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Repair Strategies in Task-Oriented Interaction Involving Persons with 

Hearing Loss and their Significant Others 

Abstract 

The present study deals with task-oriented conversations between a person with hearing loss 

and a relative or friend. The purpose was to investigate how the participants in the task-

oriented context co-construct understanding, and to focus on different kind of repair strategies 

that the participants may use to make the hearing loss relevant in the conversation. The 

method used was Conversation Analysis (CA). The material consisted of eight videotaped 

task-oriented conversations between a person with hearing loss and their significant other. 

Altogether eight persons participated in the study – four of them had a hearing loss and the 

other four had normal hearing. The essay also presents a summary of previous research on 

communication involving persons with hearing loss. The occurrence and usage of repair 

strategies was brought to focus as this was of particular interest for this study. It was revealed 

that quantitative measures of these phenomena previously have been the most commonly used 

method. The analysis demonstrated that the participants used several different types of repair 

initiatives during the studied sequences. The categorization was based upon these repair 

initiatives. The different initiatives were primarily classified according to the manner in whish 

they specified the nature of the repairable. The study pointed out that the underlying 

phenomena that were addressed in these sequences were of a complex and various nature. It 

was proposed that this might demonstrate a need to complement the approaches made earlier 

in this area with a more qualitative one. 

Keywords: hearing loss, Conversation Analysis, task-oriented interaction, repair, 

communicative strategies



 

 

Sammanfattning 

Föreliggande studie behandlar uppgiftsorienterad interaktion mellan en person med 

hörselnedsättning och dennes anhörig eller vän. Syftet var att undersöka hur deltagarna i den 

uppgiftsorienterade kontexten samkonstruerar förståelse, och att fokusera på olika 

reparationssekvenser som deltagarna eventuellt använder för att göra hörselnedsättningen 

relevant för samtalet. Arbetsmetoden omfattade samtalsanalys i bemärkelsen Conversation 

Analysis (CA). Materialet bestod av åtta videoinspelningar av uppgiftsorienterade samtal 

mellan person med hörselnedsättning och anhörig. I studien deltog sammanlagt åtta personer, 

varav fyra hade hörselnedsättning och fyra var normalhörande. I uppsatsen presenteras även 

en sammanfattning av tidigare forskning kring kommunikation hos personer med 

hörselnedsättning. Fokus lades på studier om förekomsten och användandet av 

reparationsstrategier eftersom dessa var av särskilt intresse för studien. Det visade sig att mer 

kvantitativa mätmetoder av dessa fenomen tidigare varit det vanligaste tillvägagångssättet. 

Genom analys av samtalen framkom att deltagarna under aktuella reparationssekvenser 

använde sig av flera olika typer av reparationsinitiativ. Kategoriseringen i analysen utgick 

från dessa reparationsinitiativ. Initiativen indelades främst utifrån vilket sätt de preciserade 

vad som behövde repareras. I studien framkom att de bakomliggande fenomenen som 

adresserades i dessa reparationer var av komplex och varierande natur. Det föreslogs att detta 

demonstrerar ett behov av att kunna komplettera de metoder som tidigare använts inom detta 

forskningsområde med en ett mer kvalitativt synsätt. 

Nyckelord: hörselnedsättning, samtalsanalys, uppgiftsorienterad interaktion, reparation, 
kommunikativa strategier
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1 Inledning 

När personer med hörselnedsättning tillfrågas om vad de tycker är mest negativt med sitt 

funktionshinder är svårigheter att föra samtal med andra människor ett av de vanligast 

förekommande svaren (Tye-Murray, Purdy & Woodworth, 1992). Ett viktigt skäl till att 

utreda ett eventuellt hörselproblem kan därför vara att skapa underlag för att kunna förbättra 

eller bevara en persons kommunikativa förutsättningar. En utredning av hörselfunktion inom 

hörselrehabilitering utgår ofta från resultat av ton- eller talaudiometrisk testning (Andersson 

et al., 2007). Anniko et al. (2001) påpekar dock att tonaudiometri inte ger tillräcklig 

information om de besvär personer med hörselnedsättning har i sin vardag. Inte heller 

talaudiometri ger alltid en heltäckande eller jämförbar bild av hörselnedsättningens påverkan 

på uppfattningen av tal, särskilt inte i bullriga miljöer (Anniko et al., 2001). 

Även om den kommunikativa förmågan anses vara en viktig del av hörselns betydelse är det 

mindre vanligt att utvärdering sker utifrån ett mer interaktionsbaserat material. Att hitta vägar 

för att skapa ett sådant material och göra undersökningen av det tillförlitlig och jämförbar kan 

tyckas svårt att åstadkomma och därtill mycket tidskrävande, men skulle samtidigt kunna få 

stor betydelse för att komma till rätta med de mångfacetterade problem som en 

hörselnedsättning kan orsaka. En tänkbar metod för detta ändamål skulle kunna vara 

samtalsanalys, vars användning och betydelse för hörselskadades kommunikation ännu är ett 

relativt outforskat område. 

2 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till studien att redovisas. Inledningsvis 

återfinns ett avsnitt som innehåller en kort presentation av funktionsnedsättningen 

hörselnedsättning. Efter detta återfinns ett avsnitt som behandlar hörselmätning. Sedan följer 

en redogörelse över aktuell forskning om kommunikation vid hörselproblem och den 

begreppsapparat som vanligen används vid sådana undersökningar. Flertalet studier som 

behandlat hörselrelaterade problem under kommunikation har inte använt CA som 

analysmetod, men utgör likväl en viktig bakgrund till det resonemang som kommer att föras i 

denna studie. Avslutningsvis innehåller detta kapitel ett avsnitt som behandlar CA som 

analysmetod vid hörselsvårigheter. 
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2.1 Hörselnedsättning 

Ungefär en miljon människor i Sverige har idag någon form av symptomgivande 

hörselnedsättning. En relativt stor del av dessa har en medelsvår till svår nedsättning, vilket 

innebär att de oftast inte är behjälpta av mer omfattande insatser som teckenkommunikation 

eller kokleaimplantat, men ändå är i behov av hörselrehabilitering eller hörapparat för att 

hantera sin vardag (Anniko et al., 2001). 

Hörselnedsättning kan manifesteras på åtskilliga sätt och beskrivs både utifrån åkommans 

lokalisering och utifrån den grad av försämring den åstadkommer. Med utgångspunkt i 

skadans placering talar man traditionellt om två huvudgrupper. När skadan befinner sig 

någonstans mellan öppningen i ytterörat och de båda fönster som förbinder mellan- och 

inneröra benämns den konduktiv hörselnedsättning. Vid en sensorineural hörselnedsättning 

kan istället orsaken spåras till öronsnäckan eller hörselnerven. En sensorineural 

hörselpåverkan orsakar ofta, till skillnad från den konduktiva varianten, en försämring av 

hörseluppfattningens kvalitet och en mer betydande skada av denna typ kan därför komma att 

inverka avsevärt på förmågan av urskilja olika ljud i talat språk. I vissa fall talas det, i analogi 

med de ovan nämnda huvudgrupperna, om central hörselnedsättning, med vilket en 

försämrad hörsel orsakad av en skada i hjärnans hörselsystem avses (Anniko et al., 2001; 

Arlinger, Jauhiainen & Hartwig Jensen, 2007b). 

2.2 Hörselmätning 

I kliniska sammanhang mäts hörseln med både fysiologiska och psykoakustiska metoder. De 

fysiologiska metoderna omfattar test där olika fysiologiska reaktioner i hörselsystemet vid 

ljudstimulering mäts. Psykoakustiska metoder utgörs av ton- och talaudiometri, vilka båda 

kräver aktiv medverkan från personen som testas (Anniko et al., 2001). 

2.2.1 Tonaudiometri 

Tonaudiometri innebär en kartläggning av hörselnedsättningens omfattning genom att mäta 

en persons förmåga att uppfatta rena toner vid olika frekvenser. För varje frekvens undersöks 

var personens hörtröskel ligger, det vill säga med vilken ljudstyrka som tonen är nätt och jämt 

hörbar för individen. Graden av hörselnedsättningen beskrivs ofta med hjälp av ett 

genomsnittligt värde för hörtrösklarna vid 500, 1000 och 2000 Hz. Ett medelvärde som ligger 

i intervallet mellan 20–40 dB HL sägs vara lätt, medan ett värde mellan 40–70 dB HL 

benämns måttlig. Ligger medelvärdet mellan 70–95 dB HL kallas hörselnedsättningen svår. 

Dövhet definieras som ett hörtröskelmedelvärde över 95 dB HL (Anniko et al., 2001). 
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2.2.2 Talaudiometri 

Talaudiometri innebär, till skillnad från tonaudiometri, ett försök att mäta den specifika 

förmågan att höra tal. Denna förmåga inkluderar funktioner hos hela hörselsinnet, från 

ytteröra till hjärnans hörselcentrum. Dessutom krävs att personen som undersöks har förmåga 

att upprepa det som han eller hon hör. Inom talaudiometri mäts traditionellt två olika 

egenskaper: hörtröskel för tal (HTT) och maximal taluppfattningsförmåga. Med HTT 

fastställs den ljudnivå där lyssnaren uppfattar 50 procent av det talade materialet. Vid mätning 

av maximal taluppfattningsförmåga bestäms rätt andel uppfattade ord vid en viss frekvens. 

Denna frekvens ställs ofta in vid den ljudnivå som antas vara optimal för lyssnaren och är 

som regel cirka 30 procent över hörtröskeln för tal (Anniko et al., 2001; Arlinger et al., 

2007a). 

Eftersom tal sällan förekommer i helt tysta miljöer kan taluppfattning också testas mot en 

bakgrund av störande ljud. Det är vanligt förekommande att ett förhållande mellan 

talsignalens och störljudets ljudstyrka räknas ut vid den nivå där lyssnaren uppfattar 50 

procent av testorden. Detta förhållande används sedan ofta vid exempelvis utprovning och 

utvärdering av hörapparater. Ett vanligt resultat från testningen är att personer med en 

sensorineural hörselnedsättning behöver mellan 5 till 10 dB bättre signal–störförhållande än 

normalhörande för att höra samma antal ord (Anniko et al., 2001). 

2.3 Forskning om kommunikation vid hörselrelaterade problem 

Hur personer med förvärvad hörselnedsättning fungerar under kommunikation har varit i 

fokus för flera undersökningar. I följande avsnitt kommer först två för dessa studier centrala 

begrepp (kommunikativa avbrott och kommunikativa strategier) att presenteras. Under 

avsnittet som avhandlar kommunikativa strategier kommer även fenomenet reparation att 

belysas, både från en hörselrelaterad utgångspunkt och ur ett mer strikt CA-perspektiv. Efter 

detta följer en närmare presentation av några av de studier som gjorts angående 

kommunikation vid olika hörselbegränsningar. Dessa har delats upp i två avsnitt och särskilt 

fokus kommer att ligga på de studier som berör användandet av reparationsstrategier i 

samband med hörselsvårigheter. 

2.3.1 Kommunikativa avbrott 

I flera studier angående kommunikativa svårigheter vid hörselnedsättning används begreppet 

kommunikativt avbrott (Caissie & Gibson, 1997; Erber & Greer, 1973; Gagné, Stelmacovich 

& Yovetich, 1991; Gagné & Wyllie, 1989; Tye-Murray, Witt, Schum & Sobaski, 1994). Med 
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detta begrepp åsyftas instanser i vilka en person av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig 

den avsedda innebörden i muntliga budskap riktade till honom eller henne (Erber, 1993, 

Gagné & Wyllie, 1989; Gagné et al., 1991; Tye-Murray & Witt, 1996). Ett kommunikativt 

avbrott kan förklaras av dålig auditiv perception hos mottagaren, obekant innehåll i 

budskapet, komplexa lingvistiska strukturer i yttrandet och/eller svag röststyrka hos 

samtalspartnern (Caissie & Gibson, 1997; Tye-Murray et al., 1994). Kommunikativt avbrott 

betraktas vanligtvis som något som bör undvikas eller förebyggas. Det ställs också ofta i 

kontrast till samtalsflyt under interaktion. Det hävdas att för många kommunikativa avbrott 

inverkar negativt på hur väl interaktionen fungerar (Erber, 1998; Tye-Murray, 2003). 

2.3.2 Kommunikativa strategier 

Kommunikativa strategier definieras som mer eller mindre medvetna tekniker som används 

för att underlätta eller övervinna problem som uppstår under kommunikation. Vissa strategier 

kan initieras av personen som formar yttrandet, medan andra skapas av den som tolkar 

uttalandet (Gagné & Wyllie, 1989). De kommunikativa strategierna kan delas in i två 

huvudgrupper, som utgörs av underlättande kommunikationsstrategier och 

reparationsstrategier (Tye-Murray et al., 1994). 

2.3.2.1 Underlättande kommunikationsstrategier 

Underlättande strategier definieras som metoder som syftar till att undvika uppkomsten av 

kommunikativa avbrott och att upprätthålla samtalsflyt. Det innefattar åtgärder beträffande 

den hörselskadade personens förmåga att uppfatta tal (till exempel läppavläsning och tekniska 

hjälpmedel). I begreppet ingår även åtgärder som påverkar kommunikationsmiljön och 

samtalspartnerns beredskap (Tye-Murray et al., 1994). 

2.3.2.2 Reparationsstrategier 

Den andra huvudgruppen, reparationsstrategier, definieras som en verbal eller icke-verbal 

handling som vidtas av en samtalsdeltagare för att övervinna ett kommunikativt avbrott 

(Gagné et al., 1991; Tye-Murray et al., 1994). Reparationsstrategierna skiljer sig från de 

underlättande strategierna genom att de sker under pågående samtal när ett kommunikativt 

avbrott redan är ett faktum (Gagné & Wyllie, 1989; Tye-Murray, 1994). 

Termen reparation har fått sin nuvarande betydelse och tillämpning genom traditionell CA-

forskning, där begreppet intar en mycket central plats (Hutchby & Wooffitt, 2008). Inom CA 

delas företeelsen in i självreparationer och annanreparationer. En självreparation genomförs 
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av den samtalsdeltagare som presenterat den information som blir anledning till reparation, 

medan en annanreparation verkställs av en deltagare som var tänkt att tolka det ursprungliga 

yttrandet. Reparationer kan också kategoriseras utifrån vem som initierar dem och benämns 

då antingen annaninitierade eller självinitierade (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). 

Inom hörselforskningen påpekas ofta att en reparationsstrategi kan bestå i att en person med 

hörselnedsättning framför en begäran om förtydligande till sin samtalspartner (Gagné et al. 

1991). Dessa typer av reparationsstrategier kan delats in i icke-specifika och specifika 

förfrågningar. De icke-specifika förfrågningarna uttrycks ofta som generella anvisningar till 

samtalsparten om att repetera vad som nyss sagts, till exempel ”Vad?” eller ”Nu hörde jag 

inte”, medan de specifika förfrågningarna däremot består av upprepningar av hela eller delar 

av yttrandet, vilket mer explicit indikerar vad som inte förståtts. Exempel på specifika 

förfrågningar kan exempelvis vara ”Du skulle köpa vad?” eller ”Jag svänger vänster?” 

(Caissie & Gibson, 1997; Caissie, Dawe, Donovan, Brooks & MacDonald, 1998; Gagné et 

al., 1991; Ibertsson, Hansson, Mäki-Torkko, Willstedt-Svensson & Sahlén, 2009). 

I flera studier används termen reparationsstrategier också om de olika sätt som 

samtalspartnern kan bemöta förfrågningar vid ett eventuellt avbrott (Caissie & Gibson, 1997; 

Caissie et al., 1998; Erber & Greer, 1973). I en studie av Erber och Greer (1973) framkom att 

normalhörande lärare hade flera olika strategier för att bemöta sina hörselskadade elevers 

problem att uppfatta yttranden. Strategierna delades in i upprepning av delar av eller hela 

yttrandet, tillägg av mimik eller ansiktsuttryck för att förstärka det som sagts, manipulation av 

vokabulär eller syntax för att åstadkomma en strukturell förändring samt tillhandahållande av 

förtydligande information. I senare studier har dessa förtydligande strategier benämnts 

repetition, parafras, elaboration och konfirmation. Repetition innebär att hela eller delar av 

yttrandet upprepas ordagrant, medan parafras åsyftar en omformulering av det problematiska 

inslaget, dock utan att presentera ny information. Elaboration används som benämning på en 

reparation där nya upplysningar tillkommer för att underlätta förståelsen. Den sistnämnda 

reparationsstrategin, konfirmation, innefattar negationer eller jakande svar i respons till en 

begäran om förtydligande och förekommer av naturliga skäl främst efter specifika 

förfrågningar (Caissie & Gibson, 1997; Caissie et al., 1998; Tye-Murray & Witt, 1996). 

2.3.3 Inverkan av hörselproblem på användandet av strategier 

I en studie av Caissie et al. (1998) undersöktes bland annat hur kommunikativt beteende hos 

vuxna med hörselnedsättning skiljer sig från normalhörande vuxna. Dyadsamtal mellan 
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personer med hörselnedsättning och normalhörande spelades in och jämfördes med samtal 

mellan två normalhörande personer. Analysen inriktades på förekomsten av diverse fenomen, 

vilka hade specificerats på förhand. Resultaten visade att personer med hörselnedsättning 

tenderade att ha längre turer än både sina samtalspartner och deltagarna i kontrollgruppen. 

Tendenser till att personen med hörselnedsättning ställde mindre frågor och introducerade 

mer självorienterade samtalsämnen noterades också. Detta tolkades som metoder som den 

hörselskadade använde för att kontrollera samtalet och undvika att ordet lämnades över till 

samtalsparten. Därutöver visade studien att personerna med hörselnedsättning använde något 

fler icke-specifika än specifika förfrågningar. Den reparationsstrategi som användes mest 

frekvent av samtalspartnern var repetition, följt av parafras, medan elaboration och 

konfirmation förekom mer sällan. Ingen av deltagarna i kontrollgruppen bedömdes ha tagit 

initiativ till förtydligande. 

I en fallstudie av Pichora-Fuller, Johnson & Roodenburg (1998) undersöktes förhållandet 

mellan samtalsförmåga, förståelse och hörselfunktion hos en äldre kvinna med en måttlig 

hörselnedsättning. I undersökningen samtalade hon med en audionom under mer eller mindre 

fördelaktiga lyssnarförhållanden. Samtalsförmågan mättes sedan med hjälp av diskursanalys 

där deltagarnas satser och turer räknades och delades in efter hur mycket ny information som 

de tillhandahöll. Diskursanalysen innebar även att förekomsten av olika företeelser, som till 

exempel begäranden om förtydligande eller gemensamma teman, räknades. Dessa företeelser 

ansågs vara tecken på hur bra deltagarna förstod varandra. Förståelsen mättes även genom 

olika uppgifter som kvinnan genomförde efter samtalet, där hon fick dra sig till minnes vad 

som sagts och berätta hur hon upplevt samtalet. Genom analysen framkom bland annat att 

kvinnan initierade fler turer i de samtal som omgavs av störande ljud, än i de som ägde rum i 

lugnare miljöer. Pichora-Fuller och hennes kollegor menade att resultatet indikerade att 

samtalsförmågan och den generella förståelsen påverkades lika mycket av kvinnans 

slutledningsförmåga och intresse för samtalsämnet som av mängden buller i samtalsmiljön. 

Till skillnad från CA tar dock metoden som använts i denna studie inte hänsyn till de 

analyserade turernas placering i den samtalssekvens de hämtats från. 

I en annan studie (Wilson, Hickson & Worrall, 1998) jämfördes användandet av 

reparationsstrategier mellan dyader och gruppkonversationer. Ett annat syfte med studien var 

att undersöka den rapporterade användningen av reparationsstrategier i förhållande till den 

faktiska användningen av dessa. Deltagarna, som var äldre vuxna med en mild till måttlig 

hörselnedsättning, observerades i ett naturligt dyadsamtal, i ett uppgiftsorienterat samtal samt 
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i en gruppkonversation. Därtill besvarade deltagarna en enkät om användandet av 

reparationsstrategier. Resultatet visade att den vanligaste reparationsstrategin bestod i att be 

partnern att upprepa sig. Det visades också att det förekom signifikant fler antal 

reparationsstrategier i de uppgiftsorienterade samtalen än de båda övriga samtalstyperna. De 

typer av strategier som oftast användes i de uppgiftsorienterade samtalen liknade de som 

observerats i de naturliga samtalen, men skilde sig från gruppkonversationerna. 

Överensstämmelsen mellan rapporterade och faktiska strategier var låg och deltagarna uppgav 

att de använde sig av fler strategier än som faktiskt var fallet. 

2.3.4 Utvärdering av användandet av olika strategier  

Hur effektivt olika reparationsstrategier används i samband med hörselsvårigheter tycks 

variera med den specifika samtalssituationen, hur väl deltagarna känner varandra, den 

hörselskadade personens förmåga eller vilja att signalera ett kommunikativt avbrott samt 

deltagarnas bedömning av hur den andre partnern kommer att hantera strategin (Tye-Murray 

et al., 1992; Tye-Murray, Witt & Schum, 1995). 

I syfte att skapa underlag för rehabilitering har försök till utvärdering av olika 

reparationsstrategier genomförts i flera studier. Ett relativt tidigt exempel är en experimentell 

studie utförd av Gagné och Wyllie (1989) där effekten av tre olika strategier undersöktes. De 

normalhörande deltagarna skulle genom läppavläsning identifiera ord som presenterades utan 

ljud för dem. Resultat visade att användandet av parafras och synonymer fungerade bättre 

som reparationsstrategi än repetition. Det kan påpekas att denna studie inte studerade 

interaktion, men ändå utgör ett exempel på ett förekommande sätt att undersöka 

reparationsstrategier. 

Utvärdering av kommunikation vid hörselnedsättning har också genomförts genom analys av 

mer sammanhängande och ledig konversation. I en studie av Caissie & Gibson (1997) 

undersöktes förmågan att förtydliga sig i samband med ett kommunikativt avbrott. Deltagare 

med hörselnedsättning samtalade med normalhörande. Effektiviteten av olika typer av svar 

från samtalspartnern undersöktes genom att räkna antal efterföljande turer. En partnerstrategi 

ansågs framgångsrik om den resulterade i att missförståndet löstes och samtalsflytet 

återupprättades. Om ytterligare förtydligande krävdes ansågs den däremot otillräcklig. En 

fråga om förtydligande ansågs effektiv om den resulterade i ett svar som direkt löste 

missförståndet. I analysen framkom att personen med hörselnedsättning framförallt använde 

sig av icke-specifika reparationsstrategier, medan det var mindre vanligt att be om bekräftelse 
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eller upprepning av ett specifikt yttrande. De specifika och icke-specifika strategierna visade 

sig dock vara lika effektiva för att återupprätta flyt i samtalet. De reparationsstrategier som 

samtalspartnern mest frekvent använde sig av var repetition och parafras. De strategier som 

fungerade mest effektivt var dock parafras och konfirmation, följt av repetition, medan 

elaboration fungerade sämre. 

Utvärdering av strategier skulle också kunna ske utifrån den inställning hos samtalspartnern 

som de skapar. Reaktioner på användandet av olika reparationsstrategier har studerats av 

Gagné et al. (1991) genom att låta en grupp normalhörande individer se ett antal 

videoinspelningar av konstruerade samtal. I varje inspelning användes en specificerad typ av 

reparationsstrategi, vilken också kombinerades med olika mängd kommunikativa avbrott. 

Deltagarna fick sedan skatta sin inställning till den person som föreställde ha en 

hörselnedsättning. Resultat visade att deltagarna tenderade att ha mer positiv uppfattning om 

personen som fingerade hörselnedsättning vid de tillfällen när det förekom färre 

kommunikativa avbrott och när reparationsstrategierna var specifika snarare än icke-specifika. 

Strategierna i samtalen var dock bestämda på förhand och inte uppkomna ur naturliga samtal. 

Dessutom var deltagarna som bedömde upplevelsen av strategierna inte samtalsdeltagare, 

utan utomstående iakttagare som tillfrågades först i efterhand. 

2.4 Conversation Analysis som utvärderingsmetod vid hörselrelaterade problem 

Få av de studier som behandlar kommunikation vid hörselnedsättning har använt CA som 

analys- eller utvärderingsmetod. Nämnas kan dock en studie av Lind, Hickson och Erber 

(2006) där olika reparationssekvenser i samtal mellan en person med kokleaimplantat och 

hans maka undersöktes. Analysen fokuserade på olika typer av reparationsinitiativ och 

jämförde de specifika initieringarna som förekom i samtalet med de mer generella 

förfrågningarna. Med avseende på antal turer som krävdes för att genomföra reparationen som 

efterfrågades framkom dock inga markanta skillnader mellan de båda varianterna. Den 

kvalitativa analysen visade i själva verket att de båda kategorierna under vissa omständigheter 

kunde meddela olika typer av interaktionell information till samtalspartnern och på så vis 

komplettera varandra. Det framkom att placeringen av det yttrande som innehöll initiativet, 

vilket tenderade att vara i omedelbar närhet till det missuppfattade elementet, var det som 

egentligen tillhandahöll den viktigaste informationen om vad som behövde repareras. Det 

föreslogs att skillnaden mellan de båda kategorierna istället fungerade som en signal till 

samtalspartnern om hur djupgående problemet var. 
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En för hörselnedsättning viktig typ av reparation är den annaninitierade självreparationen. 

Schegloff (1992) skiljer på initiativ som adresserar den pragmatiska avsikten och sådana som 

mer inriktar sig på det lingvistiska innehållet. Ett reparationsinitiativ som berör den 

pragmatiska avsikten kan generellt utryckas som ”Nu förstår jag inte vad du avsåg” och 

behandlar främst oklarheter i det sociala samspelet. Ett initiativ som riktas mot det 

lingvistiska innehållet beskrivs däremot bättre med orden ”Nu förstår jag inte vad du menade” 

och berör alltså den språkliga betydelsen. I en studie av Lind, Hickson och Erber (2004) 

poängteras att dessa två kan kompletteras med ytterligare en kategori som författarna kallar 

ytstruktur. Initiativ i denna kategori adresserar yttre faktorer som till exempel ljudvolym. De 

förklarar att dessa initiativ generellt kan formuleras som ”nu hörde jag inte vad du sa”. 

Ovan nämnda studie av Lind et al. (2004) syftade till att kvantitativt kartlägga vilka typer av 

reparationssekvenser som förekommer i samtal där en av deltagarna har hörselnedsättning. 

Reparationssekvenserna i materialet delades in i de klassiska reparationskategorier som 

utvecklats av Schegloff et al. (1977). I resultatet framkom att samtliga typer av 

reparationssekvenser förekom i samtalen och att ingen av dessa var begränsad till att initieras 

eller utföras av endast personen med hörselnedsättning. Det kunde dock konstateras att 

annaninitierade självreparationer var den vanligaste typen av reparation. Analysen visade att 

dessa reparationer var de enda där antalet initieringar respektive genomföranden inte var jämt 

fördelade mellan deltagarna. Initieringar av detta slag utfördes oftast av personen med 

hörselnedsättning. Det poängterades i studien att det inte gick att uttala sig om huruvida denna 

ojämna fördelning orsakades av hörselrelaterade missförstånd eller inte. I artikeln hävdades 

det dock att det vore osannolikt att en sådan skillnad istället skulle kunna härledas till olika 

tendenser hos de enskilda deltagarna att behöva reparera problem av pragmatisk eller 

lingvistisk natur. Med detta som utgångspunkt framhöll författarna behovet av att undersöka 

och utveckla möjligheten att med hjälp av samtalsanalys kunna påvisa vilka typer av fenomen 

som adresseras i olika reparationssekvenser. 

Som nämnts ovan fokuserar flera studier kring kommunikation vid hörselrelaterade problem 

på skillnader mellan specifika och icke-specifika förfrågningar. Egenskaper hos olika typer av 

reparationsinitiativ har även studerats inom CA. Schegloff et al. (1977) uppmärksammade att 

reparationsinitiativ kan vara olika bra på att precisera vad som behöver repareras. Drew 

(1997) lyfter fram vad han kallar den svagaste typen av dessa initieringar och benämner den 

öppet reparationsinitiativ. I denna kategori ingår yttranden som visserligen initierar 

reparation men som i sig själva inte identifierar den företeelse som är anledning till 
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reparation, eller specificerar vilken typ av svårighet som talaren står inför. Drew (1997) 

beskriver att en deltagares användning av öppna initiativ istället fungerar som en anordning 

att annonsera svårigheter som rör den föregående turen som helhet samt problem med att 

förstå dess sekventiella koppling till föregående turer. 

Kurhila (2003, s. 218) beskriver ett fenomen som hon benämner uttryck för presumtiv 

förståelse (från eng. ”candidate understanding”). Yttranden som innehåller detta fenomen 

erbjuder en sorts sammanfattning av talarens förståelse av tidigare turer. De kan i motsats till 

de öppna initiativen tillhandahålla en mycket precis information om vad som behöver 

repareras. Kurhila poängterar att identifieringen av dessa fenomen innebär vissa analytiska 

problem inom CA, eftersom i princip varje yttrande anses återspegla en talares tolkning av 

föregående turer. Hon framhåller dock att en utmärkande egenskap hos de sekvenser som hon 

tillskriver detta fenomen kan sägas vara att deltagarna tydligare orienterar sig kring att 

artikulera och bekräfta förståelsen än i andra sekvenser. Kurhila (2003) gör gällande att 

uttryck för presumtiv förståelse kan vara av två slag, både bakåtblickande och 

framåtorienterade. Det förra uttrycker en sorts sammanfattning av vad som åstadkommit 

dittills i samtalet, medan det senare tillhandahåller en slutsats eller en tidigare outtalad version 

av det som yttrats. 

3 Syfte 

Uppsatsen utgår från uppgiftsorienterade samtal mellan personer med hörselnedsättning och 

anhöriga. Syftet är att undersöka hur samtalsdeltagarna konstruerar gemensam förståelse och 

att fokusera på reparationssekvenser där hörselnedsättningen eventuellt görs relevant av 

deltagarna. 

4 Metod 

I följande kapitel kommer arbetsmetoden för föreliggande studie att introduceras. 

Inledningsvis kommer det material och legat till grund för studiens analys att presenteras. 

Detta följs av en mer detaljerad beskrivning av den procedur som föregått och resulterat i det 

studerade materialets utformning. Även en mer ingående framställning av studiens deltagare 

kommer att tillhandahållas. Slutligen kommer analysmetoden för studien kort att presenteras, 

både genom en kort redogörelse av grundtankarna inom den teoretiska modellen och genom 

återgivning av det faktiska tillvägagångssättet. 
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4.1 Material 

Materialet som användes i studien erhölls från Dialogprojektet, som är ett forskningsprojekt 

som syftar till att utveckla samtalsanalytiska metoder för utprovning och utvärdering av 

hörhjälpmedel. Ansvariga för nämnda projekt är Erik Borg, professor i audiologi, Birgitta 

Borg, sjuksköterska med inriktning mot hörselrehabilitering och hörselpedagogik, och 

Charlotta Plejert, lingvist. Materialet samlades in på universitetssjukhuset i Örebro och 

utgjordes av videoinspelningar av samtal mellan en person med hörselnedsättning och en 

anhörig eller närstående vän. Sammanlagt bestod inspelningarna av åtta samtal mellan fyra 

par. Varje par genomförde två samtal, ett där personen med hörselnedsättning använde 

hörapparat och ett där hörapparat inte användes. Inspelningarna var av filformaten MPG och 

MPEG och mellan 4;03 och 17;23 minuter långa. 

4.2 Testprocedur 

Innan inspelningens början fick deltagarna en skriftlig instruktion av uppgiften som skulle 

utföras. Deltagarna informerades också om att syftet med testningen var att undersöka 

svårigheter som personer med hörselnedsättning kan uppleva under samtal med och utan 

hörapparat. 

Under försöket utrustades den närstående med en karta som visade en utritad väg, medan den 

karta som personen med hörselnedsättning fick saknade en sådan väg. Kartorna innehöll 

också diverse figurer, vars utformning och placering delvis skiljde sig åt mellan deltagarnas 

respektive exemplar. Deltagarna fick inte se varandras kartor, men det poängterades för dem 

att kartorna inte nödvändigtvis var identiska. 

Deltagarna genomförde under inspelningen en kartbeskrivningsuppgift, i vilken personen med 

hörselnedsättning var utförare och den närstående instruktör. Instruktörens uppgift var att 

beskriva vägen för sin partner och utförarens var att ställa frågor och rita in vägen på sin 

karta. De blev innan försökets början ombedda att inte gestikulera eller visa vägen med 

händerna. De fick veta att de kunde använda den tid de behövde för att utföra uppgiften, men 

de informerades samtidigt om att den åtgångna tiden skulle komma att noteras. Kartorna som 

användes i de olika samtalen var utformade på olika sätt för att förhindra inlärningseffekter. 

Exempel på de olika kartor som användes av deltagarna i uppgiften återfinns i bilaga 1–4. 
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4.3 Deltagare 

Författaren förfogade under studiens gång över information om deltagarnas grad och typ av 

hörselnedsättning samt uppgifter om förhållandet mellan personen med hörselnedsättning och 

den närstående. Dessa uppgifter hade tidigare kommit fram genom journalgranskning och 

intervju med deltagarna i samband med rekrytering och inspelning inom Dialogprojektet. 

De åtta deltagarna rekryterades genom Dialogprojektet från hörselvården i Örebro och utsågs 

genom bekvämlighetsurval från ett större antal deltagare inom projektet. Vid urvalet 

beaktades deltagarnas grad av hörselnedsättning, eftersom studien syftade till att undersöka 

hur hörselskadans omfattning påverkade interaktionen. Deltagarna utgjordes av fyra par 

bestående av en person med hörselnedsättning och en normalhörande anhörig. Samtliga 

personer med hörselnedsättning hade en nedsättning som gjorde det svårt att klara sig utan 

hörapparat. Ton- och talaudiometrisk testning hade tidigare genomförts för de fyra deltagarna 

med hörselnedsättning. Audiogrammen visade en nedsättning framförallt i diskantområdet 

hos samtliga undersökta. 

Det första paret bestod av två vänner som i föreliggande studie fått namnen Björn och Reine. 

Reine är normalhörande. Björn, som är 72 år, har en bilateral sensorineural hörselnedsättning. 

Tonaudiogram visar att graden av Björns hörselnedsättning är lätt, på gränsen till måttlig. 

Björn har haft bilateral hörapparat sedan början av år 2003. Han har inte genomgått någon 

formell pedagogisk rehabilitering, men fått mycket information i sina kontakter med 

audionomer. 

Personerna i andra paret har varit gifta i 55 år och tilldelades namnen Eva och Stig. Stig är 

normalhörande. Eva, som är 78 år, har en bilateral sensorineural hörselnedsättning. I likhet 

med Björn har hon en hörselnedsättning som ligger på gränsen mellan lätt och måttlig. Hon 

har haft besvär med hörseln sedan slutet av 1980-talet och använt bilateral hörapparat sedan år 

1996. Eva har inte genomgått hörselpedagogisk rehabilitering. 

Tredje paret utgjordes av Erik, 58 år, och hans dotter Stina. Stina är normalhörande medan 

Erik har en bilateral sensorineural hörselnedsättning. Han hör betydligt sämre utan hörapparat 

än med och hans hörselnedsättning klassificeras som måttlig. Han har använt bilateral 

hörapparat sedan år 1983 och har ett stort behov av denna. Han har genomgått 

hörselrehabiliteringskurs på 1980-talet och haft upprepade kontakter med ett 

rehabiliteringsteam inom en audiologisk klinik. 
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Det fjärde och sista paret bestod av Gunilla, 69 år, och hennes son Peter. Peter är 

normalhörande medan Gunilla har en bilateral kombinerad nedsättning. På 1960-talet 

opererades hon för otoskleros, som drabbar mellanörat, men hon har också sensorineurala 

skador på hörseln. Hennes hörselnedsättning är av måttlig grad på höger öra och svår på 

vänster. Hon har haft bilateral hörapparat sedan 1981 och haft kontakter med både 

hörselpedagog och hörselkurator. 

4.4 Analysmetod 

I föreliggande studie har samtalsanalys i bemärkelsen Conversation Analysis (CA) använts 

som arbetsmetod. CA baseras på idéer från sociologen Sacks och hans medarbetare Schegloff 

och Jefferson och började utarbetas under tidigt 60-tal (Norrby, 1996; Hutchby & Wooffitt, 

2008). 

Centralt för CA är studiet av hur deltagarna i ett samtal konstruerar gemensam förståelse, 

också kallad intersubjektivitet. Intersubjektivitet kommer till uttryck i deltagarnas ömsesidiga 

orientering kring olika sociala aktiviteter som pågår i samtalet. Interaktionens innehåll och 

betydelse anses på många sätt sammanfalla med dess strukturella form, vilket betyder att de 

aktiviteter som deltagarna genomför kan sägas demonstreras i samtalets turtagning och dess 

sekventiella mönster. Trots att tal i interaktion är det huvudsakliga studieobjektet för CA kan 

även andra kommunikationssätt, såsom icke-verbalt, studeras (Hutchby & Wooffitt, 2008; 

Schegloff et al., 1977). 

Inom CA förlitar man sig på tre grundläggande antaganden (Heritage, 1984). För det första 

hävdas att all interaktion är organiserad och uppvisar identifierbara mönster. Medlemmar av 

samma kulturella eller sociala grupp antas dela kunskap om denna organisation och använder 

den medan de yttrar sig eller tolkar vad som sägs i ett samtal. Det andra antagandet som görs 

inom CA är att alla bidrag i ett samtal är både kontextförnyande och kontextskapande. Detta 

innebär att varje bidrag i en interaktion formas i förhållande till tidigare yttranden men 

samtidigt skapar underlag för förnyad tolkning av samtalets innebörd. Det sista av CA:s 

antaganden berör det sätt på vilket man anser att forskaren bör betrakta sina data. Man 

framhåller att alla detaljer i samtalet kan vara viktiga för tolkningen och att ett enskilt yttrande 

eller fenomen inte får gallras bort på grundval av på förhand uppställda kriterier eller med 

förevändningen att fenomenet endast förekommer enstaka gång i materialet. Utgångspunkt för 

analysen bör istället vara vad deltagarna själva gör relevant och orienterar sig mot i samtalet 

(Heritage, 1984). 
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Materialet i studien genomlyssnades och grovtranskriberades med hjälp av en 

transkriptionsnyckel (se bilaga 5). Valda delar transkriberades sedan mer noggrant för att 

kunna analyseras närmare och redovisas. Analys genomfördes med utgångspunkt i de ovan 

nämnda antagandena att det är möjligt att finna struktur i all interaktion och att 

undersökningen bör ske utifrån något av det som framträder i materialet och inte utifrån vad 

analytikern förväntar sig finna. Däremot består interaktionen i materialet som undersöks av 

uppgiftsorienterade samtal, medan det i CA ofta framhålls att studiet av interaktion bör ske 

med hjälp av vardagliga och naturligt förekommande samtal. 

Under transkription och analys hade författaren tillgång till de kartor som deltagarna använde 

i uppgiften och kunde således följa hur eventuella förståelseproblem orsakade av diskrepans 

mellan kartorna hanterades av deltagarna. 

4.5 Etiska överväganden 

I anslutning till inspelningarna fick deltagarna muntlig och skriftlig information om vad 

Dialogprojektet syftade till samt hur material och resultat skulle komma att spridas. 

Deltagarna, både de med hörselnedsättning och de närstående, lämnade ett skriftligt samtycke 

till medverkan i projektet (se bilaga 6). 

Författaren till föreliggande studie hade inte tillgång till deltagarnas fullständiga namn eller 

andra uppgifter av mer personlig karaktär. Deltagarnas förnamn byttes i uppsatsen ut mot 

fingerade beteckningar för att de skulle förbli anonyma. 

5 Analys 

Analysen har inriktats på hur deltagarna samkonstruerar gemensam förståelse i olika 

reparationssekvenser. De reparationssekvenser som visat sig relevanta för undersökningens 

syfte är dels ett antal annaninitierade självreparationer, vilka utgör analysens huvudsakliga 

undersökningsfokus, och dels ett färre antal självinitierade självreparationer. 

Reparationsinitiativen och de efterföljande reparationerna har för tydlighetens skull markerats 

med fetstil i utdragen. 

5.1 Annaninitierade självreparationer 

5.1.1 Uttryck för presumtiv förståelse 

De initiativ som i föreliggande studie har kategoriserats som uttryck för presumtiv förståelse 

förekom i alla de analyserade samtalen. I samtalen mellan Björn och Reine användes endast 
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uttryck som kunde kategoriserats som framåtorienterade, medan samtalen mellan de övriga tre 

paren innehöll exempel på både bakåtblickande och framåtorienterade uttryck. 

5.1.1.1 Bakåtblickande 

Utdrag 1 
Stig och Eva utan hörapparat 

Utdraget är hämtat från början av det första samtal som paret genomför. Det inleds med att 

Stig försöker sammanfatta den uppgift de står inför. Under tiden kommer testledaren in i bild 

och bläddrar i sina papper. Eva påbörjar därpå ett reparationsinitiativ i tur 4. Stigs svar i tur 5 

överlappar Evas yttrande och både initiativet och reparationen är därför uppdelade i två turer 

vardera. 

1. Stig: men ((testledaren kommer in i bild)) ja tänker 
att ja ska hjälpa dej att hitta vägen från de där 

2. Eva:  mm 
3. Stig: krysset i nordväst¿ ((pappersprassel)) (.) ner 

till de andra krysset. 
4. Eva:  till (.) huse i nord- [i ] 
5. Stig:                            [nä] (.) 
6. Eva:  nordöst¿ 
7. Stig:  *hh* (1,5) >JAG TÄNKER JA SKA HJÄLPA DEJ (.) gå 

från de krysset uppe i NORDVÄST TILL KRYSSET NERE 
I SYDVÄST.< ((artikulerar tydligt och pekar med 
fingret i luften och i kartan))= 

8. Eva:  = ja (1,0) de låter bra 

Evas reparationsinitiativ består av en återgivning av vad hon tror att Stig menat och kan 

därför sägas vara ett uttryck för presumtiv förståelse (Kurhila, 2003). Detta uttryck tycks vara 

tänkt endast som en upprepning av tidigare bidrag och är exempel på det som Kurhila (2003) 

kallar bakåtblickande uttryck för presumtiv förståelse. Eva tycks ha tagit fel på orden 

”krysset” och ”huset”. På den karta som Eva har framför sig under samtalet finns ett hus i det 

nordöstra hörnet och Evas tolkning har antagligen påverkats av detta. Hennes osäkerhet över 

sin egen tolkning signaleras med den något frågande intonationen. 

Stig svarar genom att säga ”nä” i överlappande tal. Svaret kan liknas vid det som Caissie och 

Gibson (1997), Caissie et al. (1998) samt Tye-Murray och Witt (1996) kallar konfirmation, 

det vill säga en negation eller ett jakande uttryck som responderar på ett reparationsinitiativ. 

Ovan nämnda studier poängterar också att detta av naturliga skäl förekommer främst 

tillsammans med mer specifika förfrågningar, såsom repetition, vilket de bakåtblickande 

uttrycken för presumtiv förståelse ofta består av. 
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Stig forsätter att genomföra reparationen genom att upprepa sitt yttrande nästan ordagrant. 

Detta stämmer väl överens med resultat från en studie av Heine, Erber, Osborn & Browning 

(2002) som visade att den mest frekvent förekommande strategin hos anhöriga att övervinna 

kommunikationsproblem i samband med hörselnedsättning var repetition. Stig använder 

också högre röststyrka, tydligare artikulation och långsammare taltempo än tidigare. Stig 

tycks alltså tolka hennes reparationsinitiativ som tecken på hörselproblem, snarare än på 

förståelseproblem orsakade av tvetydigheter i formuleringen. Denna bedömning kan ha 

färgats av de störande ljud som förekom under den problematiska turen. Eva invänder inte 

mot att han tycks tro att hon inte hört, utan bekräftar istället antagandet genom att säga ”Ja, 

det låter bra”. 

Utdrag 2 
Stina och Erik utan hörapparat 

I utdraget diskuterar deltagarna hur vägen ska gå i förhållande till ett motiv som sedan 

tidigare i samtalet fått beteckningen ”den österländska byggnaden”. Denna är placerad i övre 

högra hörnet på bådas kartor. Vid utdragets början utgår vägbeskrivningen ifrån ett högt torn 

som byggnaden har i dess nedre vänstra del. Reparationssekvensen, som återfinns i tur 6 och 

7, berör huruvida de ska gå ”längs med” byggnaden eller “ner” ifrån den. 

1. Stina:  mm (0,4) när du [är vid torn-] 
2. Erik:                 [okej        ] 
3. Stina: då svänger du (0,7) höger 
4. Erik: så ((ritar i kartan)) går neråt 

[liksom]((gestikulerar)) 
5. Stina:  [å går ] ner längs med den där österländska. (.) 

[s-] 
6. Erik:  [ja] går ner [går ned] ((gestikulerar och lutar 

sig fram)) 
7. Stina:              [läng-  ] så du (0,4) du går längs 

med (.) ((Erik ser fortfarande på henne)) längs 
med det här <österländska>. (1,0) asså::, 

8. Paus: (0,5) 
9. Erik:  a a ja a ä::h, (0,7)) men längs med (.) det 

försvinner ju åt (0,4) åt höger det 
((gestikulerar åt höger)) (0,8) [ja ja ska gå] 

10. Stina:                                  [a a:        ] ja 
fast liksom (0,5) ungefä:r (0,9) asså när du är, 
(0,6) brevid (.) det är ju som nån dörr >eller< 
liksom längs ner (.) så är de ju som nån:, (.) 
burspråk av nått slag (0,5) om du kollar noga 
(0,4) om de är $lika$ hh 
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I tur 6 återfinns det reparationsinitiativ som här har tolkats som ett bakåtblickande yttryck för 

presumtiv förståelse. Detta består i att Erik repeterar det han tror att Stina sagt. Han uttrycker 

sin osäkerhet inför denna tolkning genom att upprepa sig och luta sig framåt. Stinas reparation 

i tur 7 överlappar delvis Eriks yttrande. Reparationsstrategin hon använder sig av är repetition 

av merparten av hennes tidigare bidrag, förstärkt med betoning och ytterligare upprepanden 

av det viktigaste. 

Efter en längre paus på 1,0 sekunder inleder Stina ytterligare ett bidrag med ordet ”alltså” och 

är således i färd med att förtydliga sig ytterligare. Erik avbryter henne och demonstrerar 

genom att säga ”men längs med, det försvinner ju åt höger” att han nu hört vad som sagts men 

att han fortfarande har invändningar mot logiken i Stinas beskrivning. Med detta som 

bakgrund går det inte att med säkerhet säga att reparationen endast adresserar hörselproblem, 

eller det som Lind et al. (2004) kallar ytstruktur, utan måste även kunna antas bero på det 

lingvistiska innehållet. 

5.1.1.2 Framåtorienterade 

Utdrag 3 
Stig och Eva utan hörapparat 

I utdraget påbörjar Stig en beskrivning om vägens fortsatta riktning söderut, men blir 

avbruten av Eva, som istället undrar om de ska åt väster. Denna fråga, som återfinns i tur 5, 

har tolkats som ett reparationsinitiativ. I återstående delen av utdraget fortsätter deltagarna att 

försöka uppnå samförstånd kring vad som blivit fel i instruktionen. 

1. Stig:  följer (0,7) stranden söderut, 
2. Paus: (0,7) ((Eva flyttar blicken mellan olika punkter 

på sin karta)) 
3. Eva:  jaa: ((ritar i sin karta)) 
4. Stig:  å fö[ljer med  ] 
5. Eva:      [åt:   väst]er? 
6. Paus: (0,7) 
7. Stig:  SÖDERUT. sa ja ((artikulerar tydligt)) 
8. Eva rakt igenom söder- sjön kan ja inte gå ja må[ste 

gå (    )] 
9. Stig:                                              [de 

du går   ]a ja följer bäcken ner till sjön. 
10. Eva:  a:? 

Eva presenterar i tur 5 en presumtiv förståelse av Stigs tidigare bidrag. Hon tycks anse att 

vägen inte kan gå annat än västerut från det läge där de nu befinner sig i beskrivningen. 

Hennes fråga är inte en upprepning utan en egen slutsats av det Stig sagt och kan därför sägas 
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vara ett exempel på det som Kurhila (2003) kallar framåtblickande presumtiv förståelse. Hon 

använder en frågande intonation vilket indikerar att hon är medveten om tolkningens 

presumtiva karaktär och att hon initierar en reparation. 

Till det yttre kan det tyckas att Evas tolkning skiljer sig mycket från vad Stig sagt och att hon 

faktiskt har hört fel. Detta antyds också av Stig när han repeterar ”söderut, sa jag” med 

förhöjd röststyrka och tydlig artikulation. 

Som nämnts ovan undersökte en studie av Caissie och Gibson (1997) vilka 

reparationsstrategier som fungerade bäst för att snabbt komma ur ett kommunikativt 

sammanbrott i samband med hörselnedsättning. Effektiviteten mättes genom att räkna antal 

turer som krävdes för att lösa missförståndet. En yttrande ansågs otillräckligt om ytterligare 

förtydligande behövdes göras i de efterföljande turerna. Resultatet visade bland annat att 

repetition inte tillhörde de mest effektiva strategierna. I utdraget ovan, där repetition används, 

behöver båda deltagarna använda ytterligare en tur (8 respektive 9) för att utveckla sina 

bidrag. Deras initiativ- respektive reparationsstrategier skulle därför kunna anses ineffektiva 

med en mer kvantitativ bedömning som grund. 

Vid närmare granskning av den karta som Eva har framför sig synes dock hennes fråga även 

utan hörselproblem fullständigt adekvat. Eva försvarar sig också i tur 8 genom att invända att 

instruktionen är tvetydig. I tur 9 påbörjar Stig ytterligare en repetition genom att säga ”du 

går”. Han ändrar sig dock under pågående tur och förvandlar istället sin repetition till en 

omformulering när han säger ”A ja, följer bäcken ner till sjön”. Han visar därmed att han 

åtminstone delvis ger henne rätt i hennes invändning och att missförståndet inte enbart beror 

på hörselproblem. 

Utdrag 4 
Reine och Björn utan hörapparat 

Utdraget är en fortsättning på utdrag 17, där deltagarna diskuterar en svart figur som de båda 

har på sina kartor. Det är denna figur som Reine syftar på när han i första turen nedan säger 

att vägen ska gå ”under den till höger” Björns reparationsinitiativ består av en fråga som 

besvaras med delvis överlappande tal av Reine. Initiativet och reparationen är uppdelade i två 

turer vardera. I tur 5 och 7 hänvisar Reine till instruktioner beträffande gestikulering som 

deltagarna fått tidigare. 
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1. Reine:  <under den (0,2) till hög[er       ]> 
2. Björn:                           [så ja sk-] ska jag 

träffa den där svarta pun- ä:h figuren (.)[på 
mitt]= 

3. Reine:  [nä ] 
4. Björn:  =en eller ((ser upp på Reine)) 
5. Reine:  nänä under (0,4) hela tiden under figuren ((visar 

med handen i luften)) [egentligen ska ja inte]= 
((vänder sig mot filmkameran)) 

6. Björn:                        [amen (ska ja rakt)    ]  
7. Reine: =vi[sa] 
8. Björn:    [de] här raka sträcket från den här blomman 

och upp till den här figuren (0,5) ska den gå 
rakt upp där ((tittar upp på Reine och inväntar 
svar)) 

9. Reine:  a den kan gå ((nickar)) 
10. Björn:  mm 
11. Reine:  snett upp där 

Björns yttrande i tur 2 och 4 innehåller en fråga om förtydligande information och kan också 

betraktas som ett uttryck för framåtorienterad presumtiv förståelse. I överlappande tal bemöter 

Reine Björns fråga med en nekande konfirmation. Reine fortsätter sedan i tur 5 med att 

använda repetition och gestikulering för att förtydliga sig. 

I tur 6 och 8 preciserar Björn sin fråga och det blir då tydligt att han inte efterfrågar en 

repetition utan istället invänder mot Reines beskrivning. I tur 9 och 11 svarar Reine jakande 

och måste därför ha uppfattat Björns fråga annorlunda jämfört med tidigare. Även här tycks 

alltså den anhöriges användning av repetition för att förtydliga sig inte vara tillräckligt för att 

visa att hörselproblem föreligger. 

Utdrag 5 
Reine och Björn med hörapparat 

Samtalet i utdraget berör ett par älgar som finns på kartorna. Reine presenterar en beskrivning 

av hur vägen går i förhållande till dessa. Det aktuella reparationsinitiativet återfinns i början 

av utdraget och innehåller en fråga med en invändning från Björn. Själva reparationen består 

av att Reine bekräftar denna invändning. 

1. Reine:  .ha (.) så går du över älgarna, (0,9) äh till 
(0,3) lite till höger om älgarna 

2. Björn:  hh ((fnyser)) det blir lite snett upp då 
3. Reine:  a lite snett upp hög[er ] 
4. Björn:                     [hur] långt u- ovanför 

älgarna 



 

20 

5. Reine:  uh a du går alltså (0,7) två centimeter höger om 
älgar- nästan- ((ser på Björn)) du går inte fram 
till sjön (1,5) [du] ((ser åt Björns karta)) 

6. Björn:                  [nä] men ja ja ä först ute till 
vänster vid den här 

7. Paus: (0,7) 
8. Reine:  aa 
9. Björn: aa rakt ut 
10. Reine: a  
11. Björn: å då kan då måste ja gå snett väldigt snett förb- 

strax ovanför älghornen där då 
12. Paus:  (0,5) 
13. Reine: a strax ovanför älghornen går du upp 

Björn anmärker i tur 2 att vägen utifrån Reines tidigare beskrivning måste få en annan 

riktning än den som angivits. Hans presenterar således en framåtorienterad presumtiv 

förståelse. Genom denna antyder han samtidigt att det finns problematiska inslag i föregående 

tur och initierar på så vis en reparation. 

I tur 3 utför Reine själva reparationen genom konfirmation och återanvändning av Björns 

yttrande. Det är i sammanhanget svårt att uttala sig om huruvida någon av deltagarna 

uppfattar reparationens uppkomst som hörselrelaterad. Det kan uppmärksammas att Reine i 

denna tur använder sig av repetition som en strategi, men att det i detta fall inte är hans eget 

yttrande, utan Björns, som repeteras. Kanske är repetition därför inte ett tecken på 

hörselrelaterade problem i samtalen mellan dessa deltagare, utan endast en individuell 

samtalsstil hos Reine. 

Enligt Erber (1993) föredrar många personer med hörselnedsättning att föra en konversation 

under en förutsägbar samtalsstruktur, i vilken de antingen kan inta rollen av den ovetande 

frågeställaren eller den som har mer kunskap om ämnet. I en studie av Tye-Murray och Witt 

(1996) observerades att vissa vuxna med hörselnedsättning försökte utöva kontroll över 

samtalet genom att leda in samtalsämnet på områden där de har mer kunskap. I samtalen i 

denna studie är möjligheten att styra samtalsämnet begränsat av den uppgiftsorienterade 

kontexten. Användandet av de framåtblickande uttrycken för presumtiv förståelse, såsom i 

utdraget ovan, kan måhända utgöra åtminstone ett försök från utförarens sida att påverka 

samtalets utformning. Den kan kanske betraktas som en strategi som personen med 

hörselnedsättning utnyttjar för att förekomma sin instruktör och därigenom mildra de 

svårigheter som hörselnedsättningen kan orsaka. 
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Utdrag 6 
Peter och Gunilla utan hörapparat 

Gunilla har strax innan utdragets början frågat om vägen ska gå åt höger eller vänster. I den 

första turen i utdraget nedan besvarar Peter denna fråga. Han lägger också till ytterligare 

information för att förtydliga sig. Detta följs av att Gunilla presenterar en egen tolkning av 

Peters beskrivning. 

1. Peter:  vänster. du rundar stenröset 
2. Paus: (0,5) 
3. Gunilla:  som ett ce¿ ((ser upp på Peter)) 
4. Peter:  som ett ce. å fortsätter (0,4) höger ((Gunilla 

ser på Peter som gestikulerar)) 

I tur 3 introducerar Gunilla sin tolkning av beskrivningen genom att säga ”som ett ce”. Detta 

är en tidigare outtalad version av Peters beskrivning och kan därför sägas vara av det 

framåtorienterade slaget av presumtiv förståelse. Att tolkningen endast är presumtiv antyds 

dessutom genom den något frågande intonationen och blickbeteendet. Peter bekräftar i tur 4 

Gunillas tolkning genom att, i likhet med Reine i utdrag 5, repetera hennes yttrande och sedan 

fortsätta sin beskrivning. Medan Gunilla ser på honom förtydligar han också sin beskrivning 

med icke-verbal kommunikation. 

Några av de yttranden som ovan kategoriserats som uttryck för presumtiv förståelse som är så 

självständiga i sin utformning att det kan diskuteras huruvida de verkligen är tänkta som 

initiativ till reparation. Det skulle kunna hävdas att de istället är en del av ett kommunikativt 

beteende hos personerna med hörselnedsättning i en viss typ av uppgifter. Trots detta kan det 

vara så att dessa tolkningar uttrycker vissa brister i den hörselskadades tolkning och därför 

ändå initierar en reparation från den anhörige. 

5.1.2 Öppna reparationsinitiativ 

Den andra typen av annaninitierade självreparationer som undersökts i studien är de som 

initierades av utföraren med hjälp av ett öppet reparationsinitiativ. Dessa förekom endast i de 

samtal där de personer vars audiogram visade en måttlig eller svår hörselnedsättning deltog, 

och företrädesvis i samtal där dessa två inte använde hörapparat. 

Utdrag 7 
Peter och Gunilla utan hörapparat 

I början av utdraget ställer Gunilla flera frågor om förhållandet mellan vägen och den å som 

finns på kartan. Efter frågorna betraktar hon Peter och inväntar svar. Peter svarar till slut och 
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omnämner då ett motiv som de sedan tidigare kallat ”borggården”. Gunilla iakttar honom då 

han gör yttrandet och använder eventuellt även det visuella intrycket för att tolka yttrandet. 

Hon ser sedan ner och ritar i sin karta. Under tiden som hon gör detta introducerar Peter 

begreppet ”det stora tornet”, vilket blir anledning till reparation. 

1. Gunilla: på (0.9) på vilken sida¿ om ån. ((ser upp på 
Peter och fortsätter betrakta honom under 
pausen)) (1,4) är- eller är de innan man kommit 
fram till ån. ((ser upp på Peter)) 

2. Paus:  (0,6) ((Gunilla ser på Peter)) 
3. Peter:  a det är precis uppe vid borggården= ((Gunilla 

ser på Peter)) 
4. Gunilla: =a okej a: ((ritar i sin karta)) 
5. Paus:  (0,3) 
6. Peter:  vid stora tornet kan man säga [((runt))] 
7. Gunilla:                               [ förlåt ] ((ser på 

Peter)) 
8. Peter:  VID DET HÖGA TORNET ((ser på Gunilla)) 
9. Gunilla: a: 

Gunilla initierar i tur 7 reparationen med hjälp av att säga ”förlåt” och lutar sig samtidigt lite 

framåt för att förstärka frågan. Detta initiativ innehåller inte någon information om vilka delar 

hon inte uppfattat i tidigare yttrande och kan därför liknas vid det som Drew (1997) kallar 

öppet reparationsinitiativ. Intressant att observera är att hon under det problematiska yttrandet 

inte sett på Peter och alltså inte fått det visuella stöd som hon tyckts vara behjälpt av tidigare. 

I nästföljande tur svarar Peter genom att upprepa tidigare tur. Han försäkrar sig denna gång 

om att Gunilla ser på honom och höjer röststyrkan, vilket visar att han åtminstone delvis 

tolkar reparationen som hörselrelaterad. Han använder sig också av ett annat ordval (”höga” 

istället för ”stora”) än i den tidigare turen. Denna omformulering skulle kunna tolkas som ett 

tecken på att Peter även är öppen inför möjligheten att problemet kan bero på hans ordval. 

Även om svårigheter att höra är en vanlig omständighet kring öppna reparationsinitiativ 

poängterar Drew (1997) att det inte går att anta att det föreligger hörselproblem i samband 

med dessa sekvenser. Drew framhåller att man istället måste studera de omkringliggande 

turerna och kontexten kring ett yttrande för att hitta fenomen som skulle kunna innebära 

hörselproblem. Han belyser sitt påstående genom att nämna att svårigheter att höra 

exempelvis skulle kunna påvisas genom att det som ska repareras befinner sig i en sekvens av 

överlappande tal. Under sådana omständigheter tycks det troligt att förmågan att urskilja ljud 

påverkas, menar Drew. I exemplet ovan tycks reparationen på liknande sätt kunna relateras 
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till omständigheter som försvårar uppfattningen av tal, eftersom Gunilla inte får den visuella 

förstärkning som hon tycks vara beroende av när hon inte använder hörapparat. 

Utdrag 8 
Stina och Erik utan hörapparat 

Utdraget är hämtat från en sekvens som följer direkt efter utdrag 11 och rör sig kring samma 

streckgubbe som där. Deltagarna är överens om att beteckningen streckgubbe egentligen inte 

är korrekt. De fortsätter därför att diskutera hur den ser ut och var den befinner sig. Den 

aktuella reparationssekvensen berör Stinas uppgift om att hon saknar den mur som Erik sagts 

sig har på sin karta. 

1. Erik:  =äh ja- äh de är ju ingen streckgubbe egentligen 
som du säger (.) utan de är ju <mera, som en 
liten, (.) en fyrkantig huvud som,> 

2. Stina:  mm 
3. Erik:  a å så sen så sitter den liksom ner (.) på en 

tegelmur¿ 
4. Stina:  mm 
5. Erik:  hos mig (.) a 
6. Paus: (0,2) 
7. Stina:  a okej ja har inte me muren men okej. ((ser upp 

på Erik)) 
8. Erik:  >va sa du< ((lutar sig framåt)) 
9. Stina:  MUREN är inte med på min 
10. Erik:  nä okej 

Utdraget ovan innehåller ytterligare ett öppet reparationsinitiativ. I tur 8 säger Erik ”Vad sa 

du” och initierar således en reparation utan att precisera vad i föregående tur som inte 

uppfattades. Initiativet förstärks dessutom icke-verbalt genom en framåtlutande gest. Genom 

att på detta sätt tydligt signalera att han inte uppfattat Stinas yttrande gör han det faktum att 

han inte hörde relevant i samtalet. 

I tur 9 reparerar Stina sitt yttrande genom att kasta om ordföljden och därigenom lyfta fram 

ordet ”muren”, som hon uppfattar som det viktigaste. Samtidigt höjer hon även röststyrkan 

vid detta ord och tycks därmed relatera reparationen till svårigheter att höra. 

Som framgår av utdraget är det är Erik som gjort ordet mur relevant i samtalet, och det är 

dessutom endast han som har denna företeelse på sin karta. I den tur som reparationen berör 

återanvänder Stina detta ord. Samtalsämnet och ordvalet i sekvensen ovan utgår alltså från 

Erik och hans karta. Trots detta uppfattar Erik inte vad som sägs, utan initierar reparation. Att 

döma av hur Stina lägger upp sin reparation i nästföljande tur är det ändå främst ordet mur 
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som behöver repareras. Utifrån detta tycks det mindre sannolikt att reparationen i detta fall 

skulle adressera problem som endast är relaterade till att de har olika kartor. 

De öppna initiativen kan liknas vid det som bland annat Caissie & Gibson (1997) och Gagné 

et al (1991) kallar icke-specifika förfrågningar om förtydligande. Deltagarna i föreliggande 

studie använde de specifika förfrågningarna i större utsträckning än de icke-specifika, vilket 

är i överensstämmelse med tidigare nämnda studie av Tye-Murray & Witt (1996) där man 

fann man att vuxna personer med kokleaimplantat var mer benägna att använda specifika 

reparationsstrategier än icke-specifika. Studien av Caissie och Gibson (1997), som baserades 

på samtal mellan personer med hörselnedsättning och normalhörande, visade däremot att 

personerna med hörselnedsättning framförallt använde sig av de icke-specifika 

reparationsstrategierna, medan det var mindre vanligt att precisera vad som skulle bekräftas 

eller upprepas. 

I materialet som analyserats användes de öppna initiativen endast av de utförare som hade 

måttlig eller svår hörselnedsättning och framförallt i samtal utan hörapparat. Under dessa 

omständigheter kan svårigheter att höra anses vara mer förväntat och det kan därför diskuteras 

om de öppna initiativen är att betrakta som tydligare signaler på hörselrelaterade problem. I 

en studie av Tye-Murray et al. (1994) konstaterades att samtalspartnern reagerade mer 

negativt på användandet av icke-specifika reparationsstrategier, vilket eventuellt kan ge en 

förklaring till varför utförarna i aktuell studie använde dessa i mindre utsträckning. Tye-

Murray (1991) hävdar att specifika förfrågningar oftare förespråkas i samband med 

intervention och det kan därför också spekuleras i om deltagarnas olika erfarenhet av 

hörselrehabilitering kan ha påverkat användandet av dessa förfrågningar. 

5.1.3 Explicita omnämnanden av hörselproblem 

Den tredje kategorin av annaninitiativ utgörs av reparationssekvenser där hörselproblemen 

uttryckts explicit av utföraren. Samtliga sekvenser där detta förekommer ingår i ett samtal där 

utföraren har måttlig hörselnedsättning och som genomförts utan hörapparat. Bortsett från att 

hörselproblemen påtalas explicit liknar dessa reparationsinitiativ till sin form de öppna 

initiativen. 

Utdrag 9 
Stina och Erik utan hörapparat 

Utdraget är hämtat från den inledande delen av samtalet. Stinas yttrande i den första turen är 

alltså inte ett svar på något Erik sagt, utan en signal på att hon tänker börja. Deltagarna har 
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nyss genomfört en liknande uppgift, fast med hörapparat. Erik säger sig nu höra dåligt. Stinas 

bemötande på detta uppfattas inte av Erik utan behöver repareras. 

1. Stina:  a: mm:, 
2. Paus: (0,3)((Erik dricker vatten)) 
3. Erik:  nu hör ju jag jättedåligt. så här (0,2)((vänder 

sig snabbt mot kameran)) gör jag aldrig (0,2) 
utan hörapparater 

4. Stina:  °nää°. ((tittar på Erik)) mm vi får se (.) hur de 
går 

5. Erik:  va sa du?= 
6. Stina:  =$hh hh hh$ VI FÅR SE HUR DE GÅR.= 
7. Erik:  =a:: vi får se hur de går. 
8. Stina:  a (0,2) ä:h, vi ska börja (0,2) har du som två 

små berg på din karta¿ 

Stinas inledande yttrande tycks få Erik att inse att han hör dåligt och han påpekar därför sina 

hörselproblem explicit i tur 3. Han gör således hörselproblemen och avsaknaden av 

hörapparat relevanta i samtalet. I tur 5 initierar sedan Erik en reparation genom att säga ”Vad 

sa du”. Det explicita omnämnandet sker alltså inte i direkt anslutning till initieringen, men så 

nära att det kan antas att det fortfarande är relevant för deltagarna. 

I Stinas svar i tur i 6 använder hon repetition och förhöjd röststyrka för att reparera yttrandet. 

Hon skrattar också i samband med denna reparation, vilket kanske kan sägas vara en strategi 

att försöka mildra det ansiktshot som det explicita omnämnandet av hörselproblem kan 

orsaka. 

Intressant att notera är att ämnet som leder till reparation inte berör själva kartuppgiften, om 

vilken Stina har mer information, utan ett ämne som, i likhet med exemplet med ”muren” i 

utdrag 8, har gjorts relevant av personen med hörselnedsättning. 

Utdrag 10 
Stina och Erik utan hörapparat 

Stina och Erik har just enats om att de har en ko på ungefär samma plats på deras respektive 

kartor. De diskuterar nu hur vägen ska ta form fram till denna ko. Stina säger att vägen ska 

runda en alptopp som finns på kartan. Detta yttrande får Erik att initiera en reparation. 

1. Stina:  vi ska liksom mot kon men vi ska, göra som en 
liten- ungefär som ett- (.) bakvänt äss ned mot 
kon. ((ser kontinuerligt på Erik)) 

2. Erik:  <bak vänt äss> ((ser på Stina)) ned mot kon¿ 
((ritar i luften)) 
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3. Stina:  a så man >liksom< (.) nästan rundar den där 
nederdelen av alptoppen liksom 

4. Erik:  nu hörde ja ingenting ˚men [ja˚   ] ((ser upp)) 
5. Stina:                             [vi ska] så att vi 

rundar nederdelen av alptoppen där ((ser på 
Erik)) 

6. Erik:  oke:j man rundar lite (0,2) så å då blir det som 
ett äss ((ser ner och ritar i sin karta)) 

7. Stina:  a exakt. 

Tur 3 innehåller de element som blir anledning till reparation. Stina markerar här flera gånger 

det preliminära i sin beskrivning genom att använda ordet ”liksom”, som hon också säger 

snabbare än omkringliggande ord. Efter detta bidrag omnämner Erik i tur 4 sin 

hörselnedsättning explicit genom att säga att han inte hört vad som sagts. Han initierar 

därmed en reparation. Han fortsätter dock med orden ”men jag” och tycks ändå vara i färd 

med att presentera en tolkning av vad som sagts. 

I reparationen, som överlappar Eriks tur, upprepar Stina sitt yttrande men denna gång 

utesluter hon ordet ”liksom” som förekom ett par gånger i det tidigare bidraget. Kanske kan 

detta, vid sidan om repetition, sägas vara en strategi som hon använder sig av för att 

förtydliga yttrandet och avhjälpa samtalspartnerns hörselproblem? 

Utdrag 11 
Stina och Erik utan hörapparat 

Erik och Stina har nyligen diskuterat en underlig figur som finns på deras kartor. Erik har 

benämnt denna figur ”streckgubben”, men det är fortfarande osäkert om den ser likadan ut på 

deras respektive kartor. Utdraget innehåller två reparationsinitiativ från Erik. Det är emellertid 

det sista som är aktuellt för denna analys. 

1. Stina:  a så du går liksom förbi hans- du går liksom 
förbi hans fötter lite 

2. Erik:  vad går ja förbi¿ en, 
3. Stina:  streckgubbens f- >eller (.) det är nån- inte helt 

en-< min är inte riktigt som en streckgubbe men 
du ska liksom runda hans fötter (p) skulle de gå¿ 

4. Erik:  ä::h ja hör inte nu (.) ((flyttar blicken mellan 
olika punkter i kartan)) ä::h, ((ser snabbt upp 
på Stina)) [˚ö:h˚] 

5. Stina:             [HUR  ] SER DIN STRECKGUBBE UT.= 
6. Erik:  =äh ja- äh de är ju ingen streckgubbe egentligen 

som du säger (.) utan de är ju <mera, som en 
liten, (.) en fyrkantig huvud som,> 

7. Stina:  mm 
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I tur 4 omnämner Erik sina svårigheter att höra explicit och gör således dessa relevanta för 

samtalet. Han ser dock ner i sin karta och tycks söka efter något där, vilket emellertid skulle 

kunna tolkas som att han uppfattat åtminstone någonting av det Stina sagt i föregående tur. 

Erik fortsätter sedan att markera en viss tveksamhet genom att använda stigande intonation 

och se upp på Stina. 

Stina tolkar Eriks yttrande som ett reparationsinitiativ och hennes orientering kring 

hörselproblem visas i att hon i sitt svar i tur 5 höjer röstläget. Hennes yttrande innehåller dock 

inte en upprepning av vad hon sagt tidigare, utan är istället omformulerad som en fråga till 

Erik. Denna fråga skulle kunna liknas vid det som Caissie och Gibson (1997) kallar 

elaboration. Hon tycks genom att omformulera sig vara medveten om att hennes yttrande 

behöver modifieras och orienterar sig inte enbart till hörselrelaterade problem. 

Erik bekräftar i nästföljande tur Stinas fråga genom att säga ”Ja, det är ju ingen streckgubbe 

som du säger”. Han visar i detta yttrande att han trots allt har uppfattat åtminstone delar av det 

som sagts i det bidrag som föregick reparationsinitiativet. Detta skulle kunna betraktas som 

ett tecken på att Stina hade rätt i sitt antagande om att bakgrunden till reparationen inte enbart 

var hörselrelaterad. 

Gagné och Wyllie (1989) menar att strategin att efterfråga upprepning av ett yttrande, som i 

exemplet ovan, föredras av vissa personer med hörselnedsättning även om den inte alltid leder 

inte till den mest användbara informationen för dem. De menar att detta beror på att denna 

strategi kräver relativt lite ansträngning och begränsad skicklighet hos samtalspartnern. 

5.1.4 Icke-verbala reparationsinitiativ 

Den sista kategorin av annaninitierade självreparationer som uppmärksammats i analysen 

innehåller sekvenser med reparationer som initieras av endast icke-verbal kommunikation. 

Även användningen av dessa är mest påtaglig i samtal där utföraren är en av de två som har 

måttlig hörselnedsättning. 

Utdrag 12 
Stina och Erik utan hörapparat 

Stina har nyligen förklarat för Erik att vägen ska ta formen av ett äss. Det råder viss oenighet 

om var på kartan de befinner sig och hur denna s-kurva ska avslutas. 

1. Erik:  a: (.) okej de vart ett stort äss 
2. Stina: men nu ä ässet slut *liksom* 
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3. Erik: ((ser upp på Stina och böjer sig fram)) 
4. Stina: NU Ä ÄSSET SLUT nu- de var den delen 

((gestikulerar)) 
5. Erik:  a [a     ] 
6. Stina:    [nu går] vi vida[re ] 
7. Erik:                    [men] nu är vi ovanför kon 

ungefär 
8. Stina: mm 
9. Erik: okej 

I tur 2 återfinns det påstående som blir anledning till reparation. Efter denna tur ser Erik upp 

och böjer sig fram mot Stina. Stina tycks uppfatta detta som ett reparationsinitiativ som är 

relaterat till hörselproblem. Detta framgår av hennes efterföljande tur, där hon repeterar sitt 

yttrande, denna gång med förhöjd röststyrka. Dessutom förstärker hon intrycket genom att 

gestikulera och sedan omformulera sig. 

Utdrag 13 
Stina och Erik med hörapparat 

Vägen på Stinas karta går förbi en ko och hon förhör sig nu om även Erik har en sådan på sin 

karta. Hon vill även veta om Eriks ko är på samma höjd som hennes och i det yttrande som 

reparationen berör frågar hon därför var fötterna på kon finns. 

1. Stina:  har du nån slags ä::h (0,7) har du nån slags ko 
(0,2) lite längre bort om du fortsätter rakåt (.) 
däråt¿ 

2. Erik:  a:: ja: men den- den ä lite längre neråt (0,3) 
för mig (0,2) en ko med en massa flugor runt 
omkring 

3. Paus: (0,3) 
4. Stina:  a: (0,4) ja precis (.) ä liksom äh fötterna på 

kon¿ (0,4) ((ser på Erik som lutar sig lite 
framåt)) KON (0,4) FÖTTERNA ((Erik flyttar 
blicken till kartan igen )) 

5. Erik: aa ((ritar i kartan)) 

I mitten av tur 4 ställer Stina en fråga till Erik. Samtidigt ser hon upp och registrerar att Erik 

lutar sig framåt, vilket tycks vara tillräckligt för att signalera problem och initiera en 

reparation. Stina upprepar i följande tur först ordet ”kon” som hon sa närmast i samband med 

att Erik lutade sig framåt. Därefter upprepar hon ”fötterna”. Hon har då sagt både ”kon”, som 

är det mest angelägna ordet för att bestämma samtalsämnet, och ”fötterna” som är det ord som 

rymmer den nya informationen. Hon använder således här en reparationsstrategi där hon i 

isolerad ställning lyfter fram innehållsorden i yttrandet. 
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5.2 Självinitierade självreparationer 

Utdrag 14 
Reine och Björn med hörapparat 

Reine har nyligen bett Björn att rita vägen fram till en å som återfinns i övre högre delen av 

kartorna. Oklarheter om vad som avses med begreppet ”mitten på pappret” uppstår. Reine 

försöker försäkra sig om att Björn inte menar att han befinner sig mitt emellan ovan- och 

underkanten på pappret, utan endast halvvägs mellan höger- och vänsterkanten. 

1. Björn: ä ja mitten på pappret då ungefär eller. 
2. Reine: a du är lite höger på om mitten på pappret (0,3) 

lite höger om mitten, men du ä inte långt ne- du 
ä inte nere på mitten av pappret neråt¿ för ån 
den slutar ju där upp[e ] 

3. Björn:                      [a:] å ja ska gå till mitten 
på ån säger du ungefär 

4. Reine: ungefär (.) å så vänder du uppåt (0,6) går uppåt 
så du kan runda där ån slutar 

Reparationen återfinns i tur 2 där Reine svarar på en fråga som Björn ställt. Reine säger ”Ja, 

du är lite höger om mitten på pappret”. Efter detta följer en kortare paus varpå Reine återigen 

säger ”lite höger om mitten” och alltså upprepar delar av sitt yttrande. Bidraget i tur 2 skulle 

utifrån vad som framgår av transkriptionen kunna tolkas som en självinitierad självreparation. 

Det kan spekuleras kring huruvida denna upprepning är ett sätt för Reine att orientera sig 

kring och förebygga hörselproblem, eller om det är en individuell samtalsstil han har. 

Utdrag 15 
Reine och Björn utan hörapparat 

I utdraget diskuterar Reine och Björn hur vägen ska gå efter en figur som de tillsammans 

identifierat på sina kartor. Reine gör en beskrivning som han förstärker med en gest. Han 

erinrar sig sedan att de instruerats att inte gestikulera. Istället upprepar han delar av sitt 

yttrande. 

1. Björn:  och sen ska ja gå där ifrån då [långt]  
2. Reine:                                 [sex  ] ((ser åt 

Björns karta)) 
3. Björn: till höger långt 
4. Reine:  .ja sen går du upp en sex centimeter snett upp 

till höger (0,4) ((gestikulerar med handen)) ˚nej 
ja får inte visa nej˚ snett ((klappar med handen 
i bordet)) upp till hö[ger] 

5. Björn:                        [hö-] så ja hamnar i mitten 
på bladet eller 
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I tur 4 säger Reine ”Ja, sen går du upp en sex centimeter, snett upp till höger”. Han tycks dock 

anse att hans yttrande är problematiskt och försöker förstärka intrycket genom icke-verbal 

kommunikation. Eventuellt har hans inställning färgats av vad han sett av Björns karta i tur 2. 

Han påpekar sedan själv att han inte får gestikulera och klappar stället frustrerat i bordet. Mot 

slutet av turen upprepar han ” snett upp till höger” och självreparerar därigenom sitt tidigare 

yttrande. Det skulle dock kunna vara Björns yttrande ”till höger, långt” i tur 3 som initierar 

reparationen, vilket skulle innebära att detta istället var ett exempel på annaninitierad 

självreparation. Reines ”ja” i början av tur 4 talar dock emot en sådan tolkning. 

Utdrag 16 
Peter och Gunilla utan hörapparat 

I utdraget berättar Peter att vägen ska passera en ko som han har på sin karta. Reparationen 

berör denna ko och återfinns i senare delen av tur 1. Gunilla har dock inte denna ko på sin 

karta. I resterande delen av utdraget försöker hon därför att ta reda på var denna ko ligger i 

förhållande till Borggården som hon vet att båda har. 

1. Peter:  ner mot det står en ko där (2,7) ((Gunilla 
betraktar sin karta)) de ä en ko där på öh 
((Peter tittar upp och pekar i sin karta))(0,4) 
som man ska passera 

2. Paus: (1,3) 
3. Gunilla: en aha ((ritar i kartan)) 
4. Peter:  $hh$ 
5. Gunilla: *en-* den kon den kon ligger den närmare (0,6) 

ligger den n- närmare äh åt höger eller vänster i 
förhållande till- (1,8) ligger den långt ifrån 
borggården¿ 

I tur 1 påpekar Peter att ”det står en ko där”. Efter detta yttrande ser han upp på Gunilla och 

det följer en relativt lång paus på 2,7 sekunder. Det tycks som om Peter väntar på att Gunilla 

ska bekräfta att hon hört vad som sagts. Att Gunilla inte svarar signalerar för Peter att något 

behöver repareras. Kanske har han också påverkats av insikten att Gunilla inte betraktat 

honom under hans yttrande. Han upprepar därför sitt yttrande en gång till, och den här gången 

försöker han få kontakt med Gunilla genom att söka hennes blick och peka i sin karta. 

Det kan diskuteras huruvida de exempel som placerats under denna kategori, det vill säga 

självinitierade självreparationer, istället är att betrakta som initierade av ett icke-verbalt inslag 

under sekvensen. Detta inslag kan ha varit tydligt för deltagarna i den aktuella 

samtalssituationen, men inte kunnat observeras i den videoinspelade versionen av samtalet. 
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Det kan också tänkas att initiativet utgjorts av något som förbisetts av författaren, vilket till 

exempel skulle kunna bestå i utebliven respons eller en förlängd paus. 

6 Diskussion 

6.1 Den uppgiftsorienterade kontextens påverkan på samtalets utformning 

Som tidigare nämnts utgick analysen i föreliggande studie från de inom CA grundläggande 

antagandena att all interaktion uppvisar sekventiell struktur och att undersökningen bör ske 

utan på förhand uppställda hypoteser. Samtalen i materialet som undersöktes utgjordes 

emellertid av uppgiftsorienterad interaktion, och var därför inte en naturligt förekommande 

eller obunden konversation, vilket föredras inom CA. Detta kan i högsta grad ha påverkat 

förekomsten och utformningen av de reparationssekvenser som belysts i analysen ovan. I en 

studie av Wilson et al. (1998), där användandet av kommunikationsstrategier hos äldre vuxna 

med hörselnedsättning i olika typer av samtal undersöktes, observerades dock att de typer av 

strategier som användes i uppgiftsorienterade samtal liknade de typer som upptäcktes i de 

naturliga dyadsamtalen. Resultatet från denna undersökning kan tänkas innebära att analysen 

av reparationsstrategierna i föreliggande studie likväl kan ha implikation utanför den 

uppgiftsorienterade kontexten. 

Att de annaninitierade självreparationerna nästan uteslutande initierades av de personer i 

samtalen som hade hörselnedsättning kan till viss del förklaras av hur uppgiften som 

deltagarna genomförde var konstruerad. Det var den anhörige, normalhörande personen som 

skulle instruera den med hörselnedsättning att utföra en bestämd uppgift, vilket resulterade i 

att det främst blev personen med hörselnedsättning som ställde frågor och som initierade 

reparationer till följd av förståelseproblem. Tanken bakom att utforma uppgiften på detta sätt 

utgick ursprungligen från en mer kvantitativ ansats av att mäta hur väl informationen 

överfördes till personen med hörselnedsättning. 

Det framkom i en studie av Lind et al. (2004), där reparationer under obunden konversation 

mellan personer med hörselnedsättning och deras anhöriga undersöktes, att annaninitierade 

självreparationer även i en icke-uppgiftsorienterad kontext oftare initierades av personerna 

med hörselnedsättning än av deras samtalspartner. Det kan utifrån detta diskuteras huruvida 

den överrepresentation av självreparationer vilka initierades av personen med 

hörselnedsättning som observerades i föreliggande studie till viss del skulle kunna relateras 
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även till den befintliga hörselnedsättningen hos utförarna och inte enbart till uppgiftens 

utformning. 

Deltagarna instruerades innan samtalets början att inte använda gester, vars inverkan på 

möjligheten att auditivt uppfatta talat språk ville undvikas. Deltagarna i samtalen var 

dessutom fokuserade på att studera och rita i de till uppgiften hörande kartorna, vilket 

ytterligare kan ha bidragit till att minska de tillfällen då ögonkontakt, gester och mimik 

användes för att förtydliga budskapet. Den eventuellt lägre förekomsten av sådana företeelser 

i det studerade materialet kan ha påverkat organisationen kring samtalandet och fått betydelse 

för det slutgiltiga resultatet av analysen, eftersom fokus för föreliggande studie inte enbart har 

legat på verbal kommunikation utan även på andra strategier som deltagarna använder för 

samkonstruktion av förståelse. Att begränsa användandet av icke-verbal kommunikation kan 

dessutom vara särskilt problematiskt i förhållande till hörselsvårigheter, då det ofta framhålls 

att personer med hörselnedsättning är mer beroende av sådana företeelser än normalhörande 

(Erber, 1993). 

6.2 CA som metod vid föreliggande studie 

Författaren har upplevt vissa svårigheter med att på ett konsekvent och trovärdigt sätt göra 

kvalitativa jämförelser mellan de olika metoderna att genomföra uppgiften (med respektive 

utan hörapparat) och mellan de olika grader av hörselnedsättning som förelåg hos deltagarna. 

Även om de sekvenser där hörselnedsättningen tydligast görs relevant av deltagarna i de flesta 

fall tycks härröra från de samtal där även de yttre omständigheterna pekar på svårare 

hörselproblem, har detta dock inte gällt alla dessa exempel. 

Dessutom eftersträvade studien att, som komplement till de mer kvantitativa studier som 

omnämnts i bakgrunden, lyfta fram och analysera exempel där deltagarnas eventuella 

orientering kring hörselproblem (eller brist på sådan) till ytan kunde tyckas oväntad eller 

motsägelsefull. Detta har dock ytterligare försvårat möjligheten att dela in de olika fenomenen 

utifrån en uppskattad svårighetsgrad eller att tillskriva dessa en yttre omständighet. Eftersom 

studien kan belysa endast ett begränsat antal exempel har det även förelegat en konflikt 

mellan att kunna lyfta fram så många intressanta och komplexa exempel som möjligt och att 

avsätta utrymme för att kunna jämför dessa med sekvenser där relationen till hörselproblem 

inte är lika påtaglig. En förhoppning har varit att de sekvenser som omslutit de 

reparationsinitiativ som studerats mer ingående ibland kunnat tjänstgöra som kontrasterande 

exempel på hur interaktionen fungerar när deltagarna inte orienterar sig till hörselsvårigheter. 
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Trots att deltagarna instruerats att inte använda sig av gester och andra visuella förstärkningar 

till det talade språket, tycks detta inte helt ha hindrat deltagarna från att använda sig av detta. 

Särskilt värt att uppmärksamma är att ett av paren i materialet tycks använda sig av 

läppavläsning som en strategi att kompensera för hörselproblem vid samtal utan hörapparat. 

Läppavläsning, som enligt Tye-Murray et al. (1994) är en viktig och relativt vanligt 

förekommande strategi vid hörselnedsättning, har således visat sig möjlig att identifiera och 

analysera med hjälp av CA. Detta gör att denna metod kan sägas vara lämplig vid interaktion 

när hörselnedsättning föreligger. 

6.3 Slutsatser 

Analysen i föreliggande studie har belyst komplexiteten i förhållandet mellan olika typer av 

reparationsinitiativ och de bakomliggande företeelser som dessa adresserar. Det har 

framkommit att det inte förbehållslöst går att uttala sig om huruvida en viss typ av 

reparationsinitiativ med säkerhet avser adressera svårigheter att höra. Analysen har visat att 

detta inte går att förutsätta ens vid explicit omnämnande av hörselproblem i samband med 

reparationsinitiativet. Istället krävs en närmare undersökning av vilka strategier deltagarna 

använder och vad de gör relevant i samtalet, samt en ingående analys av den sekventiella 

kontexten som omger initiativen. CA kan här utgöra ett viktigt komplement till de mer 

kvantitativa metoder som tidigare används inom det aktuella forskningsområdet. 

Samtidigt som det har framkommit att det är svårt att utifrån olika typer av initiativ och antal 

efterföljande turer dra slutsatser om hörselproblemens omfattning, har det likväl framkommit 

andra tecken i sekvenserna som skulle kunna vittna om en tydligare orientering kring 

hörselproblem. Dessa tecken utgörs av strategier som repetition, framlyftande av viktiga 

element, icke-verbala uttryck och åtgärder beträffande röststyrka och betoning, snarare än 

omformulering. Ett annat tecken består i att utföraren initierar reparationer som adresserar 

fenomen som denne själv introducerat i samtalet. I ett sådant fall har det ansets mindre troligt 

att det som behöver repareras kan kopplas till andra faktorer såsom till exempel plötsligt 

ämnesbyte eller ovisst innehåll. 

6.4 Framtida studier 

För att undersöka vilken effekt som den uppgiftsorienterade kontexten har haft på materialet i 

föreliggande studie, vore det användbart att genomföra CA-baserade studier av mer vardaglig 

och obunden konversation mellan person med hörselnedsättning och anhörig. Gällande 

framtida studier av uppgiftsorienterat material vore det även intressant att undersöka om och 
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hur interaktionen mellan person med hörselnedsättning och anhörig påverkas av att 

samtalspartnern inte känner till om hörapparat används eller inte. Genom att låta samtliga 

deltagare, både de med hörselnedsättning och de anhöriga, få tillfälle att agera både som 

instruktör och som utförare i olika samtal skulle det vara möjligt att se huruvida förekomsten 

och användandet av reparationer påverkas av de olika rollerna i samtalet, och vad som 

eventuellt är relaterat till hörselsvårigheter. Eftersom det har visat sig svårt att jämföra 

deltagarnas sätt att interagera i de olika samtalen, vore det måhända också lämpligt, 

åtminstone initialt i utvecklingen av denna metod, att försöka välja ut en mer enhetlig grupp 

av deltagare där alla till exempel har en påvisad grav hörselnedsättning.
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1 TRANSCRIPTION CONVENTIONS 
 
The following conventions are used for the conversations that are included in the core corpus 
(kärnkorpusen) of the research project “Grammar in conversation: A study of Swedish” 
(Samtalsspråkets grammatik). The conventions are adapted with some changes from Ochs, 
Schegloff & Thompson, 1996, pp. 461–465; cf. Atkinson & Heritage, 1984; Sacks, Schegloff 
& Jefferson, 1974; and, for Swedish, Lindström, 1997, 1999). Two important differences 
between these conventions and the ones cited above are that: 
 
-  capital letters are neither used in the beginning of turns nor for new 
 turnconstructional units; 
-  only the vowel is underlined in syllables that are stressed or otherwise 
 emphasized. 
 
1. Temporal and sequential relationships 
 
[   Separate left square brackets, one above the other on two successive 
[   lines with utterances by different speakers, indicates a point of overlap onset. 
 
]   Separate right square brackets, one above the other on two successive lines 
]   with utterances by different speakers, indicates a point at which two 
  overlapping utterances both end, where one ends while the other continues, or 
  simultaneous moments in overlaps which continue. 
 
=   Equal signs come in pairs - one at the end of a line and another at the start of 
  the next line or one shortly therafter. They are used to indicate two things. 
 
  (1) If the two lines connected by equal signs are by the same speaker, then 
  there was a single continuous utterance with no break or pause, which was 
  broken up in order to accommodate the placement of overlapping talk. 
 
  (2) If the lines connected by two equal signs are by different speakers, then 
  the second followed the first with no discernable silence between them or was 
  “latched” to it. 
 
(0.5)   Numbers in partentheses indicate silence, approximately represented in tenths 
  of a second. Silences may be marked within an utterance or between 
  utterances. 
 
(.)   A dot in parentheses indicates a “micropause,” hearable but not readily 
  measurable, ordinarily less than 2/10 of a second. 
 
2. Aspects of speech delivery, including intonation 
 
  The punctuation marks are not used grammatically, but to indicate intonation. 
.   The period indicates a falling, or final, intonation contour, not necessarily the 
?   end of a sentence. Similarly, a question indicates rising intonation, not 
,   necessarily a question, and a comma indicates “continuing” intonation, not 
¿   necessarily a clause boundary. The inverted question mark indicates a rise 
  stronger than a comma but weaker than a question mark. 
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::   Colons are used to indicate the prolongation or stretching of sound just 
  preceeding them. The more colons the longer the stretching. On the other 
  hand, graphically stretching a word on the page by inserting blank spaces 
  between the letters does not necessarily indicate how it was pronounced; it is 
  used to allow alignment with overlapping talk. 
 
-   A hyphen after a word or part of a word indicates a cut-off or self 
  interruption, often done with a glottal or dental stop. 
 
nej   Underlining is used to indicate some form of stress or emphasis either by 
  increased loudness or higher pitch. 
 
NEj   Especially loud talk may be indicated by upper case. 
 
°   The degree sign indicates that the talk following it is markedly quiet or soft. 
 
°kom°   When there are two degree signs, the talk between them is markedly softer 
  than the talk around it. 
 
  Combinations of underlining and colons are used to indicate 
  intonation contours, as follows: 
 
Nä:   If the letter(s) preceeding a colon is underlined then there is an inflected 
  falling intonation (you can hear the pitch turn downward). 
 
Ja:   If a colon is itself underlined then there is an inflected rising intonation 
  contour (i.e. you can hear the pitch turn upward). 
 
↑↓    The up and down arrows mark sharper rises or falls in pitch than would be 
  indicated by combinations of colons and underlining, or may mark a whole 
  shift, or resetting, of the pitch register at which the talk is reproduced. 
 
> <   The combination of “more than” and “less than” symbols indicates that the 
< >   talk between them is compressed or rushed. Used in the reversed order, they 
<   can indicate that a stretch of talk is markedly slower or drawn out. The “less 
  than” symbol by itself indicates that the immediately following talk is “jump 
  started,” i.e. sounds like it starts with a rush. 
 
hh   Hearable aspiration is shown where it occurs in the talk by the letter “h” - the 
  more h’s, the more the aspiration. The aspiration may represent breathing, 
  laughter, etc.. If it occurs inside the boundaries of a a word, it may be 
  enclosed in parentheses to set it apart from the sounds of the word (as in the 
  word shown below). If the aspiration is an inhalation, it is shown with a dot 
  before it (usually a raised dot). 
 
 $  Smile voice is sometimes indicated with a $ sign.
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3. Other markings 
 
((coarse ))  Double parentheses are used to mark transcriber’s descriptions of events, 
  rather than representations of them. Thus ((creaky voice)),? … and the like. 
 
(på’t över ) When all or part of an utterance is in parentheses, or the speaker 
  identification is, this indicates uncertainty on the transcriber’s part, 
  but represents a likely possibility. 
 
(    )   Empty parenthesis indicate that something is being said, but no 
  hearing (or in some cases), speaker identification can be achieved. 
 
(du)/(nu)  two parentheses separated by a slash represent alternative hearings of 
  the same strip of talk. 
 
The core of this set of notational conventions was first developed by Gail Jefferson. It 
continues to evolve and adapt to the work of analysis, the developing skill of transcribers, and 
changes in technology. 
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