion
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Suckar
Nickar
Vrider lite på huvud
Gör grimas
Rynkar ögonbryn
Rycker på axlarna
Totalt
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Granskar
hand/fingrar
Blinkar tungt
Blundar kort
Blundar länge,
sover?
Petar sig
Biter sig
Plockar med saker
Torkar/Skrapar
bordet
Viftar/Ritar med
fingrar
Stryker/Torkar sig
Rör någon annan
Gnider/Kliar sig
Harklar sig/Sväljer
Hostar, nyser
Snyter sig
Sätter huvud i hand
Vänder sig bort
Böjer sig ner

F = filmas i närbild

1
s

1 2F 2F 3
i s
i S

3
i

4
s

4
i

Totalt Totalt
s
i

13
3
3

4 3
1
1

4
1

3

20
1

22
5
4
1

11

3
1

1
2
1
1
1

1

1
1

2
3
2

23 7

2
1
1
11 15

2
1
1
43

14
1

1
1

3

1

2

6

5

4
12
1

2
6
2

27
3
2
6
2

1

1

2
1
8
3

4

6

2
2
7

7
2
13
1

5
7

12
8
4

1
3
2
2

2

1

2
1

3

1

6
1
4

21

1

39
2
1
2
4

47
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Bilaga 9. MAGDAs kommunikation vid fyra lästillfällen. Lättläst text.

s = spontan

s = initierad av högläsare F = filmas i närbild

MAGDA
Lättläst version
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Nickar
Skakar på huvud
Summa
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Blundar kort
Blundar länge, vaken
Plockar med saker
Stryker/Torkar sig
Slickar läppar
Gnider/Kliar sig
Sätter huvudet i handen
Vänder sig bort
Böjer sig ner
Ändrar kroppsställning
Försöker gå iväg

1F
s

1F
I

2
S

2
i

3
s

3
I

6
3

13
1

5

10

2

15

1
3

2
1
2

13

21

3
1
2
1
2
1
1
1
1

5

10

2

4
s

15

2

1
1
1
7
1

1
3

1

1
1

1

4
1

Totalt Totalt
s
i

10

13
3

48
1

1
3

2
1
2

20

56

10

9

2

4
i

3

12
1
4
2
8
1
3
2
2
2
14
2
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Bilaga 10. SIGNEs kommunikation vid fyra lästillfällen. Originaltext.
s = spontan

i = initierad

SIGNE
Originalversion
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Suckar
Nickar
Gör huvudböjning
Gör grimas
Rynkar ögonbryn
Rycker på axlarna
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Tittar på andra deltagare
Granskar hand/kläder
Blinkar tungt
Blundar kort
Blundar länge, sover
Blundar länge, vaken
Sätter hand i/för mun
Biter i finger
Plockar med saker
Rör någon annan
Gnider/Kliar sig
Harklar sig/Sväljer
Hostar, nyser
Rullar rullstol
Rullar iväg
Ändrar ställning

1
s

3

3

1
i

F = filmas i närbild

2
s

1
2

2
i

3F
S

3F
i

4
s

4
i

Totalt

Totalt

2

1

2

1

1
1
3

1
1
3

1

1

15
3
3

2

21
5
3

4

1

5

1

3

7

3

4
1
2
34
3
26

1
1
12
3

2
5
2
8

16
7

1
1
8
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Bilaga 11. SIGNEs kommunikation vid fyra lästillfällen. Lättläst text.
s = spontan

i = initierad F = filmas i närbild

SIV
Lättläst
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Suckar
Fnyser
Nickar
Skakar på huvudet
Gör huvudböjning
Gör grimas
Rynkar ögonbryn
Rycker på axlarna
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Tittar på övriga
deltagare
Sätter hand i/för mun
Plockar med saker
Pekar i boken
Stryker/Torkar sig
Rör händerna
Gnider/Kliar sig
Harklar sig/Sväljer
Hostar, nyser
Snyter sig
Lutar huvud i handen
Rör på huvudet lite
Rullar med rullstol
Ändrar kroppsställning

1
s

1
i
9

2
s

2
I

1

8

3
s

1

3
i

4F
s

4F
i

Totalt Totalt
s
i

1
2

3
1

2
3

20
1

1
2

2
1

1
2

2
1

1

1
3

3
1

2

1

1

21
3

21
7

4
1
1
4
1

1
7
1
3
12
3

1
3

1

1
8
1

1

1

2
9

11

1

3

1

2

2

8

2
30
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Bilaga 12. ALICEs kommunikation vid fyra lästillfällen. Originaltext.
s = spontan i = initierad av högläsare F = filmas i närbild
ALICE
Originalversion
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Suckar
Nickar
Ruskar/Böjer på huvud
Gör grimas
Rynkar ögonbryn
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Tittar på andra
deltagare
Granskar hand/fingrar
Blinkar tungt
Blundar kort
Blundar länge, sover
Blundar länge, vaken
Petar i mun/ näsa
Biter sig
Plockar med saker
Torkar/Skrapar bordet
Viftar/Ritar med
fingrar
Stryker/Torkar sig
Gnider/Kliar sig
Nyper sig
Snyter sig
Lutar huvud i/mot
hand
Håller hand för/i mun
Rättar till glasögon
Skuggar för ögonen
Böjer sig
ner/fram/bakåt
Sträcker på sig
Ändrar kroppsställning

1F 1F
s
i

2
s

2
i

3
s

3
i

4
s

4
i

Totalt Totalt
s
i

2

10

10

5

7
1

4

2
15
1

32
1

4

2
4

3
2

9
5
3

3
5

2
4

11

1

1

4
1
1

3

7

2

5

1

15
14
3
13

1
16

51

2

17

24

12

14
2
1
16
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Bilaga 13. ALICEs kommunikation vid fyra lästillfällen. Lättläst text.
s= spontan

i=initierad

ALICE
Lättläst
Lästillfälle
Reaktion pga
högläsning
Säger något
Säger Hm, Mm, Tss
Viskar något
Skrattar
Ler
Suckar
Nickar
Ruskar/Böjer huvudet
Gör grimas
Rynkar ögonbryn
Fysisk aktivitet f.ö.
Tittar bort/ner/runt
Tittar på de andra
Granskar hand/fingrar
Blundar kort
Blundar länge, sover
Blundar länge, vaken
Petar sig i mun/näsa
Sätter hand i/för mun
Biter i finger
Plockar med saker
Torkar/Skrapar bordet
Stryker/Torkar sig
Rör någon annan
Gnider/Kliar sig
Sätter huvudet i
handen
Rör på huvudet lite
Sträcker på sig
Rör glasögonen
Ändrar ställning

1
s

F=filmas i närbild

1
i

2
s

5
2

2
i

3F
s

1
2

3F
i

4
s

1

4

14
1

1

4
i

Totalt Totalt
s
i

1

8
4

2

6

7
3
1
2

23
10
1
2

1
1

1
5

1
1
2

2
2

1

1

1
3
6

3

2

8

5

18

2
1

5
5

1

10

2
1
17

8
6
9

15

4

9
2
1
46

1

