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Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöktes interaktionen mellan en person med afasi och hennes 

närstående. Syftet var att identifiera möjliga resurser som används av personen med afasi för att 

optimera delaktigheten i samtal, dels som aktiv lyssnare men också i situationer där missförstånd 

uppstår, samt se hur prosodi används som resurs i interaktionen. Datamaterialet som studerades 

var en två timmar lång videoinspelning i hemmet hos personen med afasi, där samtal med hennes 

man samt väninna förekom. Materialet analyserades enligt Conversation Analysis för att 

identifiera mönster i samtalen. Tre olika mönster identifierades och analyserades; återkopplingar för 

att visa aktivt lyssnarskap, och repetitioner som en begäran om bekräftelse av förståelse, samt begäran om 

förtydligande då något är otydligt eller felaktigt i föregående yttrande. Resultaten visade på 

kommunikativa resurser hos personen med afasi gällande att vara en aktiv lyssnare som stödjer 

talaren genom återkopplingssignaler, samt som en aktiv deltagare i samtalet genom att initiera 

reparationer för att samkonstruera förståelse. 

 

Nyckelord: afasi, Conversation Analysis, repetition, reparation, interaktion, intonation, prosodi. 
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1 Inledning 

När man drabbas av afasi påverkas många aspekter av livet, däribland förmågan att interagera 

med andra människor. De språkliga förändringarna som afasi innebär kan påverka en persons 

möjlighet att inta information kring ett specifikt ämne, eller förmågan att ställa en fråga kring 

något de undrar över (Pound, Parr, Lindsay & Woolf, 2000). Wilkinson (1999) menar att det 

kanske är just i samtal som afasin och dess påverkan blir som mest tydlig, för alla parter i 

interaktionen.  Dock har studier visat att turtagningen i samtal där en av parterna har afasi, 

fungerar relativt väl (Ferguson, 1998).  

     Med detta i åtanke inriktar sig denna studie på hur turerna fördelas mellan deltagarna i den 

aktuella studien med fokus på huvuddeltagaren i rollen som lyssnare, samt initiativtagare när 

något i samtalet bör repareras. I samtal är det vanligt att fel eller misstag förekommer och för att 

hantera dessa problem används reparationer (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Conversation 

Analysis har använts för att studera reparationer i datamaterialet, samt systematiskt analysera hur 

huvuddeltagaren och hennes samtalspartners interagerar i samtal. I studien behandlas även 

prosodins roll som kommunikativ resurs hos deltagaren med afasi.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera hur en person med afasi deltar och 

interagerar med närstående i vardagliga samtal och hur samtalsturerna fördelas.  Det huvudsakliga 

syftet är att identifiera möjliga resurser som används av personen med afasi för att optimera 

delaktigheten i samtal, samt att undersöka om prosodin har någon inverkan och hur denna i så 

fall används. Utifrån detta har två frågeställningar uppkommit: 

 

Vilka resurser används av en person med afasi, för att vara delaktig i samtalet? 

Vilken roll kan prosodin spela som kommunikativ resurs för en person med afasi? 

 

1.2 Metod, material och deltagare 

1.2.1. Conversation Analysis 

Analys av samtal kan genomföras med hjälp av olika metoder (Norrby, 1996). Den metod som 

beskrivs och används i denna studie är Conversation Analysis (CA).   

       CA som metod är en systematisk analys av talet som används dagligen i vardagliga situationer 

människor emellan (Hutchby & Wooffitt, 1998). CA har sitt ursprung i sociologins förgrening 

etnometodologi. Etnometodologin kan förklaras som en kulturspecifik metodologi där man 

intresserar sig för människors sociala samspel i ett visst samhälle; hur de tillsammans skapar sin 
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verklighet med hjälp av vardagskunskap om den egna kulturen.  Istället för att begränsa analysen 

till isolerade meningar och meningsuppbyggnad finns intresset i hur deltagarna tillsammans i 

samtalet bygger upp en gemensam förståelse (Goodwin, 2003). 

 

CAs metodologiska bas vilar på följande påståenden (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 23): 

1. Tal i interaktion är systematiskt organiserad och strukturerad 

2. Tal i interaktion är metodiskt producerad 

3. Analysen av tal i interaktion bör baseras på naturligt uppkommen data 

4. Analysen ska i början inte begränsas av tidigare teoretiska antaganden 

  

Harvey Sacks var en av dem som tidigt intresserade sig för att strukturera tal i vardaglig 

interaktion. Han hade tillgång till ett stort inspelat telefonmaterial som genom analys 

strukturerades och detta blev början till CA. Från dessa telefonsamtal har CA vidareutvecklats 

och antalet forskare växt. Det har varit vanligt att studera vardagliga interaktioner mellan 

personer utan några språkliga nedsättningar, men på senare år har intresset även växt till att 

analysera personer med språkliga nedsättningar och deras förmåga i interaktion (Hutchby & 

Wooffitt, 1998). CA är mycket användbart vid studier av personer med språkliga nedsättningar då 

det ger ett teoretiskt ramverk för att analysera naturligt uppkomna samtal tillsammans med gester, 

kroppsspråk, och ögonkontakt (Wilkinson, 2008). CA kan även användas på ett tillämpat sätt i 

det kliniska arbetet. Genom de fynd som hittas utifrån analysen kan klinikern utveckla 

rekommendationer eller ge förslag på områden som kommunikativt kan förbättras (ten Have, 

2007). 

 

1.2.2. Material 

Materialet som används i föreliggande studie är en två timmar lång videoinspelning från en 

korpus som samlades in av Bengt Rundström vid Tema Kommunikation, Linköpings Universitet 

mellan åren 1986 och 1988 inom ramen för projektet ”Afasi i levande livet”. Materialet utgör idag 

en del av ett nyare projekt: ”Samkonstruktion av förståelse i samtal med personer med 

kommunikativa funktionshinder ”(VR2005-1361). Totalt utgörs korpusen av över 120 VHS-band 

med sex personer med afasi inspelade i olika situationer, vardagliga såväl som 

kliniska/institutionella. I föreliggande studie analyseras endast en inspelning.                 

     Huvuddeltagare i filmen är en 36-årig kvinna som har en dynamisk afasi efter multipla 

infarkter i båda hemisfärer frontalt. I uppsatsen har hon fått det fiktiva namnet Maria. Hennes 

spontantal är mycket begränsat men förståelsen förefaller vara relativt god i korta yttranden. Hon 
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beskrivs även använda sig av ekolali i samtal (Linell & Korolija, 1995). Ekolali förklaras som en 

automatisk upprepning av ord som yttras i omgivningen (Eriksson, 2007). Uppsatsförfattarna 

bedömer hennes tal som icke-flytande. Övriga deltagare är kvinnans make, här kallad Sven och en 

väninna som nämns som Eva.  Materialet är inspelat i kvinnans och hennes makes hem. Samtalen 

utspelar sig i köket när huvuddeltagaren får sitt hår klippt och permanentat av sin väninna samt 

under en måltid.  

 

1.2.3 Metodförfarande 

Hela datamaterialet har grovtranskriberats för att hitta återkommande mönster som är relevanta 

för att kunna besvara studiens syfte. Utifrån dessa grovtranskriptioner har olika mönster hittats 

som sedan delats upp i tre olika kategorier; återkoppling, repetition som begäran om bekräftelse 

av förståelse och repetition som begäran om förtydligande. Grovtranskriptionerna samt 

transkription av gester/ mimik har utförts med hjälp av programmet QuickTime Player. Därefter 

extraherades och konverterades filmsekvensen till en ljudfil med hjälp av programmet AoA 

Audio Extractor. I Praat har sedan den slutgiltiga transkriptionen gjorts (för 

transkriptionskonventioner se bilaga) och relevanta prosodiska element har valts ut och gjorts om 

till grundtonskurvor. Vid omvandlingen till grundtonskurvor har inställningen ”pitch floor” valts 

till 75 Hz, och ”pitch ceiling” har valts till 400 Hz. ”Draw logarithmic” har valts för att illustrera 

intonationskurvorna i Hz och y-axeln visar frekvenser mellan 50 och 500 Hz i 

intonationskurvorna. 

 

1.2.4 Etiska överväganden 

Namnen har ändrats i transkriptionerna för att deltagarna inte ska kunna identifieras. Materialet 

ingår i ett äldre projekt, Afasi i levande livet, där samtliga deltagare har gett sitt medgivande att 

medverka i inspelningen, samt att inspelningen får användas i forskningssammanhang. 

Uppsatsförfattarna har fått tillåtelse av nuvarande projektansvariga att använda materialet. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Afasi 

Afasi är en språklig nedsättning som orsakas av en förvärvad hjärnskada vid till exempel 

hjärnblödning, blodpropp, tumör eller traumatisk skada. Vid afasi kan olika delar av språket 

påverkas, till exempel förmågan att förstå komplexa meningar, benämna ord eller använda 

korrekt grammatik (Ahlsén, 2006). Tidigare begränsade man definitionen av afasi till förvärvade 
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skador i endast vänster hemisfär. Dock inkluderar inte dessa alla språkförmågor som kan 

påverkas av en hjärnskada (Ahlsén, 2008), se nästa rubrik.  

 

2.1.1 Teorier om afasi 

Traditionellt används två modeller för att bedöma olika typer av afasi; Lurianska modellen samt 

den lokalistisk-konnektionistiska modellen (Ahlsén, 2008). Den Lurianska modellen utgår ifrån 

att olika zoner i hjärnan komplext samverkar gällande språkförmågan. Språket är därmed inte en 

förmåga direkt anslutet till ett visst område. Dock fyller olika zoner i hjärnan sin egen funktion 

gällande språket, och dessa zoner kompletterar varandra så att språket skapas (Ahlsén, 2006). 

Huvuddeltagaren i denna uppsats beskrivs ha dynamisk afasi (Linell & Korolija, 1995) vilket 

enligt Lurias teorier visar sig som svårigheter att yttra sammanhängande tal utan yttre stöd 

(Ahlsén, 2008). Den lokalistisk-konnektionistiska inriktningen utgår från olika modeller som 

beskrivit hur språket representeras i två olika områden i hjärnan; Wernicke och Broca. Brocas 

område är lokaliserat i nedre pannloben medan Wernickes område är lokaliserat i tinning-

hjässloben. En skada i Brocas område ger ofta symtom i själva språkproduktionen, och kan 

exempelvis resultera i nedsatt förmåga av benämning, repetition samt agrammatism (Ahlsén 

2008). Vid agrammatism är förmågan att böja ord och arrangera dessa i rätt ordning påverkad 

(Eriksson, 2007). En person som har en skada som är lokaliserad till Wernickes område uppvisar 

istället ofta nedsatt talförståelse. Exempel på symtom är att man byter ut olika språkljud, har 

svårare att benämna föremål och har en nedsatt språkförståelse. Här uppvisar man, till skillnad 

från afasi i Brocas område, flytande tal (Ahlsén, 2008). Konnektionisten Lichtheim skapade 

dessutom tanken på ett tredje språkligt centrum, begreppscentrum, som sågs som ett begrepp 

snarare än ett område i hjärnan och ansvarade för att tolka yttrandens innebörd. De tre språkliga 

centrumen (Broca, Wernicke och begreppscentrum) blev utgångspunkten för hans modell där 

dessa områden skickar information mellan varandra för att skapa språket. Skador kan då 

uppkomma direkt i de språkliga områdena eller i förbindelserna mellan dessa. Uppsatsförfattarna 

anser att den afasityp som enligt Lichtheims teorier om afasiformer bäst överensstämmer med 

huvuddeltagarens diagnos är ”transkortikal motorisk afasi”, där personen har en förhållandevis 

normal impressiv förmåga, icke-flytande tal och bra repetitionsförmåga. Här orsakas afasin av att 

förbindelsen mellan begreppscentrum och Brocas område skadas (Ahlsén, 2006).    

     Skadelokalisationen hos en person med afasi stämmer inte alltid överens med en viss afasityp 

(Ahlsén, 2006, Eriksson, 2007). Exempelvis innefattar ibland termen Brocas afasi en 

skadelokalisation just i Brocas område, medan det förmodligen oftare definieras utifrån de 

symtom man förknippar med Brocas afasi. Symtomen och skadelokalisationen behöver alltså inte 
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alltid stämma överens (Ahlsén, 2006). Detta beror på individuella skillnader samt begränsningar i 

metoder för hjärnavbildning, dock är stora diskrepanser mellan symtom och skadelokalisation 

ovanliga (Eriksson, 2007).  

     Även vid en förvärvad hjärnskada som är lokaliserad till höger hjärnhalva kan språkstörningar 

uppstå som följd. Här kan problem uppstå i att förstå komplexa meningar, använda språket 

adekvat, samt att uppfatta och tolka prosodiska element. Dock är denna grupp mycket heterogen 

(Saldert, 2008). 

 

2.1.2 Afasi och interaktion 

Språkanvändningen är en viktig komponent i interaktionen mellan människor och därför kan en 

nedsatt språkförmåga påverka en individs förhållande till sin omgivning och leda till missförstånd 

mellan parterna i interaktionen (Campbell, 2000). 

     Le Dorze & Brassard (1995) har utifrån WHO:s modell International Classification of 

Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) som numera är ersatt av International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), studerat konsekvenser av afasi genom 

olika intervjuer. Deltagarna var personer med afasi, samt deras vänner och anhöriga. Resultaten 

visade att deltagarna upplevde att de språkliga nedsättningarna, som i sin tur drabbade 

kommunikationen med andra, var de främsta konsekvenserna av afasin. Andra konsekvenser som 

deltagarna upplevde som var relaterade till afasi var nedsatt koncentrationsförmåga, trötthet och 

svårigheter att kontrollera känslor. Gällande de språkliga nedsättningarna var samtal i grupp och 

telefonsamtal två situationer som personerna med afasi upplevde som speciellt svåra. Både 

personerna med afasi, vännerna och de anhöriga berättade om situationer då personerna med 

afasi inte blev förstådda i ett samtal (Le Dorze & Brassard, 1995). 

     Howe, Worrall & Hickson (2008) har studerat tio personer med afasi, och identifierat olika 

miljöfaktorer som påverkar deltagarnas förutsättning för kommunikation. Situationerna 

analyserades av Howe et al (2008), samtidigt som deltagarna fick uttrycka sig kring situationerna 

efter att de uppkommit. Resultaten visar att olika faktorer kan påverka interaktionen negativt, 

exempelvis att samtalspartnern inte försäkrar sig om att personen med afasi förstår eller att 

personen med afasi exkluderas ur samtalet. Andra faktorer verkade istället positivt på 

kommunikationen. Exempel på positiva faktorer var andra personers kunskap om afasi och 

situationer där skratt delas med andra. Interaktionen med nära bekantskaper verkar också ha en 

positiv inverkan på kommunikationen, då en nära bekant som känner personen med afasi väl 

exempelvis kan tyda kroppsspråket lättare då detta används som en kommunikativ resurs (Howe 

et al, 2008). 
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2.1.3 Afasi och Conversation Analysis 

Goodwin (2003) menar att de flesta studier som handlar om språkförmågan hos en person med 

hjärnskador har en tendens att fokusera endast på individen. Han menar dock att det även är 

viktigt att ta hänsyn till hur hjärnskadan påverkar interaktionen mellan människor då det är i 

interaktionen som tillståndet blir tydligt och påverkar människors liv. För att studera samtal där 

det ingår en eller flera personer som har någon form av kommunikativt nedsatt förmåga har 

metoden Conversation Analysis (CA) visat sig vara en lämplig metod för analys. Istället för att 

bara fokusera på isolerade uttalanden kan man stället analysera större delar av tal och därmed få 

en bild av interaktionen mellan människor (Goodwin, 2003). I Goodwin (2003) förekommer det 

en rad viktiga bidrag där CA använts för studiet av interaktion och afasi. Nedan kommer dock 

endast forskning som är särskilt relevant för de fenomen som är aktuella i denna studie att 

presenteras. 

 

2.2 Prosodi 

Begreppet prosodi innefattar intonation (variationer i tonhöjd), växling av ljudstyrka, betoning 

(ökning i styrka, tonhöjd och längd), varierande vokallängd och frasering (Gumpertz, 1982). 

Tillsammans med prosodi får det talade språket en struktur som underlättar 

kommunikationsprocessen för både talare och lyssnare. Utan prosodi skulle talet vara monotont 

med samma röststyrka, utan betoning och variation (Bruce, 1998).  

     Prosodi är en viktig resurs som hjälper parterna i ett samtal att organisera och hantera social 

interaktion (Couper-Kuhlen & Selting, 1996). Gumpertz (1982) introducerade idén att prosodi 

fungerar som en kontextualiseringssignal. Dessa signaler visar de aspekter i kontexten som är 

viktiga för att kunna tolka vad talaren menar (Gumpertz, 1982). Prosodi används exempelvis för 

att bygga upp turer samt signalera att en tur är över. Utöver prosodins plats i en viss talsekvens 

kan prosodin självt signalera en känsla, till exempel att man är orolig, genom en förändring i 

tonhöjd, volym och tempo och så vidare. Samtidigt samspelar alltid dessa element med varandra 

för att skapa mening i ett yttrande (Couper-Kuhling & Selting, 1996).  

     I resultatkapitlet i föreliggande studie kommer intonation att analyseras närmare i de olika 

kategoriernas exempel. Med hjälp av intonationen kan man signalera att man vill fortsätta eller 

avsluta ett yttrande och i många språk finns det också en tydlig frågeton. Vid ett avslut av ett 

yttrande sker en sänkning av grundtonsfrekvensen och det ger lyssnaren en signal om att 

yttrandet håller på att avslutas. Detta kallas för avslutningsintonation. Om det istället sker en 

stigning av grundtonsfrekvensen kallas detta för frågeintonation. Stigningen vid frågeintonation 

kan liknas vid en hög topp snarare än en rak stigning uppåt i slutet av ett yttrande. Vid vissa 
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frågor kan dock frågetonen i slutet saknas, till exempel på grund av hur olika ord betonas. Det 

behövs dock mer studier av svenskans prosodiska frågesignalering då den är mindre utforskad. 

Om man som talare inte har pratat klart signaleras detta med fortsättningsintonation som har en 

rakare grundtonsfrekvens (Engstrand, 2004). Termerna avslutningsintonation, frågeintonation 

och fortsättningsintonation kommer från CA där olika symboler används för att tydligare visa 

läsaren intonationens särdrag. Vid avslutningsintonation används en punkt för att markera 

fallande intonation, vilket inte grammatiskt behöver betyda att det är slutet på ett yttrande. 

Fortsättningsintonation markeras med kommatecken för att visa en rak intontion och vid 

frågeintonation använder man inom CA frågetecken, vilket då inte nödvändigtvis innebär att 

yttrandet är en fråga (Hutchby & Wooffitt, 1998). 

 

2.2.1 Prosodi och turtagning vid afasi 

Studier av prosodi vid afasi är begränsade. Inom den samtalsanalytiska traditionen har dock 

Goodwin, Goodwin och Olsher (2002), Lind (2007) och Beeke, Wilkinson och Maxim (2009) 

utfört studier av prosodi vid afasi. Goodwin et al (2002) analyserar samtal i hemmet hos en man, 

Chil, med sina anhöriga. Chil har en icke-flytande afasi och kan endast producera ett fåtal riktiga 

ord; ”yes”, ”no” och ”and”. Mannens intonation samt kroppsspråk identifieras som två tydliga 

resurser för mannen att kunna delta i samtal med andra människor. Chils användning av 

kommunikativa resurser jämförs även med andra personer i hans närhet som har flytande tal. 

Detta leder till slutsatsen att vad andra personer med flytande tal själva kan producera inom en 

tur, tar det en sekvens med flera samtalspartners för Chil att få fram. Mannen har även 

svårigheter med att initiera samtal kring ett tema som inte tidigare nämnts (Goodwin et al., 2002). 

       Schienberg och Holland (1980) studerar turtagning i samtal mellan två personer med afasi 

med flytande tal. Dessa resultat har sedan jämförts med de 14 kännetecken Sacks, Schegloff och 

Jefferson (1974) tar upp kring hur turtagning fungerar. Resultatet visar att samtliga 14 

kännetecken kring turtagningen uppfylls och att turtagningen därmed fungerar på samma sätt 

som i samtal där parterna inte har någon kommunikativ nedsättning. Fergusons (1998) försök 

avser replikera Schienberg & Hollands studie (1980) och studerar turtagning mellan personer med 

afasi med flytande tal men även med personer utan kommunikativa nedsättningar. Ferguson 

(1998) kommer fram till samma slutsats som Schienberg & Holland (1980) gällande att 

turtagningen är relativt välbehållen hos personer med afasi. Detta resultat bekräftas även i de 

samtal där personen med afasi för samtal med personer som inte har afasi. Så vitt 

uppsatsförfattarna vet finns ingen liknande analys av samtliga kännetecken kring personer med 

icke-flytande afasi. 
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       I samtal där ingen av parterna har en nedsatt kommunikativ förmåga används utfyllnadsord, 

såsom ”öh”, för att signalera att man vill ha kvar turen. I samtal där en av partnerna har icke-

flytande tal används dessa utfyllnadsord i större utsträckning, och kan i många fall bli mer 

frekvent använda än andra ord (Menn, O´Connor, Obler & Holland, 1995). 

       Prosodi kan användas som en resurs för personer med afasi i turtagningen då grammatiken 

inte är tillräcklig för att strukturera en egen tur. Genom att använda prosodisk variation kan 

personen med afasi strukturera sin egen tur men även signalera till samtalspartnern så att de når 

en gemensam förståelse kring turtagningen, till exempel för att signalera en färdig tur till sin 

samtalspartner (Lind, 2007; Beeke et al., 2009). Beeke et al (2009) visar exempel på hur personer 

med afasi använder intonation för att indikera om turen är avslutad, och att samtalspartnern 

lyckas identifiera och anpassa sin tur efter dessa tecken. På samma sätt används intonation i 

samtal där parten med nedsatt kommunikativ förmåga endast använder sig av ett-ordsyttranden. 

Detta liknar det sätt turtagningen fungerar i samtal som inte inkluderar en part med nedsatt 

kommunikationsförmåga, därmed kan man utgå ifrån att prosodin används på liknande sätt. Lind 

(2007) påpekar dock att hennes analys visar att intonation kan användas som en kompensation då 

grammatiken är otillräcklig, men att ytterligare studier behövs för att klargöra vilken betydelse 

andra prosodiska och paralingvistiska element, såsom röstkvalité och röststyrka, har för betydelse 

i interaktion. 

 

2.3 Turtagning 

Turtagning handlar om hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna. Ett samtal är uppbyggt av 

flera turer mellan deltagarna. En tur kan bestå av ett ord, en fras, en sats eller en mening. 

(Norrby, 1996). Sacks et al. gjorde tidigt (1974) en ansats att systematisera turtagningens 

uppbyggnad. De kom fram till att systemet turtagning kan beskrivas utifrån två komponenter och 

några grundläggande regler. Den första komponenten, turkonstruktionskomponenten, handlar 

om hur turen är uppbyggd. Den andra komponenten, turfördelning, beskriver när det finns 

möjlighet för talarbyte. Denna komponent delas in i två grupperingar: (a) den som för tillfället har 

turen utser nästa talare och (b) nästa talare utser sig själv. Reglerna gäller hur turerna fördelas för 

att minska överlappande tal samt pauser mellan turerna: (1a) om talaren bygger upp sin tur för att 

själv utse nästa talare så är det den utvalda personen som har rätt till nästa samtalstur och (1b) om 

turen inte är byggd så att nuvarande talare utser nästa talare gäller att vem som helst får nominera 

sig som talare och därmed ta nästa tur och (1c) om talaren inte gett över turen till nästa talare och 

ingen nominerar sig själv som nästa turtagare kan nuvarande talare själv fortsätta nästa tur och (2) 

om regel 1c har följts gäller regel 1a-c vid nästa talarbytesplats (Sacks et al., 1974). 
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     Sacks et al. (1974) observerade även att följande punkter förekommer i alla samtal (Sacks et al., 

1974, s. 700-701): 

1) Talarbyte återkommer, eller förekommer. 

2) Övervägande så pratar en talare åt gången. 

3) Att  flera talare än en pratar samtidigt är vanligt, men kortvarigt. 

4) Övergång från en tur till en annan utan någon paus och utan överlappning är vanligt. 

5) Turordning är inte fastställd utan varierar. 

6) Turstorlek är inte fastställd utan varieras. 

7) Samtalslängden är inte uppgjord på förhand. 

8) Vad samtalsdeltagarna säger är inte uppgjort på förhand. 

9) Turfördelning är inte uppgjord på förhand. 

10) Antal samtalsdeltagare kan varieras. 

11) Samtal kan vara fortlöpande/kontinuerliga eller osammanhängande. 

12)  Olika turfördelningstekniker används. 

13) Diverse turkonstruktionsenheter utnyttjas.  

14) Reparationer förekommer för att ta itu med fel och misstag i turtagningen. 

 

Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) tidiga beskrivning av interaktion är baserad på ett begränsat 

empiriskt material, men de flesta av deras observationer gällande turtagning är fortfarande 

relevanta. 

 

2.4 Reparation och repetition 

Reparation i samtal är något som uppkommer då samtalsdeltagarna får problem med att framföra 

ett yttrande, höra vad som sägs eller förstå vad som sagts. Det yttrande i samtalet som orsakar 

problemet kallas för problemkällan och är då i behov av en reparation, inte nödvändigtvis 

korrektion. En problemkälla kan även repareras utan att ett misstag eller hörselfel har uppstått 

(Schegloff et al., 1977). Vilket yttrande som helst kan pekas ut som en problemkälla, antingen av 

turinnehavaren eller av mottagaren (ten Have, 2007).  

     Det finns fyra olika reparationstyper; självinitierad självreparation, annaninitierad självreparation, 

självinitierad annanreparation och slutligen annaninitierad annanreparation.   

     Genom självinitierad självreparation har pågående talare själv pekat ut problemkällan och 

reparerar problemet själv, detta kan ske under pågående tur eller i samband med talarbytesplats. 

Det kan även ske i tredjeturen.  Annaninitierad självreparation sker då mottagaren inte uppfattat eller 

förstår vad som sagts i föregående tur. Genom att till exempel använda sig av ”va?”, andra 
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frågeord eller repetera delar av yttrandet har mottagaren initierat en reparation. Reparationen görs 

då i tredjeturen av innehavaren av problemkällan (Schegloff et al., 1977). Självinitierad 

annanreparation används då en talare behöver hjälp med reparationen. Det kan handla om att hitta 

rätt ord eller ett namn som mottagaren då reparerar. Det sker då i turen efter problemkällan (ten 

Have, 2007). Genom annaninitierad annanreparation utförs både initiativet och reparationen av 

någon annan än innehavaren av problemkällan till exempel genom att säga ”du menar X?” där X 

kan innebära en korregering av ett ord (Schegloff et al., 1977). 

      För personer med afasi kan många problemkällor uppstå i samtal med andra personer, och 

därmed är reparationer ett viktigt medel i dessa samtal. I interaktionen mellan personer utan 

kommunikativa nedsättningar kan reparationer snabbt åtgärda en problemkälla, medan 

reparationer i samtal där en av samtalsdeltagarna har afasi är en komplex företeelse som snarare 

kräver att fler samtalsdeltagare deltar i att åtgärda eventuella problemkällor (Perkins, 2003). 

      Wilkinson (1999) menar att reparationer är vanligt förkommande i samtal där en person har 

afasi. Han nämner tre typer av initiativ till reparationer som används. Den första och andra typen 

utförs av personen med afasi, antingen genom självinitiering, då han/hon vill korregera sitt eget 

yttrande eller genom annaninitiering. Annaninitiering sker då personen med afasi inte har förstått 

eller hört sin samtalsdeltagares yttrande. Den tredje typen av initiativ utförs av samtalsdeltagaren 

som en annaninitierad reparation till det som personen med afasi sagt, då samtalsdeltagaren inte 

förstått vad personen med afasi menar (Wilkinson, 1999). 

     I denna studie kommer resultatkapitlet att belysa två kategorier av annaninitierad 

självreparation, närmare bestämt två typer av repetition av delar av föregående tur. 

      Oelschlaeger och Damico (1998) undersökte hur en person med afasi använde sig av 

repetitioner i samtal, och om dessa repetitioner hade någon effektiv inverkan på samtalen. Efter 

analyser av de repetitioner som personen använde kom de fram till fyra olika syften med 

repetitionerna; 1) Att visa sin osäkerhet kring förståelse, 2) Att ge sitt godkännande eller icke-

godkännande till det som sagts, 3) Att visa samförstånd och stämma in i det som sagts, 4) Att 

bekräfta och visa sitt erkännande till det som sagts.  

     Det första syftet, att visa sin osäkerhet kring förståelse, används av studiens huvuddeltagare 

och kommer att analyseras i resultatkapitlet. 

     Genom att använda sig av repetitioner för att visa sin osäkerhet av förståelse har man på ett 

effektivt sätt pekat ut vad som bör förklaras för att nå en gemensam förståelse (Oelschlaeger & 

Damico, 1998).  
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2.5. Återkoppling 

Då ett samtal utspelas mellan olika parter verkar kanske vid en första anblick den som lyssnar inte 

inneha en stor roll i samtalet. Dock kan diskreta återkopplingar såsom ”mm” och ”okej” fylla en 

komplex roll i samtalet (Gardner, 2001). Återkopplingar har som syfte att ge information kring 

om samtalet ska fortsätta, om samtalsinnehållet uppfattas och om det förstås av lyssnaren. 

Återkopplingar kan även ge information huruvida innehållet i samtalet ger några attitydmässiga 

reaktioner (Allwood, 1988). Även huvudskakningar och nickningar, samt leenden kan räknas som 

återkoppling (Duncan, Fiske, Denny, Kanki & Mokros, 1985; Linell & Gustavsson, 1987). Den 

återkoppling som lyssnaren ger till talaren kan tilldelas olika funktioner i interaktionen (Gardner, 

2001). I litteraturen råder dock stor oenighet gällande dessa indelningar och hur de benämns. I 

föreliggande studies datamaterial finns exempel på återkopplingar i form av uppbackningar och 

nyhetsmarkörer. Dessa kommer att analyseras i resultatet. 

     Uppbackningar, till exempel ”ja” och ”mm”, kan ses som olika ord som lyssnaren uttrycker 

för att signalera till talaren att denna kan fortsätta tala (Heritage 1984). Dessa visar att lyssnaren 

förstår att ett turbyte inte kommer ske, även i de fall där ett turbyte vore möjligt (Hutchby & 

Wooffitt, 1998). Green-Vänttinen (2001), som har studerat uppbackningar i finlandssvenskan, 

menar att det är ett känt faktum att samtal stannar upp om uppbackningar inte finns: ”Man kan 

likna uppbackningar vid den olja som håller igång ett maskineri - utan olja uppstår lätt gnissel” 

(Green-Vänttinen, 2001:157). Prosodiskt så tenderar uppbackningar vara diskreta, både i val av 

ord men även prosodiskt med låg ljudstyrka och  låg tonhöjd med endast liten variation i 

intonationen (Linell & Gustavsson, 1987). 

     Nyhetsmarkörer är en form av återkoppling till talaren, som visar att lyssnaren ser talarens 

information som ny och signifikant, exempelvis ”oh” i engelskan (Heritage, 1984). Exempel på 

nyhetsmarkörer på svenska är ”aha”, ”jasså” och ”jaha”. Inom finlandssvenskan yttras dessa 

oftare med stigande intonation än fallande intonation, i synnerhet ”aha”(Green-Vänttinen, 2001).  

 

3 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras de interaktionsfenomen som varit föremål för studien. Först 

behandlas återkoppling, följt av analyser av repetition. Varje kategori innehåller en analys av hur 

intonationen används. De prosodiska dragen tydliggörs med en intonationskurva för att belysa de 

interaktionsfenomen som analyseras i de olika kategorierna. De yttranden som står i centrum för 

analysen i varje kategori är markerad i fetstil.  
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3.1 Återkoppling 

Småord som ”ja” och ”hm mm” används för att signalera till talaren att fortsätta. När något nytt 

har berättats vid föregående tur kan nyhetsmarkören signalera att informationen är ny och 

signifikant (Heritage, 1984). Uppbackningar såsom ”ja” markerar därmed att nuvarande talare får 

en förlängd tur, medan nyhetsmarkörer som ”oj” är en reaktion på det innehåll som sägs 

(Norrby, 1996). 

I följande exempel ses uppbackningar och nyhetsmarkörer som återkommande fenomen. Nedan 

berättar väninnan Eva (E) om när hon för första gången var hemma hos en bekant till henne och 

Maria (M). 

 

Exempel 1 

1.E: >sånt där (…) han plocka ju undan lite han hade ju< rätt mycke äkta matter på= 

       =golvet, (0.8) dom plocka han undan å, 

Time (s)

1815 1817

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

              domplockahan    undan             dan å 

2.M: nä:[ä, 

3.E:         *så då (…) 

4.E: jo ((harklar)) han som skulle: göra bouppteckning, 

5.M: ja[ha¿ ] 

6.E:      [kom] vet du, 

7.M: a:a, 
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Time (s)

1822 1823

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

Time (s)

1822 1823

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

 

                                aa 

8.(0.6) 

9.E: dä där matterna ä ju faktist rätt så dyra? 

10.(0.3) 

11.M: ja:[a,] 

12.E:       [så had]e han ju fått betala rätt mycke, (1.7) fåru betala skatt på dä där, 

13.M: m:m.  

Time (s)

1831 1832

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

 

                                 mm 

 

Maria uppvisar ett typiskt turtagningsmönster då hennes återkoppling kommer utan något 

överlappande tal, då det finns möjlighet till ett talarbyte. Vid de tillfällen då överlappande tal 

uppvisas har Eva fortsatt turen då Maria har gett återkoppling på det som sägs i föregående tur. 

Evas turer kan ses som relativt långa och då är det vanligt att uppbackningar som ”nää”, ”aa”, 

”jaa” och ”mm” som på rad 2, 7, 11 och 13 används för att signalera till talaren att fortsätta sin 

berättelse. I rad 5 kan återkopplingen ”jaha” ses som en nyhetsmarkör som markerar en reaktion 

på det Eva sagt i föregående tur. Denna tolkning kan göras utifrån det valda ordet, samt det 

faktum att det sägs med stigande intonation.  
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     Dessa återkopplingar visar på Marias engagemang och förmåga att vara en aktiv lyssnare, dels 

genom att stödja Eva att fortsätta tala genom uppbackningar, och dels genom att visa att hon 

uppfattat viss information som ny och intressant genom nyhetsmarkörer. Genom att använda sig 

av olika återkopplingssignaler som lyssnare uppvisar Maria en förmåga som inte skiljer sig från 

interaktioner mellan personer utan kommunikativa nedsättningar. 

     I detta exempel använder Eva sig för det mesta av fortsättningsintonation, det vill säga 

någorlunda rak intonation, vid sina yttranden då hon signalerar att hon kommer fortsätta tala. 

Maria uppfattar att Eva vill fortsätta och gör en uppbackning. Här använder sig Maria inte av 

någon tydlig frågeintonation, som vid en begäran på förtydligande, som kommer att exemplifieras 

nedan, vilket kan tyda på att det är en uppbackning. Eva tolkar Marias yttrande som en 

uppbackning och fortsätter sin berättelse. Som tidigare nämnts så behandlas ”jaha” i rad 5 som 

en nyhetsmarkör bland annat då den sägs med stigande intonation. 

 

I exempel 2 berättar Eva om en bilfärd då bilen börjar krångla. 

 

Exempel 2 

1. E: vi kom å åkte (va) (1.7) (> nä han<) spela ishockey¿  

2. (0.4) 

3. M: ja:  

Time (s)

1312 1312

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                                  ja 

4.(0.8) 

5. E: så skulle vi skjutsa hem (viktor)- han skulle prompt↑ hem den där (0.6) söndan. 

6. M: m: 
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Time (s)

1317 1318

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                                     m 

7. (1.5) 

8. E: å vi åker då rätt va dä ä så börjar radion (0.3) sådär ä (1.9) ja går ju i som i våger?= 

9. E: = [du vet ljudet kommer å:+ det låter konstit. (0.9) sen↑ bara↑ han tvärdog. 

 

10. M:[↑a mm] 

11. (0.6) 

12.M: häe¿       

Time (s)

1332 1333

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                 hä             e 

13. (1.4) 

14.E: å vi höll ju på där å tänkte va sjutton ä dä mä den där tänkte vi, 

 

Exemplet ovan visar samma struktur som exempel 1; Maria återkopplar under tiden Eva berättar 

sin historia. Dock skiljer sig de båda exempel åt, då exempel 2 innehåller mer pauser och mindre 

överlappande tal än exempel 1. Pauserna skulle kunna tolkas som att Eva behöver lite längre tid 

på sig för att återberätta sin historia och finna rätt ord. Yttrandet i rad 12 skulle kunna tolkas som 

en nyhetsmarkör. Här verkar Maria snarare reagera på innehållet i föregående tur istället för en 

ren uppbackning. ”Häe” kan tolkas som ”näe” för att visa sin förvåning över att bilen tvärdog. I 
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rad 3, 6 och 10 kan man se exempel på uppbackningar där Maria signalerar till Eva att fortsätta 

sin tur. 

     Nyhetsmarkören ställs med en intonation som skiljer sig från uppbackningarna i samma 

exempel. Maria använder sig av en stigande intonation i början och slutet på det yttrandet. De 

övriga återkopplingarna ställs med en rakare intonationskurva.   

 

I nedanstående exempel har Maria, Eva och maken Sven (S) precis hört ett ljud från taket, varpå 

Eva börjar berätta om sitt tak. 

 

Exempel 3 

1.E: ja ja undra va dä va som lä:t som- (0.7) du dä här taket, 

2.M: [a:] 

3.S:   [a,] 

4.(0.7) 

5.E: ja trodde att t- nä ni har ju inte plåtak som om vi↑ har för-  

6.S:° mm° 

7.(0.6)       

8.E: när dä blåser så [dant hos] oss. 

9.M:                             [m:]    

10.(0.4) 

11.M: m, 

Time (s)

3682 3682

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

 

                                   m 

12.(0.9) 

13.E: så trycks ju plåttaket in. 
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Time (s)

3683 3684

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                    så           trycks       ju          plåttaket                     in 

14.(0.7) 

15.M: h[a:,] 

Time (s)

3685 3686

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

 

                               ha 

16.E:     [å] sen (0.3) släpper dä. 

 
Även detta exempel följer det mönster som visas i exempel 1 och 2 när det gäller återkoppling av 

det som berättas. I rad 2 och 3 kan man se att Maria och Sven ger återkoppling i form av 

uppbackning vid samma tidpunkt utan överlappande tal på föregående tur. I rad 9 och 11 ger 

Maria uppbackning med ”m”. I rad 9 ges uppbackningen som överlappande tal, därmed kan man 

tolka uppbackningen i rad 11 som en repetition av uppbackningen. Återkopplingen i rad 16 kan 

tolkas som en nyhetsmarkör där Maria reagerar på att Eva med emfas berättar att plåttaket trycks 

in när det blåser. Denna tolkning görs utifrån att yttrandet kan ses som en förkortning av ”jaha” 

och ställs med viss frågeintonation.      
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     Maria använder sig i sina återkopplingar framförallt av stigande intonation på utdraget ljud 

men i rad 15 visar intonationskurvan en något stigande tonhöjd i mitten av yttrandet. Detta skulle 

kunna tolkas som en nyhetsmarkör där Maria reagerar på innehållet i rad 13. 

     Sammanfattningsvis kan man se att Maria vid återkoppling varierar sin intonation för att visa 

sitt intresse och engagemang i samtalen. Återkopplingarna behandlas av Eva på samma sätt då 

hon fortsätter sin historia. Maria uttrycker sig dock annorlunda genom att använda intonation 

som redskap beroende på om det är en nyhetsmarkör eller en uppbackning. Nyhetsmarkörerna 

sägs med varierad intonation, oftast stigande, medan uppbackningarna sägs främst med rak 

intonation och i vissa fall med något fallande intonation, något som stämmer överens med 

Green-Vänttinens studier (2001). 

 

3.2 Repetition av delar av föregående tur 

Denna kategori belyser två olika typer av repetition. Den första typen handlar om begäran om 

bekräftelse av förståelse, där Maria genom repetition av samtalspartnerns tidigare yttranden söker 

bekräftelse om att hon har förstått yttrandet rätt. Den andra typen av repetition handlar om 

begäran om förtydligande, där Maria genom repetition ber samtalspartnern om att förtydliga det 

sagda yttrandet. Genom dessa repetitioner har Maria pekat ut de yttranden som verkar som en 

problemkälla för henne. 

 

3.2.1 Begäran om bekräftelse av förståelse 

I följande tre exempel kan man se hur Maria använder sig av repetitioner som en begäran om 

bekräftelse av förståelse. Nedan berättar Eva för Maria om sin kommande köksrenovering.  

 

Exempel 4 

1.E: Vi titta på Svedbergs (.) [har du sett eh d]om.    

2.M:                           [ja:a:a:]    

3.M:a: 

4.E: dom är ju faktiskt dyra¿    

5.M: mm:  

6.E: mellan IKEA och (0.4) svedbergs var de skillnad på tvåtusen kro°ner°. 

7.M: nä(.h) påtusenboner¿ 
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Time (s)

25.25 27.82

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

            nä                på       tus     en    bo     ner                

8.E:ja↑      

9.M: °t (h)a:a°  

 

I detta exempel finns problemkällan i rad 6. Här initieras reparationen av Maria, på rad 7, då hon 

upprepar en del av Evas tidigare yttrande. ”Nä” innan upprepningen indikerar Marias förvåning 

av det som sägs i tidigare tur, då Eva berättar om prisskillnaden mellan IKEA och Svedberg. På 

rad 8 svarar Eva på detta som en begäran om bekräftelse av förståelse genom att med sitt ”ja” 

bekräfta att Maria har uppfattat rätt.  I rad 9 bekräftar Maria sedan bekräftelsen gjord av Eva i 

föregående tur.   

     Detta exempel skulle även kunna tolkas som att Maria i rad 7 gör en förstärkning av det som 

Eva berättar i föregående tur och instämmer med Eva att tvåtusen kronor är mycket pengar. Evas 

”ja” skulle därmed kunna ses som en ytterligare förstärkning av att prisskillnaden är stor. 

Genom att repetera detta yttrande har Maria bidragit till samtalet med de resurser hon har för att 

visa hur hon ställer sig till det Eva har sagt.  

     Intonationen hos Maria visar på rad 7 en viss förvåning i det som sägs, då intonationen 

varierar i tonhöjd i slutet av yttrandet. Yttrandet på rad 8 visar även en förändrad intonation hos 

Eva med förhöjt tonläge, där hon ”hänger på ” Marias förvåning och engagemang. 

 

I följande exempel sitter Maria och Eva vid matbordet och äter. Efter en stunds tystnad börjar 

Eva berätta om sitt växthus. 

 

Exempel 5 

1. E: ja har ett växthus, 

2. (1.0) 
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3. M: växthus? 

Time (s)

4246 4247

P
it

ch
 (
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z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                 växt                              hus 

4. E: m, 

5. (0.3) 

6. M: m¿ 

7. (2.2) 

8. E: däri har jag tomatplant↑or 

9. M: m: 

10. (0.4) 

11.E: å sen paprikaplanter som blommar nu? 

12. M: m: 

 

Problemkällan ses i detta exempel i det första yttrandet, då Eva berättar att hon har ett växthus. 

Maria pekar ut problemkällan i rad 3 genom en initiering av reparation då hon repeterar 

”växthus” från föregående yttrande. I rad 4 tolkar Eva denna repetition som en begäran om 

bekräftelse av förståelse och bekräftar med ”m” att Maria har tolkat yttrandet rätt. I rad 6 

bekräftar Maria reparationen och godkänner bekräftelsen. 

     Maria använder sig i detta exempel av en tydlig frågeintonation, med stigande intonation, för 

att få bekräftat om hon har uppfattat Evas första yttrande som korrekt. 

 

I exempel 6 diskuterar Eva och Sven att han har klippt sig. Samtidigt får Maria sitt hår 

permanentat. 

 

Exempel 6 

1.E:  dä ä skönt du fick av↑ håret *du så ut som en+ tjej tidigare, 

2.S:                                                      [aa] 
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3.S: a ((på inandning)) (   ) 

4.M: (d)ej. 

 

Time (s)

4986 4986

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                    de                           j 

 

5.S: ja hatt annat å tä [(nka på)] 

6.E:                               *tj+ej↑ ja↑ 

7.S: vi har haft så mycke annat å tänka på här nu. 

 

I detta exempel finns problemkällan i rad 1. Den utpekas som problemkälla i rad 4 då Maria 

genom repetition initierar en reparation. I rad 6 kan man se att Eva har tolkat Marias yttrande i 

rad 4 som ”tjej” och därmed som en begäran om att få bekräftelse av det som sägs i rad 1. Eva 

bekräftar genom ”tjej ja” att Maria har uppfattat första turen korrekt samtidigt som hon gör en 

rättning av Marias yttrande. Denna rättning skulle kunna jämföras med den vuxnes rättning av ett 

barns yttrande i barn och vuxen samtal (Plejert & Samuelsson, 2008). Då den vuxne säger rätt 

uttal genom repetition, liknande som Eva gör i rad 6, skulle detta kunna ses som en inbäddad 

korrektion (Jefferson, 1987). Dessa korrektioner är inte uttryckliga rättningar utan är inbäddade i 

det pågående samtalet (Jefferson, 1987). 

     En alternativ tolkning av detta exempel är att Maria med sin repetition av ”dej” på rad 4 visar 

att hon bidrar till samtalet och hänger med i det som sägs. Detta gör hon genom att återanvända 

delar av Evas yttrande, ”tjej”, från rad 1. Den repetition Maria gör på rad 4 bekräftas sedan av 

Eva med en inbäddad korrektion. 

     I detta exempel skiljer sig intonationen åt från de tidigare exemplen om begäran om 

bekräftelse, då ”dej” sägs med fallande intonation. Trots detta blir effekten densamma som 

tidigare då Eva bekräftar genom upprepning.  

     Sammanfattningsvis visar intonationen vid begäran om bekräftelse olika mönster, både 

fallande och stigande intonation. Trots detta har en begäran om bekräftelse initierats av Maria, då 
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effekten blir att Eva bekräftar att Maria har förstått problemkällan rätt. Detta visar att olika 

intontionsmönster, både fallande och stigande intonation, kan användas i en begäran om 

bekräftelse. Detta är ett genomgående tema inom hela datamaterialet i de fall där repetitionen hos 

Maria hanteras som en begäran om bekräftelse.     

 

3.2.2 Begäran om förtydligande 

I de kvarstående exemplen kan man se hur Maria använder repetitioner för att begära ett 

förtydligande kring ett tidigare yttrande. 

  

I exempel 7 får Maria sitt hår klippt av Eva. Eva frågar om shoppingturen till IKEA. 

 

Exempel 7 

1. E: hitta ni ing:↑enting på: Ikea i: (0.3) va de i lördas va?  

2. (1.1)  

3. E: [ing-]    [va de inte i lördas [(...)    

4.M:[lör]da [s?                             [nä:e: 

Time (s)

8.99 9.83

P
it

c
h
 (

H
z
)

100

150

200

300

50

500

70

 

           l        ör                             das 

5.E: nej fredas [va de] 

6.M:                  [ja:a:] 

 

Ovanstående exempel inleds med en fråga som ställs av Eva, som är riktad mot Maria. Då paus 

uppstår och Eva fortsätter turen, kan man tolka detta som att Eva påbörjar en reparation för att 

vara säker på att Maria har förstått frågan. Samtidigt som den påbörjade reparationen repeterar 

Maria ”lördags?” från rad 1 och pekar därmed ut detta yttrande som en problemkälla. Genom att 

Maria markerar ordet ”lördags” med en tydlig frågeintonation tydliggör hon att den delen av 

yttrandet inte stämmer och behöver repareras. Eva tolkar Marias yttrande som en begäran om 
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förtydligande och svarar ”va de inte i lördags”. Maria svarar att det inte var i lördags de var på 

IKEA vilket leder till att Eva reparerar problemkällan och förtydligar yttrandet med ”nej fredas 

va de”. I rad 6 godkänner Maria reparationen.  

 

I följande exempel har Maria precis fått hjälp av Eva att få sitt hår rullat i permanentspolar som 

hon ska sitta med en stund. Maken Sven vistas i samma rum. Filmaren (F) frågar Maria hur ofta 

hon brukar permanenta håret.  

 

Exempel 8 

1.F: Hur ofta gör man sånt här¿ Hur ofta gör du dä.  

2.M: ehh, 

3.S: ente ofta va. 

4.M:  aa: 

5.(1.6) 

6.S: °näe° 

7.M:  näej: (0.2) eh:, 

8.(0.7)     

9.S: tre gånger om året har du gjort kanske va.   

10.(0.7) 

11.M: dje gånge wåre?= 

 

Time (s)

15.45 17.09

P
it

ch
 (

H
z)

100

150

200

300

50

500

70

 

                 dje                   g   å   ng   e                   wå                  r    e 
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12.S:=en gång (1.4) permanentat håret >en gång om året<      

13.(0.2)                                                                              

14.M: ah. ((nickar till en gång uppåt)) 

15.S: hh 

16.(3.4) 

17.E: ja de ä- nä ((på inandning)) det är inte oftare va¿ (0.4) in[te va ja tänkt på]=   

18.M:                                                                                                     [a näe]                      

19.M: =n[ä] 

20.E:      [nä] ((på inandning)) 

 

Även detta exempel inleds med en fråga riktad till Maria. Hon kommer dock inte med ett direkt 

svar på frågan utan använder sig av utfyllnadsord som ”eh” medan hon tänker. Sven kommer då 

in med kommentarer för att hjälpa Maria att komma fram till ett svar. På rad 9 säger Sven ”tre 

gånger om året har du gjort kanske va”, vilket resulterar i att Maria på rad 11 markerar ”tre gånger 

året” som en problemkälla. Här använder sig Maria av liknande intonation som i exempel 7, då de 

ord som initierar reparationen ställs med tydlig frågeintonation för att markera att det rör sig om 

en problemkälla i ett tidigare yttrande. Sven påbörjar på rad 12 en reparation där han istället 

ändrar yttrandet till ”en gång om året”. Denna reparation godkänns slutligen av Maria på rad 14. I 

exempel 7 och 8 leder Marias upprepning till en initiering av en kommande reparation som sedan 

utförs av samtalspartnern och slutligen godkänns av Maria.  

      

I exempel 9 berättar Eva om sina matvanor efter en tidigare diskussion kring mat. 

 

Exempel 9 

1.E: ja har blitt rätt ordentli förstår du,  

 2.(0.2)  

3.M:mm 

4.E: Maria du de här me maten jag [bantar i]nte längre. ((fnissar)) 

5.M:                                                       [mm] 

6.M: nä:e (0.7) bantar du¿    
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       Time (s)

36.15 38.82

P
it
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 (

H
z)

100
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300
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500

70

            

                  nä:e                              ban     tar  du 

7.E: naeh (0.4) ja skoja   

8.M:((fnissar))    

9.(0.4) 

10.S: ((fnissfnyser))             

11.(0.7)                      

12.E: emellanåt minskar ja väl ner lite grann [men de mår man ju] inte bra. 

13.M:                                                                     [mm] 

14.M: a näe:     

15.E: de gör man inte. 

 

I detta exempel rör det sig inte om en fråga som riktar sig till Maria, där Maria pekar ut en 

problemkälla i den fråga som ställs. Här kan man istället se att Eva berättar något på rad 4 som 

Maria reagerar förvånat på och begär ett förtydligande kring. Eva reparerar vid rad 7 det tidigare 

yttrandet och förklarar att hon skojar. Reparationen utvecklas sedan ytterligare på rad 12 och 

godkänns slutligen av Maria på rad 14, även om man skulle kunna se rad 8 som ett godkännande 

av reparationen då Maria fnissar, något som kan tolkas som att hon förstår att Eva skojar. 

     Vid initieringen av reparationen i detta exempel där Maria ställer frågan ”bantar du” till Eva, 

visar intonationen viss frågeintonation som stödjer att det är en fråga som ställs. 

      I hela datamaterialet har ett tydligt intonationsmönster framgått gällande Marias repetition 

som begäran om förtydligande, något som exemplifierats ovan. Dessa repetitioner har framställts 

med en stigande intonation liknande den som används för att ställa en fråga.        

     Slutsatser som kan dras utifrån detta är att intonationen kan vara ett redskap som Maria 

använder för att få ett förtydligande av ett yttrande.      
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4. Diskussion 

I studien har två frekventa interaktionsfenomen i datamaterialet studerats som används som en 

resurs för deltagande; återkoppling och reparationsinitiering. Dessa två fenomen har tydligt visat 

hur huvuddeltagaren med afasi, trots begränsat tal, ändå lyckas delta i samtal, dels som aktiv 

lyssnare och dels som initiativtagare för reparationer.                                                                                              

      I de fall där personen med afasi inte innehar talarrollen har hennes roll ändå varit viktig för 

att samtalet ska fortsätta. Utan återkoppling från lyssnare stannar samtal upp (Green-Vänttinen, 

2001). Här har samtalen kunnat flyta på just tack vare att kvinnan med afasi har visat sig vara en 

aktiv lyssnare, genom att ge återkoppling till talaren i form av uppbackningar och 

nyhetsmarkörer. Detta visar att hon har varit viktig som stöd för talaren som i sin tur har 

uppmärksammat henne som en aktiv lyssnare genom dessa återkopplingssignaler.  

     Kvinnan med afasi har använt sig av vanligt förekommande uppbackningar såsom ”mm” för 

att signalera till talaren att denna kan fortsätta tala. Hon har även signalerat relevansen i det 

innhåll som yttrats, genom att använda sig av nyhetsmarkörer som ”aha”. Här har även 

intonationen haft en viktig roll, som för nyhetsmarkörerna var varierande för att markera att 

yttrandet är nytt och relevant, och förvånande i vissa fall. Uppbackningarna har istället sagts med 

mindre varierande ton, möjligtvis för att neutralt uppmana talaren att fortsätta sitt yttrande utan 

att uppbackningarna ska ”störa” talaren för mycket. Detta visar på den komplexa roll olika slags 

yttranden hos en lyssnare innebär, som kvinnan med afasi trots sin kommunikativa nedsättning 

lyckas bemästra på ett liknande sätt som personer utan afasi. 

     Att kunna åtgärda problemkällor kan för personer med afasi förefalla vara en komplex åtgärd, 

men dock så viktig (Perkins, 2003). Resultaten visar att kvinnan med afasi lyckas identifiera 

problemkällor, initiera en reparation genom repetition, och tillsammans med sina samtalspartners 

åtgärda denna problemkälla. Detta visar på hennes kommunikativa förmåga att genom repetition 

av del av föregående tur signalera till sina samtalspartners att en reparation är nödvändig.  

     Repetitioner är en bra signal för att visa att man inte förstår ett yttrande (Oelschlaeger & 

Damico, 1998). Samtalspartnerna lyckas i föreliggande studies exempel identifiera denna signal, 

vilket visar på att hennes sätt att signalera problemkällan, genom repetition, är en bra strategi för 

att åtgärda en problemkälla. Repetitionen resulterar då i en annaninitierad självreparation som 

hon själv har initierat, vilket återigen visar att hon har en aktiv roll i samtalet, även då hennes 

turer inte är lika långa som de andra samtalsparterna på grund av hennes begränsade tal. 

     Reparationer i samtal där en av personerna har afasi har visat sig ta längre tid, och kräver ofta 

involvering av flera samtalsparter (Perkins, 2003). Som tidigare nämnts lyckas kvinnan med afasi 

signalera till sina samtalspartners att en reparation är nödvändig, varpå de samarbetar för att 
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åtgärda problemkällan. Hade kvinnan inte haft begränsat tal hade möjligtvis problemkällan även 

kunnat åtgärdas av henne själv. Trots detta visar de olika exemplen på en relativt snabb och 

smidig reparation som inte tar mer än några turer att åtgärda. Kanske har detta att göra med att 

hennes förmåga till att repetera kan ses som relativt intakt och att denna förmåga i detta fall 

snabbar på processen. Även det faktum att inspelningen sker i hemmet med närstående som 

förstår henne bättre än vad utomstående kanske hade kunnat göra, skyndar på denna reparation. 

Tidigare studier har visat att situationer med nära bekantskaper får en positiv inverkan på 

kommunikationen, då de har mer kännedom om personen med afasi och dennes resurser (Howe 

et al., 2008). 

     Även i de fall där repetition används för att skapa en reparation, används intonationen som en 

resurs för kvinnan med afasi. I de fall där hennes repetition hanteras som en begäran om 

bekräftelse av förståelse används olika intonationsmönster, både fallande och stigande intonation. 

I de fall där hennes repetition används som begäran om förtydligande, används en intonation 

som närmast kan beskrivas som en frågeintonation, där intonationen stiger i slutet av yttrandet. 

Här används hennes intonation tillsammans med hennes repetition av samtalspartnernas tidigare 

yttrande som resurser för att komma fram till en ömsesidig förståelse. Hennes användning av 

intonation som resurs i samtal är något som personer utan någon kommunikativ nedsättning 

också använder sig av som stöd för att strukturera ett yttrande (Couper-Kuhling & Selting, 1996).  

Med hjälp av prosodin kan en person strukturera en samtalstur oavsett om personen har 

bristfällig grammatik eller inte, således kan prosodin fungera som en resurs på liknande sätt för 

personer med kommunikativ nedsättning som för personer utan kommunikativa nedsättningar. 

    Kvinnan med afasi rapporteras, som tidigare nämnts, ha ekolali (Linell & Korilja, 1995). Enligt 

uppsatsförfattarnas kännedom har det inte, under det två timmar långa datamaterialet, funnits 

några exempel på repetitioner som av anhöriga samtalsdeltagare avfärdats som irrelevanta utifrån 

ett kommunikationssyfte. Repetitionerna i detta datamaterial skulle därför kunna ses som en 

kommunikativ resurs hos kvinnan för att uppnå gemensam förståelse med sina samtalspartners. 

 

4.1 Metoddiskussion  

Då denna studie bygger på redan inspelat datamaterial har uppsatsförfattarna inte haft tillgång till 

separat inspelat tal hos de olika deltagarna, då endast en mikrofon har använts vid inspelningen. 

Detta har resulterat i att de yttrande som sägs i överlappande tal inte har kunnat extraheras för att 

göra intonationskurvor. I de fallen har transkriptionerna fått visa intonationen.  

     Datamaterialet kan anses vara begränsat och kan inte garanterat representera 

huvuddeltagarens kommunikation i stort. Dock kan man utifrån ett CA-perspektiv anse 
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materialet vara fullt tillräckligt då samtalen utspelar sig i en situation som kan representera hennes 

vardag. Genom att lyfta ut särskilda mönster lämnas samtidigt andra fenomen utan att vidare 

analyseras. De mönster som exemplifieras i resultatet är dock vanligt förekommande genom hela 

datamaterialet och kan därmed sägas vara representativt för huvuddeltagarens kommunikation.  

 

4.2 Framtida studier 

I framtiden skulle det vara intressant att utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv göra en 

djupgående analys av prosodi som även tar hänsyn till exempelvis rytm och betoning som 

kommunikativ strategi för personer med afasi.  

 

4.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studien att personen med afasi använder sig av återkopplingar som 

uppbackningar och nyhetsmarkörer i rollen som lyssnare. Genom dessa återkopplingar visar 

personen med afasi att hon är en aktiv lyssnare och en del av samtalet. Att hon är en aktiv 

lyssnare blir tydligt i de fall där missförstånd eller osäkerhet kring samtalspartnerns yttrande 

uppstår. Hon markerar då tydligt problemkällan genom att repetera delar av yttrandet och 

initierar därmed en reparation som åtgärdas med hjälp av samtalspartnern. Intonationen fyller en 

viktig roll då den används som en resurs för att tydliggöra hur hon uppfattar det som sägs.   
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Bilaga 
 
Transkriptionskonventioner  
Följande transkriptionskonventioner är hämtade ur Jenny Öqvists “När man talar om trollen” 
(2005) med vissa modifikationer. 

 

 

= (1) Visar att samma yttrande sträcker sig över flera transkriptions rader 

= (2) Visar att två yttranden fälls utan skönjbar tystnad emellan dem 

(0.8) En paus, mätt i tiondels sekunder 

(.) En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

 [  Anger att överlappande tal börjar 

 ] Anger att överlappande tal slutar 

, Jämn intonation 

. Fallande intonation 

? Stigande intonation 

¿ Svagt stigande intonation  

↑ Höjd grundton. När tecknet anges efter ett ord indikerar detta att hela ordet 
sägs med  höjd grundton. När tecknet anges innan en vokal betyder detta att 
vokalen sägs med höjd grundton. 

 
ja: Stigande grundton i förlängt ljud 
 
mm: Fallande grundton i förlängt ljud 

mm Betonad stavelse 

: Förlängning av ljudet som föregår det/dem 

(va) Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den troligaste möjligheten 

(    ) Anger att något yttras men att det inte går att tolkas 

som- Ett tvärt avbrott i talflödet 

°näe° Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

>   < Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet    

((harklar)) Markerar transkriberarens kommentar till eller beskrivning av något i samtalet 

(.h) Hörbar inandning 

(h) Hörbar utandning 

 


