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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Charlotta Plejert för handledning och stöd under hela 

skrivandeprocessen, samt deltagarna vid forskningsprojektet ”Samkonstruktion av förståelse i 

samtal med personer med kommunikativa funktionshinder - hinder och möjligheter” vid 

Linköpings universitet som låtit oss ta del av deras material.



 
 

Sammanfattning 

Personer med afasi får sin språkförmåga nedsatt på flera olika sätt vilket kan försvåra för dem 

att delta i samtal. De kan då använda sig av olika strategier för att hantera dessa problem. En 

sådan strategi är skratt. Denna uppsats syftar till att studera hur personer med afasi använder 

sig av skratt vid vardaglig interaktion. Föreliggande studie har utgått från videofilmer där en 

kvinna med afasi interagerar med olika personer i olika miljöer. Samtalen har transkriberats 

och analyserats enligt principer från Conversation Analysis. Studien har identifierat tre typer 

av situationer då kvinnan använder sig av skratt: skratt vid anomi, skratt vid genans samt 

skratt vid skämt. Det har visat sig att hon skrattar dels för att kompensera svårigheter med tal 

men även vid helt vanliga humoristiska situationer som vilken person som helst. Många av de 

tillfällen där Maja skrattar ignoreras eller får inte ett skratt som respons.  



 
 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida 
ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under 
förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att 
läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att 
använda det oförändrat för icke kommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare 
tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning 
av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det 
lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid 
användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd 
mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i 
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic 
Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet - 
or its possible replacement - for a considerable time from the date 
of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent 
permission for anyone to read, to download, to print out single 
copies for your own use and to use it unchanged for any non-
commercial research and educational purpose. Subsequent 
transfers of copyright cannot revoke this permission. All other 
uses of the document are conditional on the consent of the 
copyright owner. The publisher has taken technical and 
administrative measures to assure authenticity, security and 
accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right 
to be mentioned when his/her work is accessed as described 
above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University 
Electronic Press and its procedures for publication and for 
assurance of document integrity, please refer to its WWW home 
page: http://www.ep.liu.se/ 
© Emma Munktell, Cecilia Nordenlöw Svantesson 



 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

2 Teoretisk bakgrund .................................................................................................................. 3 

2.1 Afasi .................................................................................................................................. 3 

2.2 Studier av interaktion ........................................................................................................ 3 

2.3 Skratt vid interaktion ........................................................................................................ 4 

2.4 Samtalsanalytiska studier av interaktion vid afasi ............................................................ 5 

2.5 Samtalsanalytiska studier av skratt vid afasi .................................................................... 6 

2.6 Afasiterapi ........................................................................................................................ 7 

2.7 Reparationer ...................................................................................................................... 7 

2.8 Syfte .................................................................................................................................. 8 

3 Metod, material och deltagare ................................................................................................. 8 

3.1 Conversation Analysis ...................................................................................................... 9 

3.2 Material ........................................................................................................................... 10 

3.3 Etiska överväganden ....................................................................................................... 10 

3.4 Materialbearbetning ........................................................................................................ 10 

3.5 Transkription och transkriptionskonventioner ................................................................ 10 

3.6 Deltagare ......................................................................................................................... 11 

4 Resultat och analys ................................................................................................................ 11 

4.1 Skratt vid anomi .............................................................................................................. 11 

Exempel 2: Svärmor ......................................................................................................... 11 

Exempel 3: Barnbarn ........................................................................................................ 13 

4.2 Skratt vid fysiska problem/genans .................................................................................. 14 

Exempel 4: Rullstol ........................................................................................................... 14 

Exempel 5: Hos sjukgymnast, armträning ........................................................................ 15 

Exempel 6: Hos sjukgymnast, benträning ........................................................................ 16 

4.3 Skratt vid skämt .............................................................................................................. 17 



 
 

Exempel 7: Bada ............................................................................................................... 17 

Exempel 8: Säng ............................................................................................................... 17 

Exempel 9: Sänggående .................................................................................................... 18 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 19 

5.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 19 

5.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 20 

5.3 Slutsats ............................................................................................................................ 22 

5.4  Framtida forskning ........................................................................................................ 22 

Referenser ................................................................................................................................. 23 

Internet .................................................................................................................................. 26 

Bilaga ....................................................................................................................................... 26 

 

  



1 
 

1 Inledning 

Kommunikation uppfyller många behov hos människor. Människor kan uttrycka önskningar, 

tankar och skapa samt utveckla relationer till andra. Då en person drabbas av afasi försvåras 

möjligheten till detta. Inte bara talförmågan kan bli nedsatt utan även språkförståelse och 

förmågan att planera och arrangera yttranden påverkas. Ett problem kan vara svårigheter att 

finna ord vilket gör att personen med afasi får svårt att avsluta sitt yttrande och samtalet 

stannar upp. Hur människor kommunicerar påverkar hur andra ser dem. Eftersom det 

förväntas att hela tiden kunna kommunicera genom tal i vardagen blir dessa svårigheter 

tydliga och risken att framstå som annorlunda och utmärkande är stor. Alternativet är att vara 

tyst och dra sig undan från interaktion med andra, vilket kan leda till nedstämdhet och en 

inskränkning i vardagen och möjligheten att kunna göra egna val, eftersom det inte går att 

förmedla sina behov. Svårigheter med att göra sig förstådd kan också leda till att omgivningen 

fattar beslut som rör den drabbade personen. Detta leder till ett större beroende av andra för 

att kunna uttrycka sig och det blir svårare att påverka diskursen i ett samtal och rikta fokus 

mot speciella frågor.  

I litteraturen om afasi kommenteras alltid vilka svårigheter som uppstår vid interaktion men 

mindre ofta talas det om vilka kommunikativa förmågor som är intakta. Det är inte svårt att 

tänka sig att personen med afasi använder dessa förmågor till att kompensera för sina 

problem. Ett flertal tidigare studier har visat på att personer med afasi använder ickeverbala 

kommunikationssätt som exempelvis skratt, gester och blickkontakt, då svårigheter i 

kommunikationen uppstår (Goodwin, 1995; Oelschlaeger & Damico, 2003; Wilkinson, 2007). 

Viss forskning har även visat att personer med afasi skrattar mycket frekvent i 

samtalssituationer (Drummond & Norris, 1998). Frågan är vad som orsakar detta? Alla 

människor använder sig av skratt för att uppnå olika saker, till exempel för att markera att det 

man just sagt ska uppfattas som humoristiskt. Hos personer med afasi används skratt på 

samma vis, men kan också användas för att framstå som en skicklig samtalspartner som har 

förmåga att se sina språkliga misstag och markera dem som något utöver det vanliga 

(Goodwin, 1981).  Föreliggande studie har utgått från videofilmer där en person med afasi 

interagerar med olika personer i olika miljöer. Samtalen har transkriberats och analyserats 

enligt metoden Conversation Analysis1.  

                                                 
1 Transkriptionskonventioner presenteras i stycke 4.5 samt i bilagan  
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Här nedan ser vi ett typexempel på hur vår deltagare Maja använder skratt för att markera en 

händelse som komiskt. Arbetsterapeuten (A1) funderar över om det är lämpligt att ta bort 

trösklarna i Majas bostad för att göra det lättare för henne att ta sig fram. Maja tycker det är 

en bra idé men maken Olle (O) är mer kritisk. 

Exempel 1; Trösklar 

5. A1: (·hh) Hur ska vi göra, ska vi slå oss på att ta bort trösklarna? 

6. O: ja: (·h) $hh$ 

7. M: ( (tittar mot maken))[$hh$] 

8. M: ja↓han (.) vill ju (.) ha[n] 

9. A1: [han] vill inte [nä] 

10. O: [$hh$] 

11. M: [ ja: ] å ja(.) [˚vill˚]                                                                      

 

På rad 5 börjar arbetsterapeuten (A1) att tala om trösklarna. Olle svarar med att börja skratta. 

Maja svarar på rad 7 med ett yttrande som berättar att maken inte vill att trösklarna ska tas 

bort. Maja börjar även hon sitt yttrande med att skratta. Detta kan ses som ett sätt svara på 

Olles skratt för att visa att hon känner samförstånd med honom (Adelswärd, 1989). Både 

Maja och Olle vet med sig att samtalsämnet ”trösklar” är något de inte är överens om men det 

är också ett samtalsämne som uppfattas som komiskt av båda eftersom de skrattar frekvent 

under hela sekvensen. Skratt kan användas för att mildra situationer som upplevs som genanta 

(Simmons-Mackie & Schultz, 2003). Man kan tänka sig att Olle på rad 6 skrattar för att han är 

generad över det faktum att han inte vill ta bort trösklarna i huset trots att han vet att det då 

blir lättare för Maja att ta sig fram. Situationen kan upplevas som särskilt genant för honom då 

arbetsterapeuten är närvarande eftersom det är hon som på rad 5 föreslagit att trösklarna ska 

tas bort. Majas skratt kan även tolkas som att hon vill visa att det hon sagt ska uppfattas som 

humoristiskt (Madden, Oelschlaeger & Damico, 2002). Det faktum att hon och maken är 

oense om huruvida trösklarna ska tas bort eller inte ska inte uppfattas som en allvarlig konflikt 

paret emellan utan som någonting roligt som man kan skämta om. Maja blir inte arg för att 

Olle har en avvikande åsikt i frågan och hon betonar detta genom att rikta sitt yttrande och sitt 

skratt mot Olle. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras följande områden: en kortfattad beskrivning av afasi 

med fokus på försökspersonens problematik, en översiktlig redogörelse för studier av 

interaktion och en beskrivning av skratt i interaktion. Detta följs av ett urval av relevant 

forskning som fokuserat på samtalsinteraktion vid afasi, interaktionella aspekter av skratt vid 

afasi samt hur humor kan användas vid intervention hos personer med afasi. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av begreppet reparation samt med en presentation av studiens 

syfte. 

2.1 Afasi  
Afasi definieras som en språkstörning efter en förvärvad hjärnskada. Det är relativt vanligt att 

bli diagnostiserad med afasi efter en stroke, men det förekommer även vid progredierande 

sjukdomar som Parkinson eller Alzheimers. Även traumatiska huvudskador och tumörer kan 

orsaka afasi. Afasi är främst en symtombaserad diagnos (Ahlsén, 2008; Saldert, 2008). Det 

har identifierats olika typer av afasi baserat på olika språkliga och neuropsykologiska symtom 

(Ahlsén, 2008; Saldert, 2008).  

2.2 Studier av interaktion 
Goffman (1967) talar om begreppet ”face”(motsvarande svensk term är ”ansikte” eller 

”ansiktshot”). Han definierar det som den bild av oss själva som vi vill att andra ska se oss. 

Under exempelvis ett samtal vill vi att övriga deltagare ska få en positiv bild av oss och bli 

uppfattade som vi önskar bli uppfattade. Då vi inte kan upprätthålla vårt ansikte känner vi oss 

generade och sårbara (Goffman, 1967). Goffman (1981, s. 244) beskriver ett fenomen han 

kallar ”reframing” (motsvarande svensk term är ”inramingssekvens”). Då man deltar i ett 

samtal visar man med varje yttrande att man är en kompetent talare som behärskar de regler 

som finns kring hur man för ett samtal. Om misstag uppstår, exempelvis en felsägning, strävar 

man efter att, i sitt sätt att hantera misstaget, visa att man är en kompetent samtalspartner. Om 

den som yttrat felsägningen hanterar detta genom att visa att man är medveten om att 

felsägningen förekommit, demonstrerar man sin språkliga kompetens. Ett sätt att demonstrera 

sin kompetens som samtalspartner kan vara att använda sig av självreparation. Då visar man 

tydligt att man är medveten om misstaget samt reparerar det så motparten förstår yttrandet och 

samtalet kan fortsätta (Goffman, 1981). Goffman talar även om ett annat sätt att göra en 

inramningssekvens. Detta är att använda sig av en ”change of footing”. Detta innebär att man 

märker ut ett samtalsämne som exempelvis skämtsamt och allvarligt genom att talaren ändrar 
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position eller tonfall (Goffman, 1981). Ett sätt att märka ut ett samtalsämne kan också vara 

skratt (Anward, 2003; Wilkinson, Beeke & Maxim, 2003). Om en person skrattar efter en 

felsägning vill han att övriga deltagare i samtalet ska uppfatta yttrandet som att man är 

medveten om att det uppstått en felaktighet men det är ingenting att ta på allvar utan ska 

snarare uppfattas som någonting skämtsamt.  Goodwin (1995) har studerat hur en talare kan 

bete sig då han får problem med anomi. Han har bland annat studerat hur talaren med 

ordsökningsproblem skiftar blicken mot sin partner för att få hjälp med sin ordsökning 

eftersom man utgår från att partnern har samma kunskaper och erfarenheter som en själv och 

därför också vet vilket målordet är. Han har också intresserat sig för hur ordsökningen 

gestaltar sig i ett samtal. 

2.3 Skratt vid interaktion 
Skratt är en instinktiv, tidig funktion som finns hos alla människor och förekommer i alla 

möjliga situationer, inte minst i samtal. Det är en instinktiv funktion, liknande de för gråt och 

få människor har förmåga att tvinga fram riktigt skratt (Provine, 2000). Studier har visat att 

skratt inte bara förekommer som respons på ett roligt stimuli. I en konversation kan talaren 

skratta upp till 46 procent mer än sina åhörare, vilket indikerar att skratt används i 

konversation även för andra syften . Dessa skratt används istället för att skapa en smidigare 

konversation och för att skapa god stämning mellan konversationsdeltagarna (Vettin & Todt, 

2004). Skratt kan även användas i konversation vid nervositet och används för att markera att 

en medvetenhet om stress finns. I samtal mellan främlingar tycks det finnas normer i 

konversationen för hur skratt används för att undvika missförstånd och visa på vänlighet 

(Vettin & Todt, 2004). Provine menar att skratt på dessa sätt används för att avsluta ett 

påstående och att detta följer särskilda regler där skratt inte avbryter talet utan istället avslutar 

ett uttalande (Provine, 2000). Skrattet fyller då en metakommunikativ funktion som används 

mycket strategiskt för att understryka ett uttalande eller visa på medvetenhet (Provine, 2000).  

Inom Conversation Analysis, som kan förkortas CA, har Jefferson (till exempel 1979) 

intresserat sig för hur skratt används i samtalsinteraktion. Hon har bland annat studerat vilka 

strategier en talare använder för att visa samtalspartnern att denne ska skratta då talaren sagt 

något som ska uppfattas som roligt (Jefferson, 1979). Skratt behöver inte vara endast en 

reaktion på skämt eller något humoristiskt utan används för att uppfylla en rad andra sociala 

funktioner. Det kan vara allt ifrån en reaktion till något som har hänt eller ska hända, för att 

rama in det nyss sagda, ge en ledtråd till hur mottagaren ska uppfatta det nyss sagda, skapa 

god stämning och för att rädda sitt ansikte i en genant situation (Adelswärd, 1989). Skratt kan 
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dessutom vara självinitierat eller initierat av andra, vara både gemensamt eller skratt hos bara 

den ena samtalspartnern (Adelswärd, 1989).  Adelswärd (1989) har också undersökt vilka 

interaktiva funktioner skratt har i samtal och vilka särskilda metoder samtalsdeltagare 

använder sig av för att med hjälp av skratt modifiera olika uttalanden. Hon undersökte hur 

skratt användes i anställningsintervjuer, telefonkonversationer mellan socialarbetare och deras 

klienter, uppföljande intervjuer efter rättegång mellan de tilltalade och undersökare och 

simulerade förhandlingar mellan gymnasiestudenter. Studiens resultat visade på att skratt inte 

bara var förknippat med humoristiska situationer, utan att deltagarna ofta skrattade ensamma, 

att gemensamt skratt var ett tecken på samförstånd och att skratt ofta användes som ett sätt att 

modifiera uttalanden. Studien visade också att kvinnor skrattade i högre utsträckning än män 

och att skratt är ett socialt konstruerat fenomen som följer särskilda mönster och har flera 

känslomässiga funktioner. Det används som en strategi för att skapa och upprätthålla status 

och används i flera situationer för att rädda ansiktet på den ena eller båda samtalspartnerna 

(Adelswärd, 1989). Vidare visade studien att den roll man har i ett samtal påverkar hur man 

använder sig av skratt. Personer som på något sätt är i underläge har en benägenhet att skratta 

mycket mer än den andra samtalspartnern. Vid till exempel en intervjusituation skrattar den 

person som blir intervjuad i mycket högre utsträckning än intervjuaren (Adelswärd, 1989). 

2.4 Samtalsanalytiska studier av interaktion vid afasi 
Det finns en rad exempel på forskning där man använt sig av CA för att undersöka hur 

interaktionen i ett samtal påverkas av att en av deltagarna lider av afasi. Fokus har både riktats 

mot de svårigheter som kan uppkomma och de kommunikativa styrkor som personen med 

afasi kan använda sig av vid interaktion (Beeke & Bloch, 2008; Goodwin, 2003; Perkins, 

2003). Även Wilkinson, Gower, Beeke och Maxin (2007) har intresserat sig för hur CA kan 

användas för att studera hur en person med afasi interagerar med sin partner i en hemmamiljö. 

De har också studerat hur de resultat som framkommer kan användas vid intervention. 

Oelschlaeger och Damico (2000) har använt sig av CA för att undersöka hur samtalspartnern 

kan hjälpa personen med afasi då problem med ordsökning uppstår.  De identifierade fyra 

olika strategier som samtalspartnern använde sig av i sitt samtal med personen med afasi; 

gissningsstrategi vilket innebär att samtalspartnern försöker gissa vad personen med afasi vill 

säga, alternativ gissningsstrategi då samtalspartnern gissar vad den andre menar men 

gissningen inte stämmer, kompletterande strategi vilket innebär att samtalspartnern fyller i 

målordet samt avslutningsstrategi där samtalspartnern avslutar ordsökningen innan målordet 

producerats. Alla dessa strategier bygger på ett samarbete mellan de båda samtalsdeltagarna. 
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Beroende på vilken strategi samtalspartnern väljer påverkas både samtalets struktur samt 

uppfattningen om personen med afasi som en kompetent samtalspartner. Andra författare har 

också studerat hur man i ett samtal där en av parterna har afasi samarbetar för att nå reparation 

och därmed underlätta för personen med afasi att göra sig förstådd (Goodwin, 1995; Laakso, 

2003; Madden, Oelschlaeger & Damico, 2003; Perkins, 2003).  

2.5 Samtalsanalytiska studier av skratt vid afasi 
Intresse har ägnats åt hur personer med afasi använder sig av skratt vid vardaglig interaktion. 

Wilkinson (2007) har undersökt hur personen med afasi hanterar de språkliga svårigheter som 

kan uppkomma vid samtal, svårigheter som kan vara genanta. Studien har identifierat två 

metoder som används för att hantera dessa problem. Båda metoderna innebär att personen 

med afasi skrattar efter att under flera samtalsturer försökt reparera den felaktighet som 

uppkommit. Den ena metoden innebär att personen med afasi skrattar då han inte lyckas med 

sin självreparation. Samtalspartnern svarar inte med att skratt vid dessa situationer. Den andra 

metoden går ut på att personen med afasi uppmärksammar felaktigheten i yttrandet genom att 

skratta åt det. Wilkinson (2007) menar att personen med afasi då hanterar felet som ett skämt. 

Då detta inträffar svarar samtalspartnern med att skratta. Även Madden, Oelschlaeger och 

Damico (2002) har skrivit om förekomsten av skratt hos personer med afasi då de deltar i 

samtal. De identifierar fyra olika mönster där skratt används; som en signal att någon annan 

deltagare får ta turen, som ett sätt att visa att man förstått att ett yttrande ska tolkas som 

skämtsamt och då personen med afasi vill att hans yttrande ska tolkas som skämtsamt. 

Slutligen kan personen med afasi använda skratt för att rikta in samtalet mot ett speciellt 

ämne. Skratt kan användas för att visa hur ett yttrande ska tolkas, särskilt i situationer där det 

talas om ämnen som är känsliga för talaren. Det kan användas för att avdramatisera ett 

yttrande och ett skratt efter ett drastiskt uttalande syftar till att visa att det inte ska tolkas så 

allvarligt som det kan framstå. Drummond och Norris (1998) har iakttagit att personer med 

afasi skrattar oftare än friska personer. Man kan dock förhålla sig kritiskt till detta resultat då 

det enbart gällt för deltagarna i den aktuella studien. Resultatet i studien kan bero på att 

personer med afasi oftare blir missförstådda och därför använder skratt då de vill protestera 

mot något.  De har också kommit fram till att skratt används då personer med afasi initierar 

samtal. Vidare visade det sig att man skrattade oftare då man själv hade ordet.  



7 
 

2.6 Afasiterapi 
Humor kan användas i afasiterapi och kan fylla flera olika funktioner. Det har bland annat 

upptäckts att humor används för att skapa en relation mellan terapeuten och personen med 

afasi samt att humor används för att göra situationen mindre genant för patienten (Simmons-

Mackie & Schultz, 2003). Att använda humor vid afasiterapi kan ha positiva effekter för 

kommunikationsförmågan hos personen med afasi och har även positiv inverkan på patientens 

självkänsla, stress och allmänna välbefinnande (LaPointe, 1991; Simmons-Mackie, 2004). 

Kagan har utvecklat en interventionsmetod som kallas SCA, supported conversation for adults 

with aphasia. Interventionsmetoden går ut på att minska de psykosociala konsekvenserna som 

personer med afasi drabbas av, som att få inskränkta kommunikationsmöjligheter. Mycket av 

fokus ligger på samtalsdeltagarnas partnerskap, där personens med afasis 

kommunikationsfärdigheter tas till vara och läggs samman med samtalspartners kompetens 

och lämpliga hjälpmedel. Inom SCA anses det vara lika viktigt att träna upp samtalspartnern 

så att den kan ta tillvara på så mycket av personen med afasis möjligheter till att 

kommunicera, som att arbeta med att träna upp personen med afasi direkt (Kagan, 1998). 

2.7 Reparationer 
Inom CA används begreppet ”reparationer” som kan definieras som tillfällen i samtalet då 

talaren reparerar genom att förtydliga, upprepa, eller förändra sitt yttrande på något sätt så att 

kommunikationen kan fortlöpa utan problem. Dessa situationer kan uppstå bland annat då 

”talaren letar efter ett ord och därigenom tillfälligt kommer av sig.” (Norrby, 2004, s.136). 

Reparationer fyller flera syften i ett samtal. Med hjälp av reparationer kan oklarheter som 

uppstår i samtalet fortlöpande klaras upp och samtalsdeltagarna kan förstå varandra och 

därigenom öka känslan av gemenskap (Norrby, 2004). Vanligast i samtal är självreparationer 

eftersom man föredrar att själv korrigera sina felsägningar (Jefferson, Sacks & Schegloff, 

1977). Det är viktigt att skilja på vem som initierar reparationen och vem som utför 

reparationen (Hutchby & Wooffitt, 2008).”Självinitierad självreparation är både initierad och 

genomförd av talaren som yttrat felaktigheten, som exempelvis kan vara att talaren letar efter 

ett ord.”  (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 60).  Det kan även vara så att lyssnaren inte uppfattat 

vad talaren säger och därför ber om ett förtydligande (Norrby, 2004). I exemplet yttrar A en 

felaktighet, nämligen fel namn. Dock inser hon misstaget och korrigerar sig själv genom att 

ändra namnet. Författarna till föreliggande studie har själva konstruerat exemplen. 

Exempel på självinitierad självreparation 
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1. A: Anna nånting heter hon, nej Anne är det 

”Självinitierad annanreparation intiteras av talaren som yttrat felaktigheten medan 

reparationen genomförs av mottagaren. Det kan till t.ex. vara så att talaren glömt ett namn och 

mottagaren då säger namnet ” (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 60). I exemplet nedan yttrar A 

på rad 1 en felaktighet, nämligen fel namn och hon vänder sig till sin samtalspartner för att få 

hjälp att hitta rätt namn. I rad 2 korregerar B felsägningen genom att yttra rätt namn. 

Författarna till föreliggande studie har själva konstruerat exemplen. 

Exempel på självinitierad annanreparation: 

1. A: Vad är det hon heter nu igen, Anna? 

2. B: Nej, Anne heter hon 

Anward (2003) har skrivit om hur en kvinna med afasi på olika sätt försöker använda sig av 

självreparation då hon inte lyckas producera målordet. Vid dessa försök till självreparation är 

det vanligt att kvinnan med afasi skrattar. Reparationer är således relevant för den här studien, 

då skratt tenderar att förekomma i sådana sekvenser där reparationer ofta uppstår till exempel 

vid ordmobiliseringsproblem. Artikelförfattarna har endast valt att presentera de typer av 

reparationer som är relevanta för studien. 

2.8 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en person med afasi använder sig av skratt vid 

samtalsinteraktion. Går det att finna mönster i användandet och hur uttrycker sig dessa? 

Intresse har även riktats mot hur övriga samtalsdeltagare reagerar då försökspersonen skrattar. 

I förlängningen kan detta leda till en ökad förståelse för hur en person med afasi arrangerar 

och organiserar sitt tal. 

3 Metod, material och deltagare 

I den här delen av uppsatsen presenteras inledningsvis den metod som använts: Conversation 

Analysis. Detta följs av en beskrivning av det material som föreliggande studie omfattar, hur 

de etiska aspekterna tagits i beaktande samt hur materialet bearbetats. Avsnittet avslutas med 

en beskrivning av vilka transkriptionskonventioner som används samt vilka deltagare som 

ingår i studien. 
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3.1 Conversation Analysis 
Conversation Analysis, som kan förkortas CA, är studiet av inspelat tal (Hutchby & Wooffitt, 

2008). Metoden härstammar ur sociologin och utvecklades av en grupp amerikanska forskare 

under 1960-talet. De ville studera hur naturligt uppkommet tal organiserades och hur 

samtalsdeltagarna kunde uppnå ömsesidig förståelse . De var mycket påverkade av det 

etnometodologiska sättet att tänka . Etnometodologin är en särskild gren av sociologi och 

utvecklades av Harold Garfinkel (Hutchby & Wooffitt, 2008). Det är en metod som studerar 

hur människor i ett visst samhälle fungerar och interagerar. Tillsammans bygger de upp 

verkligheten utifrån de normer och värderingar de får genom olika institutioner i samhället, 

som skolan eller familjen. Etnometodologin utgår från att verkligheten är något som måste 

skapas och upprätthållas av samhällsmedlemmarna, vilket sker genom social interaktion, där 

kommunikation har en mycket viktig roll (Hutchby & Woofitt, 2008). Ett etnometodologiskt 

sätt att studera kommunikation går ut på att interaktion mellan olika människor studeras 

utifrån vardagliga situationer, där störst fokus läggs på deltagarnas egna produktions- och 

tolkningsmetoder (Hutchby & Wooffitt, 2008). Man antar att deltagarna kan resonera sig fram 

till samförstånd genom att använda sina kunskaper. I CA märker man det etnometodologiska 

synsättet genom att analysen är starkt begränsad till det som finns att tillgå i själva 

interaktionen. Det betyder att forskaren inte tar hänsyn till yttre sociala och kulturella faktorer 

och framförallt inte ställer upp några teorier före analysen görs. Arbetsgången i CA går till så 

att forskaren studerar materialet grundligt och sedan försöker hitta mönster i materialet. 

Utifrån de mönster som hittas kan slutsatser dras om materialet (Norrby, 2004). 

Heritage (1989, s. 22): redogör att CA bygger på fyra antaganden:  

 (1)interaction is structurally organized (2) contributions to interaction are both context-shaped and 

context-renewing (3) these two properties inherent in the details of interaction so that no order of detail in 

conversational interaction can be dismissed as a priori as disorderly, accidental or internationally  

irrelevant (and) (4) the study of social interaction is in its details best approached trough the Analysis of 

natural occurring data.  

För att kunna göra en analys måste man samla empiriska data genom att spela in en 

interaktion mellan två eller fler människor. Detta sker genom en video- eller ljudinspelning 

som sedan transkriberas. I det färdigtranskriberade materialet kan man sedan söka efter 

upprepade mönster och därefter bilda en hypotes. I CA-transkription studeras även den 

ickeverbala kommunikationen, som skratt, pauser och samtidigt tal (Norrby, 2004). Ingen 
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värdering läggs vid de olika kommunikativa strategierna eller om de är lämpliga att använda 

för att uppnå ett visst syfte (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007). 

3.2 Material  
Materialet som använts i studien består av tre olika videoinspelningar på sammanlagt cirka 

144 minuter. Denna delstudie ingår i ett större forskningsprojekt vid namn Samkonstruktion 

av förståelse i samtal med personer med kommunikativa funktionshinder - hinder och 

möjligheter (VR2005-1361). Den forskargrupp vid Linköpings Universitet som ansvarar för 

projektet har gett sin tillåtelse att materialet studeras av författarna till föreliggande studie.  

3.3 Etiska överväganden 
Samtliga medverkande i den film som transkriberats har gett sitt godkännande till att 

medverka i inspelningen samt att inspelningen används i forskningssammanhang. Materialet 

är gammalt och undersökningspersonen är inte längre i livet. Åtgärder har vidtagits för att 

avidentifiera de som medverkar i filmen genom att ändra deras namn. De ämnen som tas upp i 

de transkriberade samtalen är inte av den natur att de kan avslöja identiteten på de som 

medverkar.  

3.4 Materialbearbetning 
Sådana delar av filmerna som är relevanta för den aktuella studien har transkriberats. 

Detaljtranskriberade exempel kommer att användas för att visa på de faktorer som undersöks. 

Författarna närmade sig materialet så förutsättningslöst som möjligt, eftersom det är ett av 

villkoren för att kunna använda sig av metoden CA. Stora delar av materialet transkriberades 

och analyserades därefter enligt principerna i CA. Författarna sökte i det färdigtranskriberade 

materialet efter mönster i situationer där skratt förekom. Tre olika kategorier identifierades 

och ansågs intressanta att fördjupa sig i. De tre kategorier där skratt förekom var 1) skratt vid 

ordsökningsproblem 2) skratt vid genans och 3) skratt vid humoristiska situationer. Dessa tre 

kategorier kommer att exemplifieras med utdrag ur de transkriptioner som gjorts.  

3.5 Transkription och transkriptionskonventioner 
De transkriptionskonventioner som har använts ingår i kärnkorpusen av undersökningen 

Samtalsspråkets grammatik vilket är ett större projekt vars syfte är att studera den 

grammatiska strukturen hos yttranden som produceras i samtal i det svenska språket 

(http://www.ofti.se/gris/beskrivning.html, http://www.ofti.se/gris/material.html). 

Transkriptionsnyckeln återfinns som bilaga. Skratt anges i transkriptionen som ”hhh”. Då 
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skrattet börjar och slutar används dollartecken ($) för att rama in sekvensen med skratt. Då 

dollartecknet står ensamt anger det att något sägs ”med ett leende på läpparna”.  

3.6 Deltagare 
 I studien deltar en kvinna som lider av afasi som efter en stroke. Filmerna visar henne i ett 

antal olika situationer; hos sjukgymnasten och i hemmet under en behovsinventering. De 

samtal som förekommer rör sig om allt från vardagliga ämnen till samtal i mer specifika 

träningssituationer. Samtalen utspelar sig både med kvinnan i enskilt samtal och i interaktion 

med flera parter. Personen i studien, Maja, är 53 år vid tiden för inspelningen. Hon lider av 

efferent motorisk afasi vilket innebär att hon har svårigheter att initiera samtal. Hennes 

spontantal är icke-flytande och präglas av anomi, vilket leder till att yttrandena innehåller 

mycket pauser (Linell & Korolija, 1994). Anomi är något som drabbar nästan alla som får 

afasi och innebär svårigheter att koppla samman ord med betydelse och kan göra det svårt att 

känna igen och förstå ord.  Detta gör det mycket svårt att hitta det ord man själv vill säga. 

Antingen utelämnas ord helt eller så kan det bytas ut som ett semantiskt likt ord (Eriksson, 

2001). Majas tal präglas också av repetitioner. Hon har svårt att förstå långa och komplexa 

yttranden. Höger arm är förlamad och hon har ett synfältsbortfall på höger sida (Linell & 

Korolija, 1994). I filmerna förekommer förutom kvinnan, även kvinnans make, två 

arbetsterapeuter och en sjukgymnast. Kvinnan med afasi för kallas för Maja (M), hennes 

make har fått namnet Olle (O) och arbetsterapeuterna kallas i transkriptionen för A1 och A2. 

Sjukgymnasten kallas S. 

4 Resultat och analys 

I analyskapitlet presenteras följande kategorier av förekomst av skratt som vi identifierat i vårt 

material. Inledningsvis presenteras skratt vid anomi, följt av skratt vid fysiska 

problem/genansskratt. Kapitlet avslutas med skratt som förekommer i samband med skämt. 

4.1 Skratt vid anomi 
I följande avsnitt pratar Maja om sin svärmor som ska flytta. Då hon flyttar ska Maja få 

någonting av sin svärmor och orsaken till varför hon ska få detta försöker hon förklara i rad 

18, 20 samt 30. 

Exempel 2: Svärmor 

17. A1: ˚m:˚ 
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18. M: Å då ska ja: (2.0) ho, hon(˚få lite˚) ((smackar, skakar på huvudet, skiftar blicken 

från A1 till O)) 

19. O: nått sånt↓ 

20. M: skulle ju (.) ja skulle ju?(1.0) ne:j ja ˚ne˚ $hhh$ 

21. O: va ville du säga då? 

22. A1: hon skulle flytta¿ 

23. M: Ja: 

24. A1: å du skulle 

25. M: bara(.) två gå- 

26. O: [jaha, får ]hon 

27. M: [Två som] 

28. O: lägenheten [då], de vet hon inte 

29. M: [ Ja] 

30.  två som bara skulle va ˚tv˚ (.) två (3.0) ((tittar på O)) $hhhh$  

31. O: ja vet inte, när får hon lägenheten eller vadå? 

32. M: nejmen, om hon får alltså. 

Då man lider av afasi är ett av symptomen att man får svårt att hitta rätt ord (Eriksson, 2001). 

Risken är då stor att problem uppstår i en samtalssituation när det är höga krav på att snabbt 

kunna producera sitt yttrande så att övriga deltagare förstår vad som menas. Om antalet 

felaktigheter ökar uppstår även ett ökat behov av att reparera ett yttrande. Problemen gör det 

svårare att föra ett samtal men framhäver också felsägningarna vilket kan göra att man 

framstår som en inkompetent samtalspartner (Wilkinson, Gower, Beeke & Maxim, 2007).  

Detta inträffar i exempel 2 ovan. I rad 18 påbörjar Maja ett yttrande. Hon börjar säga ett ord, 

”ho” men avbryter sedan sig själv för att sedan producera målordet ”hon”. Dock blir yttrandet 

inte korrekt eftersom Maja drabbas av svårigheter med att hitta rätt ord. Oelschlaeger och 

Damico (2000) talar om indikatorer som visar på att en ordsökning pågår. Dessa indikatorer 

kan bland annat vara pauser, repetitioner, sänkt blick och kommentarer om de egna språkliga 

bristerna (Glosser, Wierner & Kaplan, 1988; Goodwin, 1987; Madden, Oelschlaeger & 

Damico, 2000) . I rad 18 och 20 visar Maja att hon har problem med anomi då hon använder 

sig av repetitioner som ”ho, hon”, och ”skulle ju (.) ja skulle ju?”, samt pauser i sina yttranden 

(Oelschlaeger & Damico, 2000). Hon kommenterar även sitt ordsökningsproblem genom att 

skaka på huvudet. I rad 20 försöker Maja förklara vad hon menade men drabbas igen av 

problem med att finna rätt ord och börjar här skratta. Detta kan man se som en 
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inramningssekvens (Goffman, 1981) som börjar på rad 18 och slutförs på rad 20. Hon vill 

härmed tona ner sitt fel och visa att hon är medveten om att det uppstått oklarheter i yttrandet 

men att det inte påverkar hennes kompetens vad gäller att föra ett samtal. Med hjälp av skratt 

gör Maja en ”change of footing” (Goffman, 1981) och märker Maja ut sitt yttrande på rad 20 

som skämtsamt och tonar ner problemet med ordsökning.  

Varken Olle eller A1 besvarar Majas skratt genom att själv skratta eller kommentera det. 

Genom att inte skratta låtsas O och A1 inte om det faktum att Maja har problem med att finna 

rätt ord. Om de skrattar kan detta ses som att de, precis som Maja, uppfattar problemet som 

skrattretande och om de istället hade valt att skratta med henne kunde detta ha tolkats som att 

de nedvärderade henne som konversationspartner. Ingen av deltagarna i samtalet väljer att 

delta i Majas ordsökning och därmed reparera yttrandet. Detta kan bero på att de inte vill 

uppmärksamma det problem Maja har att fullfölja sitt yttrande och väljer därför helt enkelt att 

inte ta upp det (Perkins, 2003). A1 väljer att återkomma till ett ämne man tidigare diskuterat, 

nämligen att Majas svärmor ska flytta. Hon strävar efter att upprätthålla samtalet och inte 

ägna någon tid åt M:s ordsökningsproblem. I rad 21 uppmärksammar Olle att Maja har 

problem med att finna rätt ord genom att be henne utveckla det hon började säga på rad 18. 

Man kan se det som att Olle uppmuntrar Maja att fortsätta sin ordsökning genom att helt 

enkelt fråga henne vad det är hon vill säga (Wilkinson, 2007).  

I exempel 2, rad 30 forsätter Majas besvär med sin anomi. Hon börjar skratta och vänder sin 

blick på mot Olle, något som kan ses som tecken på att Maja bjuder in honom till 

ordsökningen eftersom hon själv inte hittar rätt ord.  På rad 31 svarar Olle genom att delta i 

Majas ordsökning. Detta gör han genom att gissa vad hon försöker säga, en gissningsstrategi. 

Då han använder sig av denna strategi väljer han Maja som nästa talare, eftersom hon måste 

svara på Olles gissning. Eftersom han väljer att ställa en fråga till Maja bedömer han henne 

vara en kompetent samtalspartner som kan svara på hans fråga. Detta bekräftas i nästa tur (rad 

32) då Maja svarar på frågan och därmed återtar kontrollen över samtalet (Oelschlaeger & 

Damico, 2000). 

Här talar Maja och Olle om sina barnbarn samt vilken klass de går i. 

Exempel 3: Barnbarn 

76. M: dom:(.)vad e de?, tv- 

77. En, två, tre, fyra, fem,˚ sex[sju˚]  

78. O:  [hon] går i första klass Kajsa. 



14 
 

79. M: sju: 

80. O: ˚först-˚ 

81. M: åt- ni:e då- (.) 

82. Nä nu si-, skulle ja ((skakar på huvudet)) nu nu ((smackar))vetdu $hhh$ 

83. O:˚ va˚? 

84. Hon går i första klass Kajsa. 

85. M: ja:[hon] 

86. O: [först-]   

Även i exempel 3 får Maja problem med anomi då hon på rad 82 repeterar och kommenterar 

sitt yttrande genom att skaka på huvudet. Även här börjar hon skratta, ett skratt som inte 

besvaras av Olle. Istället väljer han att reparera Majas yttrande. Samma fenomen upptäckte 

Wilkinson (2007) i sin studie.  Istället för att adressera problemet med anomi genom att 

skratta åt det väljer samtalspartnern att uppmärksamma det genom att genomföra en 

självinitierad annanreparation, då Olle i rad 84, svarar på frågan vilken klass barnbarnet går i. 

Maja bekräftar att detta var vad hon ville säga genom att i rad 85 svara ”ja”. Genom att Olle 

deltar i reparationen löser han problemet med Majas ordsökning och samtalet kan fortsätta 

(Wilkinson, 2007). Detta kan uppfattas som att Olle inte ser henne som en kompetent 

samtalspartner eftersom han avslutar hennes samtalstur och därmed ser henne som oförmögen 

att avsluta sin eget yttrande (Oelschlaeger & Damico, 2000).  

4.2 Skratt vid fysiska problem/genans 
I följande avsnitt samtalar arbetsterapeuterna (A1 och A2) med Maja och maken Olle om 

huruvida man ska låta ta bort trösklarna i Majas bostad. A1 menar att de är i vägen då Maja 

åker rullstol. Meningen är dock att Maja ska gå med käpp så mycket som möjligt för att träna 

sina ben. 

Exempel 4: Rullstol  

1. A1: ja därför oavsett om du sitter i rullstol 

2. nu sitter du inte mycket i rullstol här inne˚ iallafall˚ 

3. M: [$hh$] 

4. A1: [m:] 

5. A2: det e en samvetsfråga tydligen¿S: [$hh$]¿ 

6. A1:  [de va re visst] 

7. O:$hh$ 
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8. A2: [$hh$] 

9. A1: [Ja:] $  

10. oavsett om du sitter i rullstol eller om du går så e dom lite i vägen. 

A1 påstår i exempel 4, rad 1 att Maja inte använder sin rullstol så mycket. Maja svarar genom 

att skratta och A2 tolkar detta skratt som att hon är generad för att hon använder sin rullstol 

istället för att använda käppen. Maja svarar på detta yttrande med att skratta och då tolkar 

även A1 det som att Maja använder rullstolen mer än som var tänkt samt att hon skäms för 

detta. Goffman (1967) menar att vi i samtal strävar efter att upprätthålla vårt ansikte och om 

vi inte lyckas med detta känner vi oss obekväma. Simmons-Mackie och Schultz (2003) 

skriver om att skratt kan användas för att mildra situationer som upplevs som genanta. 

Adelswärd (1989) menar att skratt vid genans kan vara en metod för att rädda ansiktet. Då 

uppfattas situationen som mindre besvärande och för båda parterna (Simmons-Mackie & 

Schultz,  2003).   

Situationer då vårt ansikte blir hotat uppkommer ofta för personer med afasi. Dels har de ett 

problem med sin kommunikation vilket kan få dem att framstå som mindre kompetenta i en 

samtalsinteraktion. Ofta lider de också av någon fysisk nedsättning som tillkom samtidigt som 

afasin. Det kan tänkas att det upplevs som genant för Maja att hon använder sin rullstol och 

att hon vet att hon borde träna att gå med käpp oftare. Hennes ansikte blir hotat eftersom 

användandet av rullstol framför käppen kan tolkas som att hon är ovillig till att träna och 

tycker det är jobbigt att gå med käpp. Som reaktion på A1s yttrande på rad 2 ”Nu sitter du inte 

mycket i rullstol här inne˚ iallafall˚” börjar Maja på rad 3 att skratta. Detta kan tolkas som att 

hon vill göra situationen mindre besvärlig. Både A1, A2 och Olle börjar också skratta. 

Simmons-Mackie och Schultz (2003) talar om att skratt kan, i situationer då personen med 

afasi får sitt ansikte hotat, användas som en strategi för både personen med afasi samt övriga 

deltagare att fortsätta känna sig bekväma. Skratt kan även vara ett tecken på att Maja är osäker 

hur hon ska svara på påståendet om att hon sitter i rullstol.   

Exempel 5: Hos sjukgymnast, armträning 

1. S: så då lägger du handen där då glider den me ur sig själv 

2. när du går va(.) glider den så 

3. M: ah 

4. S: okej(.) då går du igen men långsamt nu 
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5. hur e det med armen(.) ta med den 

6. M: $hhh$ så(.) nä:e 

7. S: jo: 

8. M: ska vi:? 

9. S: vi lägger den där nu 

   

Exempel 6: Hos sjukgymnast, benträning  

20. S:bra (.) så ja 

21. hopp[san] 

22. M:    [nä]((glider av med handen från handduken)) det går inte $hhh$ 

23. S: så↓då får du vända dig och sätta dig 

24. M: jaha 

Ovan ses två exempel där Maja är hos sjukgymnasten för att träna. Vid dessa två tillfällen 

använder sig Maja av skratt då hon misslyckas med att utföra det hon ska göra. Detta kan ses 

som skratt som ett sätt att visa hur yttrandet ska tolkas (Madden  m.fl., 2002) och skrattet 

används för att avdramatisera misslyckandet. Maja förstår att hon inte gör det som förväntas 

av henne men skrattar för att mottagaren, i detta fall sjukgymnasten, ska förstå att det inte är 

så farligt. I exempel 6 ovan, ska Maja gå och hålla handen på en stång med en handduk under 

så att hon får med sig armen. På rad 22 misslyckas hon och glider av med handen, säger att 

hon inte kan och skrattar därefter.  Majas skratt fungerar här som en indikator för att visa att 

hon är medveten om att hon gjort fel men visar med skrattet att det inte är så farligt. Hon 

förmedlar också att hon hanterar detta besvär (Jefferson, 1984) och visar samtalspartnern att 

det är jobbigt att misslyckas men hon klarar av det. I de exemplen vi ser här så pratar inte 

Maja om att det känns genant för henne då hon utför ett träningsprogram som hon inte riktigt 

klarar av.  Detta blir jobbigt för henne och det skulle kunna liknas med att prata om något 

besvärande i en samtalssituation. När Maja skrattar för att visa att hon klarar av det ändå faller 

sjukgymnasten inte in i skrattet utan manar på eller kommenterar det inte överhuvudtaget. Då 

samtalspartnern väljer att inte skratta eller att svara allvarligt visar det på att de förstår att 

samtalaren har det mödosamt eller känner sig besvärad (Jefferson, 1984). Att skratta i en 

situation som kan upplevas som genant för någon av samtalsdeltagarna upplevs inte heller 

som socialt accepterat. Då personen med afasi i samtalet har rollen som talare och inte som 

lyssnare förekommer det oftare att personen med afasi skrattar (Drummond & Norris, 1998). 
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Adelswärd (1989)  har i en studie kommit fram till att personer som är i underläge skrattar 

oftare än samtalspartnern. I Majas fall kan detta stämma in då hon är i underläge dels på 

grund av sin afasi och kroppsliga nedsättning och då hon är patient, som i ovanstående fall när 

hon är och tränar hos sjukgymnasten. Personen i underläge kan använda sig av skratt för att 

rama in sitt yttrande, skratt används som en ledtråd för hur mottagaren ska tolka yttrandet 

inom ramen. På rad 22 i exempel 6, använder Maja sig av inramningssekvenser. När Maja 

säger att hon inte kan och sedan skrattar så ramar hon in sitt ganska drastiska yttrande med ett 

skratt och visar då för mottagaren, i det här fallet sjukgymnasten, att det inte är så farligt som 

det låter (Bateson, 1972). 

4.3 Skratt vid skämt 

Exempel 7: Bada 

1. A1: för du tyckte ju om att bada va↑ 

2. M: ($hhh$) 

3. O: ja jag tycker om att bada ($hhh$) 

4. A1:($hhh$) du vill gärna ha ett badkar 

5. M: ja å så ligger han såhär ($hhh$) 

6. O: det e skönt 

7. A1: ja: men dåså (.) då blir ju det bra 

Exempel 8: Säng 

11. A1: e du värre än han? [$hhh$] 

12. O:                                   [$hhh$] 

13. M:                                  [$hhh$] 

14. va: (.) va heter det då? $hhh$ 

15. A1: har du högre kuddar än han? 

16. O: nä 

17. M: j: 

18. A1:nää↓ 

19. O nä vi bara byter [säng] 

20. M:                         [vi må:ste $hh$] 

21. M: den hä:r 

22. O: ja den e bredare den här sängen 
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I exempel 7 och 8, ses exempel på när alla eller flera samtalspartner skrattar tillsammans, som 

en respons på något lustigt eller humoristiskt som sker. I dessa fall använder sig Maja av 

skratt som en strategi att visa att hon förstår sammanhanget och att hon såg det lustiga i 

situationen. Därmed stärks uppfattningen om henne som en kompetent samtalspartner 

eftersom hon förstår ett skämt (Madden m.fl., 2002). Samtalsdeltagare föredrar att skratta då 

andra skrattar med vilket kan förklara varför Maja inte tar några initiativ till skratt. Skratt kan 

användas för att visa att personen hörde och förstod innebörden i talarens yttrande 

(Adelswärd, 1989). I ovanstående exempel visar Maja att hon har förstått att arbetsterapeuten 

har skämtat genom att skratta. Inget i denna situation verkar upplevas som ansiktshotande för 

någon av samtalspartnerna, vilket gör att de alla kan skratta. 

Dock så visar rad 14-15 i exempel 8 att när Maja undrar vad det heter och skrattar efteråt, 

så skrattar ingen annan, utan arbetsterapeuten ställer en annan fråga, som kan vara avsedd 

som en hjälp till reparation. När Maja frågar rakt ut vad det heter blir situationen känsligare 

och att skratta här vore mer som att skratta åt hennes språksvårigheter och skulle kunna orsaka 

att hon tappade ansiktet.   

 

I följade exempel får Maja en uppmaning av A1. Hon ska lägga sig på sängen för att A1 ska 

kunna se hur det går för Maja att ta sig upp därifrån, då hon är svagare i höger arm. 

Exempel 9: Sänggående 

6. M: ((lägger sig på sängen)) sådär? $hhh$ 

7. A1: m: [$hh$] 

8. A2:  [˚dedär ser skönt ut˚] 

9. A1:  [$hhh$] 

10. M: m: $hh$ 

11. A1: ˚ljuvligt˚ 

I exemplet ovan, exempel 9, skämtar Maja. Det är mitt på dagen som besöket genomförs men 

ändå ska hon gå och lägga sig. Det komiska i detta visar hon genom att lägga sig tillrätta på 

sängen, fråga om hon gjort rätt och sedan börja skratta. A1 förstår det komiska i Majas 

yttrande och börjar skratta med henne. Genom att skratta markerar man att det är lämpligt om 

även övriga samtalsdeltagare skrattar. Maja placerar också sitt skratt i slutet av yttrandet 

vilket också inbjuder övriga till att skratta med. Ett sätt att undvika att skratta med är att 

istället svara genom att prata, vilket A2 gör (Jefferson, 1979). Maja visar, genom att använda 
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icke-verbala signaler som rörelser (då hon utstuderat lägger sig ner på sängen) och skratt, att 

hon besitter en kompetens som även talare utan afasi har. Hon vet hur man ska formulera sig i 

ett samtal för att få övriga samtalsdeltagare att förstå att det som sagts ska uppfattas som 

humoristiskt och att det är lämpligt att skratta. Detta är en förmåga som är intakt trots afasin. I 

en behandlingssituation är det naturligt att behandlaren är den som tar ansvaret för att föra 

samtalet framåt och bestämma samtalsämne. Om patienten lider av afasi blir det svårare att ta 

initiativ till samtal eller påverka diskursen. En person med afasi kan, på grund av sin 

osäkerhet vad gäller att delta i samtal, välja att vara tyst och dra sig undan i samtalet (Menn & 

Ramsberger, 2003). Det blir då ännu viktigare för logopeden att släppa in patienten och 

skratta då Maja skämtar. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
I analysen av transkriptionerna har det framkommit att Maja använder skratt som 

kompensation när hennes verbala språk inte räcker till. Hon skrattar då hon får problem med 

anomi och då hon av olika anledningar blir generad, antingen av språkliga brister eller av 

problem vid fysisk nedsättning. Analysen visar också att Maja använder skratt precis som 

friska talare gör, nämligen för att markera att ett yttrande ska uppfattas som roligt och att 

övriga samtalsdeltagare kan skratta. Detta är en förmåga som är intakt trots den afasi hon lider 

av. Människor som inte lider av afasi använder sig också av skratt vid genans, men skratt vid 

afasi får delvis en annan tolkning som kan kopplas till funktionshindret. Med dessa förmågor 

vill man uppfattas som kompetent samtalspartner och det är därför givande att i terapi hos 

logoped förstärka dessa förmågor för att kompensera för de svårigheter som finns. Detta kan 

till exempel vara att använda sig av humor vid afasiterapi. Vid terapisessioner är det ofta 

klinikern som skämtar, inte personen med afasi (Simmons-Mackie, 2004). Om det visar sig att 

personen med afasi skämtar mycket skulle det kunna vara en förmåga som kan tränas upp 

med hjälp av logoped.  Personen med afasi ges då tillfälle att visa sig som en kompetent 

samtalspartner trots sin afasi. Logopedens roll blir då att skapa ett klimat som inbjuder till att 

skämta och att personen med afasi får ta plats som den som initierar skämten. Det har visat sig 

att då personen med afasi skrattar är det vanligt att klinikern inte skrattar med och att försöken 

till skämt ofta ignoreras (Simmons-Mackie, 2004). I analysen har det framkommit att 

behandlaren, i detta fall arbetsterapeuten, skrattar då Maja skämtar. Detta är ett beteende som 

studieförfattarna anser bör uppmuntras. Viktigt för logopeder att tänka på är att även ha 
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omgivningen i åtanke då man planerar sin intervention. De personer Maja samtalar med kan 

göra mycket för att underlätta hennes situation och få henne att känna sig som en kompetent 

samtalspartner med förmåga och möjlighet att styra ett samtal. CA-analyser kan användas 

som grund för intervention. Mönster i samtalet blir synliga och kan diskuteras hos logoped 

efteråt (Beeke m.fl., 2007). Vid analysen av transkriptionsmaterialet upptäcktes att A1 

ignorerar Majas ordsökningsproblem och istället strävar efter att fortsätta samtalet. Om man 

gör A1 uppmärksam på detta kan man även diskutera vad som händer om A1 deltar i Majas 

ordsökning eller ger henne mer tid till att formulera sitt yttrande. Detta kan göra att Maja får 

ett större inflytande över samtalet, med möjlighet att välja samtalsämne samt chans att få yttra 

sin mening. Vid analysen har också framkommit att maken uppmuntrar Majas ordsökning 

genom att fråga henne vad hon menar med sitt föregående yttrande. Detta är ett beteende som 

bör uppmuntras eftersom det ger Maja en större roll i samtalet. En idé för logopeden är att vid 

något tillfälle låta patientens närmaste samtalspartner, i den aktuella undersökningen blir detta 

maken Olle, delta i interventionen för att träna på hur man ska hantera situationer då personen 

med afasi får svårigheter i samtalet samt att använda de kommunikativa styrkorna som finns 

intakta.  

 Adelswärd har som nämnts tidigare i resultatet, genomfört en studie som bland annat visade 

att personer använder sig olika mycket av skratt beroende på vilka roller de har i samspelet. 

Personer som befann sig i något slags underläge gentemot den andra samtalspartnern använde 

sig av skratt i mycket större utsträckning (Adelswärd, 1989). Detta har också visat sig stämma 

överens med Maja i denna studie. Hon använder sig av skratt mycket oftare än någon annan 

deltagare i studien, vilket då skulle kunna tyda på att hon befinner sig i underläge på grund av 

sin afasi, eller för att hon är patient. Att befinna sig i underläge kan knappast leda till något 

bra, speciellt inte i en interventionssituation, och artikelförfattarna anser att logopeder och 

övrig personal bör sträva efter ett så jämlikt samspel som möjligt när det handlar om möten 

med personer som har afasi. En behandlingsinriktning som just betonar vikten av att behandla 

personen med afasi med respekt och jämlikhet är SCA, supported conversation for adults with 

aphasia (Kagan, 1998). I denna metod betonas vikten av att omgivningen på olika sätt 

underlättar för personen med afasi att delta i samtalsinteraktion. 

5.2 Metoddiskussion 
Då ett material analyseras med CA är att det är svårt att vara helt neutral och inte söka efter en 

hypotes som ställts upp i förväg. Mycket av resultaten baseras på forskarens egna tolkningar 

vilka eventuellt kan vara svåra att hålla helt objektiva. En svårighet vid transkriptionen av 
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videomaterialet har varit att inspelningarna ibland är av sådan kvalitet att det inte går att höra 

vad personerna säger. Detta har vid några tillfällen inträffat i sekvenser där skratt förekommer 

och det har inte gått att höra vad som sägs i samband med skrattet. Det har därför ibland varit 

svårt att avgöra i vilket sammanhang skrattet förekommit. Dock har detta inträffat endast ett 

fåtal gånger och har inte påverkat studiens resultat. Endast de transkriptioner där det framgått 

vad som sagts före och efter det yttrande där skrattet förekommer har använts. Icke-verbala 

signaler som kroppsspråk och blickkontakt har inte heller alltid kunnat studeras på grund av 

att det inte fångats upp av kameran vid inspelningen. Detta har ibland gjort det svårt att se till 

vem försökspersonen riktar sitt skratt. Transkriptionen av materialet har endast gjorts av 

författarna till studien vilket betyder att endast två personer har tolkat vad som sägs. Det är 

också endast artikelförfattarna som har avgjort vad som ska tolkas som skratt vilket kan 

betyda att man möjligen kan tolka samtalen på andra sätt än vad som gjorts. CA är en 

kvalitativ metod eftersom det inte ägnas något intresse åt hur många personer som analyserat 

materialet och hur många tolkningar av det som sägs som ligger till grund för transkriptionen.  

En svårighet då man utgår från inspelat material är risken att de personer som medverkar 

påvekas av det faktum att någon följer dem med en kamera. Dock har studier visat att detta 

inte påverkar de personer som medverkar (Norrby, 2004). Filmaren har dessutom följt 

försökspersonen under en längre tid och hon har därför kunnat vänja sig med att bli filmad. 

Eftersom afasi är ett problem som blir särskilt uppenbart vid samtalsinteraktion är det lämpligt 

att använda sig av en metod som tillåter att man noga studerar hur samtal konstrueras och 

upprätthålls (Goodwin, 2003). Med hjälp av CA kan logopeden upptäcka vilka svårigheter 

personen med afasi har vid samtal samt varför dessa problem uppkommer. Patientens 

kommunikativa styrkor blir också synliga då man studerar samtalsinteraktionen (Menn & 

Ramsberger, 2003). Med hjälp av CA kan man närstudera samtalsinteraktion och studera vad 

som händer i samtalet innan, under och efter skrattet produceras. Genom att utgå från 

transkriptioner kan man upptäcka mönster i hur personen med afasi använder skratt samt hur 

övriga samtalsdeltagare reagerar på detta. Metoden har också utvecklat begrepp som är 

mycket användbara i analysen av samtalet, exempelvis reparationer. Att använda sig av 

Conversation Analysis är ett sätt att komma bort från konstlade laboratoriemiljöer och uppnå 

en så naturlig och verklighetstrogen analys som möjligt. Med hjälp av transkription har flera 

mönster kunnat upptäckas då kvinnan använder sig av skratt vilket sedan kunnat analyseras 

mer grundligt. Metoden har därför ansetts särskilt lämplig för den aktuella studien. 
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5.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis har det i denna studie visat sig att Maja använder sig av skratt i flera 

olika situationer, vid anomi eller ordsökningsproblem, vid genans vid språkliga eller fysiska 

brister och vid humoristiska situationer. Detta visar att hon skrattar dels för att kompensera 

svårighet med tal men även vid helt vanliga humoristiska situationer som vilken person som 

helst, antingen för att skämta eller för att svara på ett skämt. Den intakta humoristiska 

förmågan skulle därför kunna vara intressant att använda sig av i till exempel intervention. 

Många av de tillfällen där Maja skrattar ignoreras eller får inte ett skratt som respons. Detta 

har uppmärksammats av studieförfattarna som anser att det skulle vara en bra idé att ta tillvara 

på Majas skratt, vilket skulle kunna stärka henne som kommunikationspartner. Studien visar 

att Maja skrattar mer än alla övriga samtalsdeltagare i studien, vilket ytterligare indikerar att 

hon använder sig av skratt i flera kommunikativa syften. 

5.4  Framtida forskning 
Något som studieförfattarna anser skulle vara mycket intressant är att fortsätta studera 

materialet som använts i denna studie, men med annan fokus. I bearbetningen och analysen av 

materialet upptäcktes att Maja i studien inte bara använde sig av skratt då hon hade svårt att 

uttrycka sig utan även av många andra icke-verbala uttryck som att peka, gestikulera och söka 

ögonkontakt. Det vore intressant att studera innebörden av dessa resurser och vilket 

kommunikativt värde de eventuellt har.    
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