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Stuttering in Interaction 

Acknowledgement Tokens, Joint Production and Eye Contact in Conversation 

 
Abstract  
 

In the present study recordings of three people who stutter in interaction with different 

interlocutors were analysed. The participant frameworks were the person who stutters with 

another person who stutters, with a close friend and with an unknown person in an institutional 

context. The aim of the present study was to analyse similarities and differences among the 

interactions with different participant frameworks, regarding acknowledgement tokens, joint 

productions and eye contact in joint productions. In all, there were twelve participants taking part 

in nine dyads. The nine interactions were between 35 and 55 minutes long, and analysed 

according to the principles of Conversation Analysis (CA). Calculations were performed on the 

phenomena verbal acknowledgement tokens, joint productions and eye contact in joint 

productions. The result shows that there are fewer cases of joint productions in the institutional 

conversations and that there is a tendency that joint productions are most frequent in the 

conversations with a close friend. The people who stutter perform fewer joint productions in the 

institutional conversations and the most joint productions in the conversations between two 

people who stutter. The conversation with a close friend is the type of conversation with the 

lowest prevalence of joint productions related to stuttering. The participants mainly have eye 

contact when participating in joint productions. A consistent feature in all conversations is that 

the conversational partner produces more verbal acknowledgement tokens than the people who 

stutter. There are more verbal acknowledgement tokens in the conversations where the 

interlocutors are not acquainted. It is rather uncommon that verbal acknowledgement tokens 

appear in instances of stuttering.   
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Sammanfattning 

 

I föreliggande studie undersöktes samtal där tre personer som stammar deltog i interaktioner med 

olika deltagarstrukturer; med en annan person som stammar, med en närstående person samt med 

en person i en institutionell kontext. Studien syftade till att analysera likheter och skillnader 

mellan samtal med olika deltagarstrukturer, med avseende på fenomenen samkonstruktion, 

blickkontakt vid samkonstruktion och uppbackning. Sammanlagt medverkade tolv personer, i 

totalt nio dyader. De nio samtalen, som var mellan 35 och 55 minuter långa, spelades in och 

analyserades enligt principer från Conversation Analysis (CA). Även beräkningar utfördes på 

fenomenen verbala uppbackningar, samkonstruktion och blickkontakt vid samkonstruktion. Av 

resultatet framkommer att det genomförs färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen, 

och en tendens till att det görs fler samkonstruktioner i närståendesamtalen. Personerna som 

stammar gör färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen, och gör flest 

samkonstruktioner i samtalen mellan två personer som stammar. Närståendesamtalen är den 

deltagarstruktur där det förekommer lägst antal stamningsrelaterade samkonstruktioner. Vid 

samkonstruktion har deltagarna vanligtvis blickkontakt. Genomgående gäller att samtalspartnern 

gör fler verbala uppbackningar än personerna som stammar. Det förekommer fler verbala 

uppbackningar i de samtal där samtalspartnerna inte känner varandra, än i de samtal då de känner 

varandra. Det är relativt ovanligt att verbal uppbackning förekommer i samband med stamning. 
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1. Inledning 
 

Kommunikation utgör en stor del av människors liv och har en betydande funktion för upplevd 

livskvalitet (Bockgård, 2004). Stamning kan innebära begränsningar i individens förmåga att 

kommunicera (Guitar, 2006). Conversation Analysis (CA) är en metod för att studera samtal, 

vilken kan ge information om hur stamningen påverkar individen i vardagen och hur personer 

som stammar och deras samtalspartners samarbetar för att överbrygga svårigheter kopplade till 

stamning (Tetnowskij & Damico, 2001). Genom metoden CA kan återkommande mönster och 

fenomen i samtal upptäckas och analyseras (Norrby, 2004). Samkonstruktion och uppbackning är 

exempel på fenomen som kan studeras inom CA. Samkonstruktion beskrivs enligt Bockgård 

(2004) som tillfällen då två deltagare ger varsitt yttrande som tillsammans bildar en syntaktiskt 

sammanhängande struktur. Genom samkonstruktion kan en samtalsdeltagare visa förståelse och 

assistera en annan samtalsdeltagare då svårigheter att formulera sig uppkommer, exempelvis vid 

stamning (Bockgård, 2004). En person kan både med visuella och verbala medel bjuda in en 

annan person till samkonstruktion, exempelvis med hjälp av blick. Blickkontakt och 

huvudnickning kan tolkas som att en person söker assistans från sin samtalspartner (Oelschlaeger 

& Damico, 1998). Uppbackningar utgörs av ord och uttryck som yttras av en samtalsdeltagare för 

att stödja en annan. Med uppbackning kan samtalspartnern visa på aktivt lyssnande (Green-

Vänttinen, 2001), och uppbackningen kan även fungera som en uppmuntrande signal för 

fortsättning då en samtalsdeltagare har svårigheter att formulera sig, exempelvis vid stamning 

(Gardner, 2001). CA anses med sitt kvalitativa förhållningssätt kunna bidra till att öka kunskapen 

om stamning och skapa förutsättningar för bättre behandling (Tetnowskij & Damico, 2001). 

Inspiration och motivation till denna studie har uppkommit då kvalitativa studier har visat sig 

bidra med viktig kunskap kring stamning, samt då få sådana studier har genomförts. Metodvalet 

motiveras vidare genom att CA har visat sig ge betydelsefull information om hur stamningen 

påverkar individen i vardagen. I föreliggande studie tillämpas CA, samt genomförs beräkningar, 

för att analysera samtal mellan personer som stammar och olika samtalspartners. Återkommande 

mönster identifierades och fenomenen uppbackning, samkonstruktion och blickkontakt vid 

samkonstruktion analyserades. 

 

 

 



2 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Stamning 

Vad som förorsakar stamning är inte helt känt (Bloodstein, 2007), men det tycks vara olika 

faktorer som ensamma eller i kombination kan bidra till att stamning uppstår (Guitar, 2006). 

Genom tiderna är det många som försökt förklara och definiera stamning, och fortfarande finns 

ingen definition som forskare och kliniker är helt överens om (Kalinowski & Saltuklaroglu, 2006; 

Yairi & Grinager Ambrose, 2005). Inom svenskt kliniskt arbete hänvisas ofta till ICD-10:s 

(International Classification of Diseases) definition av stamning: ”stamning karakteriseras av 

återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser eller ord, eller av 

återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den rytmiska talströmmen. Problemet bör 

klassificeras som störning bara när svårighetsgraden påverkar talfärdigheten” (Socialstyrelsen, 

2007).  

 

Icke-flyt förekommer även hos personer som inte stammar och kan vara svårt att skilja från 

stamning (Ramberg & Samuelsson, 2008). Till normalt förekommande icke-flyt räknas 

inskottsljud, revideringar, frasrepetitioner och repetitioner av flerstaviga ord. Stamning innebär 

exempelvis repetitioner av enstaviga ord, delords- och ljudrepetitioner, förlängningar av ljud samt 

blockeringar (Garsten & Lundström, 2008).  

 

Hur stamning yttrar sig varierar från person till person såväl beträffande art som grad av 

stamning. Personer som stammar uppvisar ofta så kallade sekundära beteenden som gäller deras 

känslor kring stamningen och eventuella beteenden som utvecklas som ett resultat av dessa 

känslor. Stamningen kan innebära begränsningar i individens förmåga att kommunicera, detta till 

stor del beroende av personens känslor inför stamningen och även beroende av svårighetsgraden 

av stamning (Guitar, 2006). För personer som stammar varierar ofta stamningen mellan olika 

situationer. Det är vanligt att stamma mer i samtal med en okänd person (Lundberg, 2005) än i 

samtal med en nära vän. Vissa upplever det dock lättare att tala med en okänd person. Även ålder 

kan ha betydelse då personer som stammar kan tycka att det är lättare att tala med en yngre än en 

äldre person. Personer som stammar kan uppleva mer stamning i samtal med en auktoritär person 

än i samtal med en person med lägre ställning. Stamning tenderar även att variera beroende på det 

kommunikativa ansvaret, det vill säga i vilken utsträckning personen förmedlar betydelsefull 
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information. Ytterligare en faktor som kan påverka mängden stamning är personens dagsform, 

om personen är lugn och avslappnad kan stamningen minska. Var samtalet äger rum kan också ha 

betydelse. En del personer som stammar har svårt att tala i sitt hem medan andra upplever det 

omvända (Bloodstein, 2007). Enligt en studie av Spencer, Packman, Onslow & Ferguson (2009) 

finns en tendens till mindre verbal produktion, mätt i antal ord, hos personer som stammar 

jämfört med personer som inte stammar. Att den verbala produktionen är mindre antas bero på att 

tiden tas upp av stamning. 

 

Personer som stammar kan ibland uppleva problem att handla enligt vad som förväntas av 

deltagare i ett samtal. Svårigheter att producera det som förväntas inom en viss tid kan leda till att 

kommunikationssvårigheterna blir extra framträdande i samtalet och istället blir det som utgör 

fokus för interaktionen. Exempelvis kan en person som stammar ha svårigheter att omedelbart 

besvara en fråga då en blockering uppkommer. Personer som stammar och deras samtalspartners 

kan på olika sätt under samtalet anpassa sig till de krav och förväntningar som finns i tal-i-

interaktion (Wilkinson, 2008). 

 

2.2 Conversation Analysis 

Samtal kan analyseras med olika metoder, varav Conversation Analysis (CA) är en. CA började 

utvecklas inom sociologin på 1960-talet av Sacks, Schegloff och Jefferson. CA innebär en 

systematisk analys av interaktion mellan människor i vardagliga situationer, och i analysen tas 

endast hänsyn till det som finns i själva samspelet (Hutchby & Wooffitt 2001). Vid analysen söks 

återkommande mönster i samtal, för att på så sätt identifiera intressanta fenomen (Norrby, 2004). 

Inom CA finns fyra grundläggande antaganden. Det första antagandet är att all interaktion är 

strukturerad. Även vardagliga privatsamtal följer vissa regler och har en slags organisatorisk 

struktur. Antagande nummer två är att alla bidrag till interaktion, såsom exempelvis ett yttrande i 

ett samtal, är såväl kontextberoende som kontextförnyande, vilket innebär att det som sägs i 

samtal har ett förhållande till det som sagts tidigare samtidigt som det bidrar till att förändra 

kontexten. Det tredje antagandet är att alla detaljer i interaktionen är av potentiellt värde. Inget i 

konversationen kan ses som felaktigt utan alla bidrag anses vara lika värdefulla. Analysen är 

fördomsfri och förutsättningslös. Det fjärde och sista antagandet bygger på tanken att studiet av 

social interaktion bäst genomförs genom att studera vardaglig interaktion (Heritage, 1989). Inom 
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CA är det inte viktigt hur ofta ett fenomen förekommer, utan bara att det förekommer (Norrby, 

2004). Analys inom CA baseras på transkriberade videoinspelningar av vardaglig interaktion, det 

vill säga inspelningar gjorda i för deltagarna så vanliga situationer som möjligt (Heritage & 

Atkinson, 1984). En noggrann nedteckning i form av en ortografisk transkription är nödvändig 

för att kunna analysera det inspelade materialet, och är även ett viktigt steg i själva analysen 

(Hutchby & Wooffitt, 1998).  

 

2.2.1 Turtagning 

En samtalstur kan bestå av allt från ett ord till en lång berättelse. Beståndsdelarna som bygger 

upp en tur kallas för turkonstruktionsenheter (TKE:er), och dessa kan till exempel bestå av ett 

ord, en fras eller en sats (Schegloff, 2007). Deltagarna kan, i skapandet av en TKE, själva 

bestämma vad denna består av och när den ska sluta (Hutchby & Wooffitt, 1998). Turer i samtal 

är fördelade på ett systematiskt sätt mellan samtalsdeltagare. I samtal följer samtalsdeltagarna 

ofta, i de flesta fall omedvetet, turtagningsregler vilket till exempel kan ses i att alla inte talar 

samtidigt (Norrby, 2004). Vid TKE-gränserna bildas så kallade turbytesplatser (TRP:er, transition 

relevance places), där legitimt talarbyte är möjligt (Schegloff, 2007). Personer kan med hjälp av 

signaler såsom exempelvis grammatiskt avslut, prosodi (Linell & Gustavsson, 1987) och 

avtagande tempo, förutse var en pågående tur kan avslutas och därmed urskilja de tillfällen i 

samtalet där talarbyte är möjligt (Norrby, 2004). Hur turerna fördelas vid TRP kan kortfattat 

beskrivas enligt följande: om en samtalsdeltagare har valt ut nästa talare så ska den personen ta 

turen. Om inget val har gjorts kan, men måste inte, nästa talare själv nominera sig. Om ingen 

nästa talare utsetts kan den nuvarande talaren fortsätta med en ny TKE (Schegloff, 2007). Då en 

talare genomför fler än en TKE passeras troligtvis flera TRP:er. Det är då vanligt att 

samtalsdeltagarna, genom uppbackningar, visar att de inte gör anspråk på turen (Norrby, 2004). 

Deltagarna orienterar sig mot möjliga TRP:er och inte mot verkliga sådana. Deltagarna gör 

anspråk på turen så nära nuvarande talares TKE-slut som möjligt, eftersom eventuell paus kan 

göra att någon annan eller talaren själv fortsätter med en ny TKE (Hutchby & Wooffitt, 1998). 

När en tystnad av någon anledning uppstår i en samtalsdeltagares tur kan en annan 

samtalsdeltagare utnyttja möjligheten som därmed uppkommer, för att vid den tidpunkten ta över 

turen (Lerner, 1996). Relationen mellan turerna avslöjar hur deltagarna själva analyserar det 
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pågående samtalet, exempelvis kan nästkommande tur vara stället där en samtalsdeltagare visar 

sin förståelse av den föregående turen (Schegloff, 1984). 

 

2.2.2 Överlappande tal 

Överlappande tal kan bland annat uppstå när en samtalsdeltagare ger uppbackningar under en 

annan samtalsdeltagares tur. Överlappande tal kan även innehålla längre sekvenser som också 

kan ha olika funktioner (Norrby, 2004). De flesta överlapp inträffar vid möjliga TRP:er. I 

överlapp kan därmed deltagarnas orientering mot turtagningsreglerna bli synlig. Tre 

huvudkategorier av överlappsstarter har identifierats. Den första av dessa är övergångsstarter 

(transitional onset) vilket innebär att en samtalsdeltagare orienterar sig mot en möjlig TRP. Den 

andra kategorin är igenkännande starter (recognitional onset), det vill säga då en samtalsdeltagare 

förstår vad den andra samtalsdeltagaren ska säga innan denna är färdig och överlappar med ett 

anknytande yttrande. Den tredje kategorin är framåtskridande starter (progressional onset) som 

innebär att då icke-flyt förekommer i den aktuella turen föreslår en annan samtalsdeltagare en 

avslutning för att föra konversationen framåt. Dessa tre kategorier kan ses som förklaring till 

ordnad produktion av överlappande tal även då det kan se ut som en avbrytning. Övergångsstarter 

i överlapp är vanligt och naturligt, men kan ändå upplevas som ett avbrytande av den som för 

tillfället har turen (Hutchby & Wooffitt, 1998).  

 

2.2.3 Uppbackning 

Uppbackningar utgörs av ord och uttryck som yttras av en samtalsdeltagare för att stödja en 

annan samtalsdeltagare (Green-Vänttinen, 2001; Norrby, 2004). Exempel på vanliga verbala 

uppbackningar är ”mm”, ”ja” och ”nä” (Norrby, 2004). Uppbackningar kan även vara icke-

verbala, såsom nickningar, leenden och blickar (Linell & Gustavsson, 1987). Verbala 

uppbackningar i form av småord och icke-verbala uppbackningar i form av nickningar 

förekommer ibland i kombination. Antalet uppbackningar varierar ofta mellan olika samtal och 

samtalsdeltagare, men förekommer frekvent i de flesta samtal. Uppbackningen tillför 

innehållsmässigt inget nytt till samtalet och personen som utför uppbackningen har ingen 

intention att ta över turen. Uppbackningen ses således som en fortsättningssignal, med vilken 

samtalspartnern visar den andra deltagaren att denna förväntas fortsätta. När en 

fortsättningssignal i form av en uppbackning ges vid en möjlig TRP kan turtagningen påverkas i 
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och med att samtalsdeltagaren med en uppbackning signalerar att den andra samtalsdeltagaren 

kan fortsätta. Utan uppbackningar kan det vara svårt att veta om samtalspartnern lyssnar, och 

samtalet kan stanna av (Green-Vänttinen, 2001). En uppbackning ses inte som en egen tur 

(Norrby, 2004), men räknas som ett yttrande. Ett yttrande definieras som en sammanhängande 

period av tal, producerat av en person. Att ett yttrande ses som en uppbackning blir tydligt då den 

första talaren fortsätter tala, och inte tar någon särskild hänsyn till uppbackningen. 

Uppbackningar är ofta återhållna och yttras exempelvis med låg röststyrka (Linell & Gustavsson, 

1987).  

 

Uppbackningen ”mm” kan fungera som en uppmuntrande signal för fortsättning då den andra 

samtalsdeltagaren exempelvis upplever svårigheter att formulera sig. Svårigheterna kan utgöras 

av stamning, svårigheter att hitta ord, omtagningar och tvekljud (Gardner, 2001). Gardner 

beskriver en kritisk gräns på en sekund, vilket innebär att då en sekunds tystnad uppstår i en 

samtalsdeltagares tur tenderar en annan samtalsdeltagare att bryta tystnaden.  

 

Uppbackning kan ske under en persons pågående TKE, och kan då antingen överlappa med den 

andras pågående yttrande, eller ges då pauser uppstår. Uppbackningen kan även överlappa med 

slutet av en tur eller komma efter en tur, det vill säga att personen som gör uppbackningen då 

orienterar sig mot en möjlig TRP (Green-Vänttinen, 2001).  

 

Uppbackningar kan uttrycka attityder och visa förståelse och instämmande. Exempel på 

instämmande uppbackningar kan vara ”just de”, ”precis” och ”absolut” (Green-Vänttinen, 2001). 

Uppbackningar kan även fungera som nyhetsmarkörer (Heritage, 1984), och exempel på sådana 

är ”aha” och ”jaså” (Green-Vänttinen, 2001). Genom uppbackningar av detta slag visar 

deltagarna engagemang för det som yttrats och signalerar att någonting nytt och intressant tillförs 

diskursen (Heritage, 1984). Andra uppbackningar, så kallade interjektionsuppbackningar som 

”oj” och ”usch”, kan visa på en känslomässig reaktion (Green-Vänttinen, 2001).     

 

2.2.4 Samkonstruktion  

Samkonstruktion innebär ett samarbete mellan två personer (Sacks, 1992). En samkonstruktion 

beskrivs enligt Bockgård (2004) som tillfällen då två deltagare ger varsitt yttrande som 
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tillsammans bildar en syntaktiskt sammanhängande struktur. Samkonstruktion är vanligt i de 

flesta typer av samtal och har troligtvis funnits över hela världen lika länge som det har existerat 

språk liknande de vi har idag. Samkonstruktion definieras på olika sätt av olika forskare och kan 

beskrivas utifrån syntaktiska, prosodiska, semantiska och pragmatiska egenskaper. 

Samkonstruktionsenheten kan ha solidaritetsskapande, assisterande och/eller 

informationssökande funktion. Genom samkonstruktion kan förståelse och medhåll visas 

(Bockgård, 2010). Samkonstruktion innebär i stort sett alltid ett samarbete och används ytterst 

sällan i syfte att konkurrera om turen (Oelschlaeger & Damico, 1998). Enligt Oelschlaeger & 

Damico kan en person med både visuella och verbala medel bjuda in en annan person till 

samkonstruktion, exempelvis med hjälp av blick, gester och ljudförlängningar som indikerar 

turavslut. Blickkontakt och huvudnickning kan tolkas som att personen söker assistans från sin 

samtalspartner. 

 

2.2.4.1 Första- och andradrag 

Ett förstadrag och ett andradrag utgör tillsammans en samkonstruerad enhet, och har funktionen 

att lösa en lokal kommunikativ uppgift (Bockgård, 2010). Förstadraget kallas det som den första 

deltagaren yttrar och som den andra deltagarens bidrag, andradraget, syntaktiskt ansluter sig till. 

Andradraget måste uppfylla tre kriterier. Det första kriteriet innefattar att hela eller delar av 

yttrandet ska bilda en sammanhängande syntaktisk struktur med förstadraget, eller vara starkt 

påverkat av detta drag. Andradraget måste även tillföra någonting nytt, det vill säga det får inte 

enbart vara en upprepning av förstadraget. Det ska slutligen också finnas en pragmatisk koppling 

mellan första- och andradraget. Andradrag kan delas in i olika kategorier, bland annat 

luckifyllande svar och ifyllnad. Gemensamt för förstadragen i kategorierna luckifyllande svar och 

ifyllnad är att de består av öppna enheter (Bockgård, 2004). 

 

2.2.4.2 Luckifyllande svar  

Luckifyllande svar innebär att förstadraget inte är syntaktiskt fullständigt och att nästa deltagare 

genom sitt andradrag fyller i denna lucka och på så vis ger ett möjligt syntaktiskt avslut. Den 

första deltagaren initierar samkonstruktionen genom sitt förstadrag och skapar en förväntan om 

en fortsättning. Förstadraget benämns i detta fall lucklämnande fråga. Personen som producerar 

förstadraget utformar sitt yttrande på ett sådant sätt att andradragsproducenten kan fylla i med det 
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som den första personen söker efter. Luckifyllnad sker ofta till följd av att andradragsproducenten 

har mer kunskap kring ämnet som diskuteras än förstadragsproducenten (Bockgård, 2004). Enligt 

Szczepek (2000) är kraftiga ljudförlängningar och stigande ton i slutet av en intonationsenhet 

kännetecknande för lucklämnande frågor.   

 

2.2.4.3 Ifyllnad  

Vid ifyllnad ligger initiativet till samkonstruktionen hos personen som utför andradraget 

(Bockgård, 2004). Denna person bygger vidare på den andra deltagarens yttrande som inte nått en 

möjlig syntaktisk slutpunkt (Bockgård, 2004; Oelschlaeger & Damico, 1998). Det är vanligt att 

ifyllnad har en uppbackande funktion, men de gör ofta ett större anspråk på turen än en 

uppbackning då de för det mesta är mer framträdande till sin natur (Bockgård, 2004). Samtalet 

flyter också smidigare genom ifyllnader (Oelschlaeger & Damico, 1998). Ifyllnad utgörs i de 

flesta fall av korta yttranden och består oftast av endast ett ord (Bockgård, 2004). Mängden 

ifyllnad kan påverkas av om samtalspartnerna är bekanta med varandra, eftersom ifyllnad kan 

vara starkt kopplad till sociala närmanden och en gemensam referensram (Bockgård, 2010). Både 

omvärldskunskap och gemensam personlig kunskap möjliggör samkonstruktion i större 

utsträckning (Oelschlaeger & Damico, 1998). Ifyllnad kan, av förstadragsproducenten, upplevas 

som ansiktshotande då denna kan känna sig korrigerad. Det vanligaste är dock att ifyllnad istället 

bidrar till att stärka samhörigheten mellan samtalsdeltagarna. Samkonstruktion kan vara ett sätt 

för samtalspartnern att förebygga att situationen upplevs som ansiktshotande för personen som 

utför förstadraget. Samtalspartnern placerar ofta inte sin assisterande ifyllnad i direkt anslutning 

till förstadraget, utan väntar ofta för att ge den andra samtalsdeltagaren möjlighet att själv 

fullfölja sitt yttrande. Andradraget genomförs dock ofta om det går så lång tid att det blir mer 

ansiktshotande att inte få hjälp än att få hjälp (Bockgård, 2004). Samkonstruktionsenheter 

innehåller ofta överlappande tal (Lerner, 2004). Att ifyllnad ofta förekommer i överlapp med 

förstadraget beror på att ifyllnad ofta inte sker i en möjlig TRP (Bockgård, 2004).  

 

Det är inte alla försök till samkonstruktion som lyckas. Att den första personen fortsätter tala, 

trots den andra personens påbörjade ifyllnad, kan leda till att denna avbryter sin ifyllnad innan 

samkonstruktionen fullbordats (Lerner, 2004). 
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Ifyllnad delas in i underkategorierna föranledd och icke-föranledd ifyllnad. Vid föranledd 

ifyllnad uppvisar personen som producerar förstadraget av någon anledning svårigheter att 

formulera sig (Bockgård, 2010). Det jämna talflödet blir avbrutet, exempelvis av stamning, paus, 

tvekljud, skratt, stakning eller upprepning, vilket leder till att ifyllnad sker (Bockgård, 2004). Den 

vanligaste funktionen hos en föranledd ifyllnad är att assistera en person med det språkliga 

uttryck som antas vara det som eftersöks. Icke-föranledd ifyllnad innebär att ifyllnaden sker 

spontant utan att det i förstadraget har inträffat något avbrott i talflödet. Icke-föranledd ifyllnad är 

den typ av samkonstruktion som kan göra det största intrånget i den andras samtalstur och sociala 

sfär (Bockgård, 2010). 

 

2.2.4.4 Tredjedrag 

Efter andradraget följer ofta ett så kallat tredjedrag som yttras av personen som levererade 

förstadraget. Tredjedraget fungerar som en respons på andradraget och kan exempelvis godkänna 

eller underkänna detta. En form av godkännande tredjedrag är upprepning av andradraget. 

Genom upprepningen markeras att andradraget stämde överens med det som 

förstadragsproducenten ämnade säga och att denna åter får ansvaret för formuleringen (Bockgård, 

2004). Tredjedrag saknas ofta i de fall då första- och andradragsproducentens bidrag är nästintill 

eller helt identiska med varandra, vilket är vanligt vid ifyllnad (Bockgård, 2010). Då en person 

inte själv fullföljer sitt yttrande är ett tredjedrag för att godkänna eller underkänna andradraget 

vanligt. I vissa fall utelämnas ett tredjedrag då ett sådant skulle upplevas innehållsmässigt 

överflödigt eller då det är uppenbart för samtalspartnerna att andradragets utformning är 

godtagbar (Bockgård, 2004). 

 

2.2.4.5 Fördröjd komplettering 

I samband med ifyllnad kan förstadragsproducenten göra en så kallad fördröjd komplettering. Det 

är ett sätt att fullborda sin TKE då en annan samtalsdeltagare påbörjat och i många fall även 

avslutat ifyllnaden. Det är ett sätt att länka samman ett yttrande med det tidigare syntaktiskt 

ofullständiga yttrandet och därmed fullborda detta (Lerner, 2004). Den första personen fortsätter 

sitt yttrande så fort samtalspartnern avslutat sin ifyllnad och undviker därigenom samtidigt tal 

(Bockgård, 2004). I och med ifyllnaden kan förstadragsproducenten uppleva sig avbruten och 

genom fördröjd komplettering kan detta markeras. Fördröjd komplettering kan också fungera 
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som ett sätt att undvika direkt underkännande av den andras förslag på vad som skulle ha blivit 

sagt (Lerner, 2004). Personen som gör en fördröjd komplettering korrigerar den andra på ett 

inbäddat sätt då ingen direkt respons ges. Det kan även tänkas att den första samtalsdeltagaren 

ignorerar den andra deltagarens yttrande genom att fortsätta på sitt eget utan att ta någon märkbar 

hänsyn till den andras yttrande. I och med fördröjd komplettering kan samtalet fortgå utan att 

vidare förhandling kring det ”korrekta” yttrandet är nödvändigt. Godkännande upprepning och 

fördröjd komplettering kan ibland vara svåra att skilja åt. En upprepning av andradraget behöver 

inte representera ett godkännande, utan kan istället vara en fördröjd komplettering (Bockgård, 

2004). Bockgård väljer att klassificera det som en godkännande upprepning då det inte finns 

något tydligt tecken på missnöje hos förstadragsproducenten.  

 

2.2.5. Samtalskontext 

I en institutionell kontext, såsom inom sjukvården, har deltagarna tydligt definierade sociala 

roller. Exempel på ett institutionellt samtal är ett samtal mellan en läkare och en patient. Läkaren 

är ofta den som, i högre grad, ställer frågor medan patienten är den som besvarar dessa (Heritage, 

1989). Samtal i en institutionell kontext skiljer sig från de informella vardagliga samtalen (Linell 

& Gustavsson, 1987). Vardagliga privatsamtal är ofta spontana, oförberedda och kravlösa 

(Norrby, 2004). I en institutionell kontext är den kommunikativa aktiviteten ofta uppgiftsinriktad, 

och samtalsdeltagarna har ofta olika intressen och mål med samtalet (Linell & Gustavsson, 1987).  

 

2.3 Stamning och CA 

Studier som innehåller CA i kombination med stamning är än så länge sällsynt förekommande 

men området har uppmärksammats de sista åren. Tetnowskij & Damico (2001) hävdar att en 

kvalitativ metod, såsom CA, är en tillgång inom stamningsforskningen. En kvalitativ analys anses 

kunna bidra till att öka kunskapen om stamning och skapa förutsättningar för bättre behandling. 

CA kan ge information om hur stamningen påverkar individen i verkliga livet och hur personer 

som stammar och deras samtalspartners kan samarbeta för att överbrygga svårigheter kopplade 

till stamning. Tetnowskij & Damico ger exempel på hur blickförändringar vid stamning och 

uppmuntrande gester och ord från samtalspartnern under stamning kan undersökas med CA. I 

studien visas hur en person som stammar i samtal använder sig av systematiska blickskiftningar 

då stamning sker. Personen som stammar riktar då blicken nedåt, vilket kan ha som funktion att 
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behålla turen. De ger också exempel på att samtalspartnerna använder sig av småord och 

nickningar vid stamning för att uppmuntra personen som stammar att fortsätta sin tur. Acton 

(2004) anser att CA har potential att utveckla förståelsen för interaktionssvårigheter vid stamning. 

Acton tar bland annat upp att då samtalspartnern yttrar någonting, exempelvis en fråga, som 

fordrar respons från personen som stammar, kan det upplevas som pressande eftersom det kräver 

ett omedelbart svar. Personen som stammar kan uppleva det extra svårt då frågan kräver ett 

specifikt ord eller ljud som denna kanske undviker att yttra på grund av stamningssvårigheterna. 

 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samtal där personer som stammar deltar i 

interaktioner med olika deltagarstrukturer; med en annan person som stammar, med en 

närstående person, samt med en person i en institutionell kontext. Studien syftar till att analysera 

likheter och skillnder mellan de olika deltagarstrukturerna, med avseende på uppbackning, 

samkonstruktion och blickkontakt vid samkonstruktion. 

 

4. Metod 
 
4.1 Deltagare 

I studien medverkar tre personer som stammar, A1, A2, A3, och deras respektive samtalspartners, 

B1, B2, B3, C1, C2, C3, SG1, SG2, SG3. Samtalspartnerna utgörs av andra personer som stammar, 

Bx, närstående till personen som stammar, Cx, samt personer i en institutionell situation, SGx. 

Deltagarna i studien är mellan 20 och 55 år. Urval av deltagare Ax och Bx sker utifrån kriterierna 

att de upplever att de stammar samt är intresserade av att delta. I samråd med A1, A2 och A3 väljs 

respektive C1, C2, och C3. De institutionella samtalen utgörs av samtal med sjukgymnaststudent, 

där urvalskriterierna innefattar sjukgymnaststudent på termin fyra, fem eller sex samt intresse att 

delta. Deltagare Ax och Bx samt Ax och SGx paras ihop av författarna. I tabell 1 nedan beskrivs 

vilka deltagare A1, A2 och A3 samtalar med, samt vilka deltagare A1, A2 och A3 känner. 
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Tabell 1. Samtalssammansättning. 

  SG1 

A1 B1 

  C1 

  SG2 

A2 B2 

  C2 

  SG3 

A3 B3 

  C3 
 

Grå markering innebär att deltagarna är kända för respektive Ax. 

 

Deltagarna som stammar genomför, vid ett tillfälle, självskattning av sin stamning utifrån två 

VAS-skalor (Bilaga 1). På frågan ”Hur bedömer du din stamningsmängd?” är skalans ändpunkter 

”Ingen stamning” respektive ”Mycket stamning”. På frågan ”Hur stort tycker du att ditt 

stamningsproblem är?” är skalans ändpunkter ”Obefintligt” respektive ”Mycket stort”. I tabell 2 

nedan redovisas hur Ax och Bx skattar sin stamning.  

 

Tabell 2. Självskattning av stamning. 

  
Hur bedömer du din 

stamningsmängd? 

Hur stort tycker du att ditt 

stamningsproblem är? 

A1 65 30 

A2 12 12 

A3 96 52 

B1 31 0 

B2 47 9 

B3 64 32 
 

Siffrorna visar självskattning av stamning på en skala från 0 till 100 millimeter. 

 

4.2 Procedur  

I föreliggande studie spelas sammanlagt nio dyader in. Deltagare A1, A2 och A3 deltar i tre samtal 

med olika deltagarstruktur; med en annan person som stammar (B1, B2, B3), med en närstående 

person (C1, C2, C3), samt med en person i en institutionell kontext (SG1, SG2, SG3). Samtliga 

deltagare mottar via e-post en medgivandeblankett, vilken är utformad på olika sätt för deltagare 

Ax (Bilaga 2) jämfört med Bx, Cx och SGx (Bilaga 3). Innan första samtalet undertecknar 

deltagarna medgivandeblanketten. Samtalen mellan deltagare Ax och Bx samt Ax och Cx äger 
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antingen rum hemma hos någon av deltagarna själva eller hos författarna, beroende på vad som 

föredras av deltagarna. Samtalen mellan Ax och SGx sker i en lokal liknande ett mottagningsrum 

på klinik. Samtalen spelas in med videokamera av märket Sony DCR-SR35E och 

audiobandspelare av märket Marantz PMD660, och är mellan 34 och 62 minuter långa. 

Samtalens längd samt plats för samtal sammanställs i en tabell (Bilaga 4). Målsättningen är att 

deltagarna ska samtala i en så naturlig miljö som möjligt. Deltagarna lämnas ensamma under 

inspelningarna och författarna finns i angränsande rum för att besvara eventuella frågor. 

Samtalsämnena väljs vid samtalen mellan Ax och Bx samt Ax och Cx fritt av deltagarna, och 

diskussionskort finns tillhands vid behov. Diskussionskorten innehåller exempelvis frågor 

gällande intressen. Ingen deltagare väljer dock att använda sig av korten. Vid samtalen mellan Ax 

och SGx instrueras deltagarna att samtalet är tänkt vara ett vanligt patient-sjukgymnastsamtal där 

fokus ligger på att diskutera kring hälsa, kost och motion, något som ingår i SGx:s kursplan. 

 

4.3 Analys  

Materialet transkriberas (transkriptionskonventioner Bilaga 5) och analyseras genom metoden 

CA. Transkription sker med stöd av audio- och videoinspelning. Författarna grovtranskriberar 

alla samtal, markerar stamningsögonblick och går sedan tillsammans igenom materialet för att 

komma överens om en gemensam transkription. Tillsammans med deltagare Ax genomförs några 

dagar efter inspelningen retrospektion, för att i analysen minska risken för feltolkningar gällande 

exempelvis stamningsögonblicken. Transkriptionerna uppdateras sedan utifrån det som 

framkommer vid retrospektionerna. Analysen fokuserar främst på samkonstruktion och 

uppbackning, samt blickkontakt vid samkonstruktion. Studiens resultat presenteras dels i form av 

utdrag från materialet med tillhörande analyser, dels i form av tabeller. I utdragen markeras det 

som lyfts fram med fetstil. Beräkning av antal yttranden, verbala uppbackningar, 

samkonstruktioner och blickkontakt vid samkonstruktion genomförs på materialet. Beräkning 

görs även på huruvida verbal uppbackning och samkonstruktion är relaterade till stamning eller 

inte. Med stamningsrelaterad uppbackning avses att uppbackningen sker under 

stamningsögonblick. Med stamningsrelaterad samkonstruktion avses att samkonstruktionen sker i 

anslutning till stamning. Konsensusbedömning ligger till grund för beräkning av samkonstruktion 

och blickkontakt vid samkonstruktion, medan yttranden och verbala uppbackningar räknas av 
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samtliga författare och ett medelvärde används sedan i vidare beräkningar.  

Interbedömarreliabiliteten för författarna är enligt Cronbach’s alpha 0,99. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Deltagarna informeras om studiens syfte och undertecknar en medgivandeblankett. Medverkan i 

studien är frivillig, samtliga namn avidentifieras och deltagandet kan när som helst avbrytas. 

Namn och platser som förekommer i analysdelen tilldelas fiktiva namn. Deltagarna tillfrågas om 

godkännande av uppspelning av material vid examinationstillfälle. Endast de som är direkt 

engagerade i studien kommer att ha tillgång till inspelningsmaterialet. Möjlighet finns att 

deltagarna kan uppleva känslomässiga påfrestningar i samband med inspelning och retrospektion. 

Deltagarna kan då välja att pausa eller avbryta inspelningen eller retrospektionen. Deltagarna kan 

även i direkt anslutning till inspelningen välja att delar av det inspelade materialet inte ska 

analyseras, exempelvis om det innehåller sådant som upplevs som personligt eller känsligt.  

 

5. Analys 
 
5.1 Samkonstruktion 

Sammanlagt förekommer i föreliggande studie 53 samkonstruktioner. I tabell 3 nedan ses att 

majoriteten av samkonstruktionerna utgörs av ifyllnad. Drygt hälften av ifyllnaderna är 

stamningsrelaterade. Ingen samkonstruktion i kategorin luckifyllnad är stamningsrelaterad. Vid 

ifyllnad är det vanligt med blickkontakt, medan det vid luckifyllnad sker vid ungefär hälften av 

tillfällena.  

 

Tabell 3. Samkonstruktion och blickkontakt uppdelat i ifyllnad och luckifyllnad. 

  Ifyllnad Luckifyllnad 

Samkonstruktioner 86,8 (46) 13,2 (7) 

Stamningsrelaterade samkonstruktioner 61,0 (25) 0 (0) 

Blickkontakt vid samkonstruktion 80,4 57,1 
 

Siffrorna visar procent ifyllnad respektive luckifyllnad av totala antalet samkonstruktioner och blickkontakt vid 

samkonstruktioner. Siffrorna inom parentes avser antal samkonstruktioner. 

 

I tabell 4 nedan visas att det görs färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen än vid 

övriga deltagarstrukturer. I de institutionella samtalen finns tendens till att SGx gör fler 

samkonstruktioner än Ax. Deltagare Ax gör färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen 
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än i övriga deltagarstrukturer. I samtalen mellan två personer som stammar gör Ax fler 

samkonstruktioner än i övriga deltagarstrukturer. Majoriteten av samkonstruktionerna som sker i 

samtalen med en annan person som stammar samt de som görs av SGx är stamningsrelaterade. I 

samtalen med en närstående person är mindre än hälften av samkonstruktionerna 

stamningsrelaterade. Det finns även tendens till att fler samkonstruktioner sker i 

närståendesamtalen. 

 

Tabell 4. Samkonstruktion i respektive deltagarstruktur. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

*Siffrorna visar procent samkonstruktioner av totala antalet yttranden för deltagarna inom respektive  

deltagarstruktur. Siffrorna inom parentes avser antal samkonstruktioner. 

** Siffrorna visar procent samkonstruktioner av totala antalet yttranden inom respektive deltagarstruktur.  

Siffrorna inom parentes avser antal samkonstruktioner. 

 Deltagarstruktur Samkonstruktioner* 
Samkonstruktioner  

totalt ** 
Stamningsrelaterade 

samkonstruktioner*** 

  Ax SGx/Bx/Cx  Ax+SGx/Bx/Cx Ax SGx/Bx/Cx 

Ax och SGx 0,2 (2) 0,8 (8) 0,5 (10) – 75,0 (6) 

Ax och Bx 1,0 (14) 0,5 (7) 0,7 (21) 64,3 (9) 71,4 (5) 

Ax och Cx 0,8 (10) 1,0 (12) 0,9 (22) – 41,7 (5) 

   
*** Siffrorna visar procent stamningsrelaterade samkonstruktioner av totala antalet samkonstruktioner för deltagarna  

inom respektive deltagarstruktur. Siffrorna inom parentes avser antal stamningsrelaterade samkonstruktioner. 

 

I tabell 5 nedan ses de individuella skillnaderna för deltagarna, gällande samkonstruktion. I ett av  

de institutionella samtalen sker ingen samkonstruktion.   

 
Tabell 5. Samkonstruktion för respektive deltagare. 

 

    Samkonstruktioner* 
Stamningsrelaterade 
samkonstruktioner** 

    Ax SGx/Bx/Cx Ax SGx/Bx/Cx 

  SG1 0,3 (1) 1,3 (6) – 66,7 (4) 

A1 B1 0,9 (3) 0,3 (1) 0 0 

 C1 0 1,7 (5) – 60,0 (3) 

        

  SG2 0 0 – 0 

A2 B2 2,0 (10) 0,2 (1) 90,0 (9) 100,0 (1) 

 C2 0,9 (4) 1,5 (6) – 33,3 (2) 

        

  SG3 0,2 (1) 0,5 (2) – 100,0 (2) 

A3 B3 1,9 (1) 0,8 (5) 0 80,0 (4) 

  C3 1,1 (6) 0,2 (1) – 0 
 

* Siffrorna visar procent samkonstruktioner av totala antalet yttranden för varje deltagare. 
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 Siffrorna inom parentes avser antal samkonstruktioner. 

** Siffrorna visar procent stamningsrelaterade samkonstruktioner av totala antalet samkonstruktioner  

för varje deltagare. Siffrorna inom parentes avser antal stamningsrelaterade samkonstruktioner. 

 

I tabell 6 nedan ses att det vanligaste vid samkonstruktion är att deltagarna har blickkontakt. 

I de fall då samkonstruktionerna är stamningsrelaterade är blickkontakt ännu vanligare.  

 

Tabell 6. Blickkontakt vid samkonstruktion 

 

Blickkontakt 77,4 

Blickkontakt vid stamningsrelaterade samkonstruktioner 92,7 

Varken första- eller andradragsproducenten tittar på den andre 1,9 
 

Siffrorna avser procent blickkontakt vid samkonstruktion. 

 
I utdragen som följer analyseras det som anses specifikt för respektive utdrag, även om fler 

aspekter troligtvis kan beaktas. 

 

5.1.1 Föranledd ifyllnad 

I utdrag I nedan samtalar deltagare A3 med en sjukgymnaststudent SG3 i ett institutionellt samtal. 

De samtalar om svampplockning. 

 

Utdrag I 

01 A3: eh va skulle jag säja jo sv:amppl:ockning är väl  

02    nå(.)t jag är väldigt för(.)tjust i också 

03 SG3: mm 

04 A3: är jag (.) är det 

05 SG3: nån speciell svamp som du tycker om att plocka 

06 A3: ja det är väl kantar:[(.)ell   ] helt enkelt  

07 SG3:         [kantarell] 

08 SG3: a 

 

På rad 06 gör A3 en stamningsförlängning varpå SG3 på rad 07 gör ett andradrag i form av en 

ifyllnad. Andradraget sker samtidigt som A3 gör en stamingsblockering mitt i ordet ”kantarell”, 

vilket resulterar i att orden sedan yttras delvis överlappande. Enligt Lerner (2004) innehåller 

samkonstruktionssekvenser ofta överlappande tal. Bockgård (2004; 2010) menar att det är vanligt 

att ifyllnad endast består av ett ord. Både överlappande tal vid ifyllnad och att ifyllnad endast 

består av ett ord är vanligt förekommande fenomen i föreliggande studie. I detta utdrag är 

andradraget identiskt med det A3 tänkt säga, samtidigt som tredjedrag saknas. I studien är det 
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vanligt att tredjedrag uteblir. Detta kan bero på att andradraget ofta inleds då den första talaren, 

mitt i ett ord, hamnar i ett stamningsögonblick. Ofta blir då andradraget nästintill eller helt 

identiskt med det förstadragsproducenten tänkt säga, och därmed behövs inget godkännande eller 

underkännande tredjedrag (Bockgård, 2010). Det är möjligt att uteblivet tredjedrag kan tyda på 

att förstadragsproducenten inte tänkte sig någon hjälp.  

 

Då andradraget inleds har deltagarna blickkontakt med varandra, vilket är fallet vid de flesta 

samkonstruktioner i studien. Det är möjligt att SG3 kan tolka A3:s blickkontakt som att denna vill 

ha assistans och att samkonstruktion är välkommen (Oelschlaeger & Damico, 1998).  

 

Det är svårt att uttala sig om exakt vilken funktion ifyllnaden kan tänkas ha i utdrag I. Den 

vanligaste funktionen hos en föranledd ifyllnad är att assistera den första talaren med det 

språkliga uttryck som antas vara det som eftersöks (Bockgård, 2010). Det är även vanligt att 

ifyllnad har en uppbackande funktion (Bockgård, 2004). Båda dessa funktioner är tänkbara i 

ovanstående utdrag.         

 

I utdrag II nedan samtalar deltagare A1 med en närstående person C1. De samtalar kring Polens 

historia.  

Utdrag II 

01 A1: men jag tror polen har en (2.0) en del e tråkigt arv  

02    kvar fortfarande sen (.)  

03 C1: från kommunisttiden 

04 A1: den svåra tiden 

05 C1: jag vet   

06 A1: man såg ju många äldre människor med krokiga ben 

 

På rad 02 gör A1 en stamningsblockering varpå C1 på rad 03 gör ett andradrag i form av en 

ifyllnad. På rad 04 forsätter A1 sitt syntaktiskt ofullständiga yttrande från rad 02. Detta kan ses 

som ett exempel på så kallad fördröjd komplettering (Bockgård, 2004; Lerner, 2004). A1 

fortsätter sitt yttrande så fort C1 avslutat sin ifyllnad. På detta sätt kan enligt Bockgård (2004) 

samtidigt tal undvikas. Det kan vara så att A1 med fördröjd komplettering korrigerar C1 genom att 

på ett inbäddat sätt underkänna förslaget. A1 kan även tänkas ignorera C1:s yttrande och därför 
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inte uppmärksamma detta. Den fördröjda kompletteringen kan tyda på att A1 upplever sig 

avbruten (Bockgård, 2004). I utdraget fortgår samtalet efter den fördröjda kompletteringen utan 

vidare förhandling kring det ”korrekta” yttrandet, vilket är vanligt enligt Bockgård (2004).  

 

I utdrag III nedan samtalar deltagare A3 med en sjukgymnaststudent SG3 i ett institutionellt 

samtal. De samtalar kring barnens fritidsaktiviteter.  

 

Utdrag III 

01 A3: .hh [så att] det är fullt u(.)pp är det [hemma] 

02 SG3:     [(x)   ]         [ja   ] ja 

03   det kan jag tänka mig= 

04 A3: =aa  

05 SG3: dom ska på skola å sånt där 

06 A3: ja å li(.)te aktivit t t [(.)           ]» 

07 SG3:             [aktiviteter ja] 

08 A3: »aktiviteter har h(.)on i alla fall då 

09 SG3: ja  

 

På rad 06 gör A3 en stamningsrepetition varpå SG3 på rad 07 gör ett andradrag i form av en 

ifyllnad. Ifyllnaden sker samtidigt som A3 gör en stamningsblockering. A3 fortsätter, efter 

stamningsblockeringen, sitt yttrande på rad 08. I detta exempel kan tänkas att inget tredjedrag 

sker, då A3 fortsätter på sitt yttrande utan att någon tydlig respons ges på andradraget. Det är även 

möjligt att A3:s ”aktiviteter” på rad 08 kan ses som ett upprepande och godkännande tredjedrag. 

Då andradraget inleds har deltagarna inte blickkontakt med varandra, eftersom A3 riktar blicken 

bort från SG3. Frånvaro av blickkontakt kan tyda på att personen vill behålla turen (Tetnowskij & 

Damico, 2001). Trots detta producerar SG3 i utdraget ovan en ifyllnad. I föreliggande studie är 

det ovanligt att samkonstruktion sker då deltagarna inte har blickkontakt. 

 

Det är möjligt att SG3 med det överlappande yttrandet ”aktiviteter ja” på rad 07 vill föra 

konversationen framåt. Yttrandet skulle därmed kunna ses som en typ av överlappsstart, en så 

kallad framåtskridande start. Enligt Hutchby & Wooffitt (2008) innebär en framåtskridande start 

att då en del icke-flyt förekommer i den aktuella turen föreslår nästa talare en avslutning för att 
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föra konversationen framåt. Detta skulle kunna vara gällande för samtliga föranledda ifyllnader i 

föreliggande studie, där överlapp förekommer. 

 

I utdrag IV nedan samtalar deltagare A2 med en närstående person C2. De samtalar om att ta 

blodprov och hur många försök som behövs för att hitta kärlet.  

 

Utdrag IV 

01 C2: för han behövde två också han anders eller 

02 A2:  a vi han behövde kanske tre eller fyra 

03    SKRATT 

04 A2:  å vi vi: vi gick in sen å hittade typ e:  

05    arteria ra ra ra:(0.4)[(0.5)   ](0.6)dialis men » 

06 C2:                         [radialis] 

07 A2:  » men han han han gick in i arteria å hittade inte 

08 C2: m 

09 A2: å bara gick gi gick runt med nålen över hela området  

10    (.) å tanten skrek asså 

 

På rad 05 gör A2 stamningsrepetition, stamningsförlängning och stamningsblockering, i vilken C2 

på rad 06 gör ett andradrag i form av en ifyllnad då blockeringen varat i 0.4 sekunder. 

Andradraget överlappar med 0.5 sekunder av blockeringen. Efter totalt 1.5 sekunders blockering 

yttrar A2 resterande delen av ordet ”radialis” och fortsätter sitt yttrande utan att producera ett 

tredjedrag. Då andradraget inleds har deltagarna inte blickkontakt med varandra, eftersom C2 

riktar blicken bort från A2. Detta utdrag utgör ett exempel på att samkonstruktion sker även då 

andradragsproducenten inte ger blickkontakt. Det är möjligt att C2 ändå på något sätt uppfattar att 

A2 söker blickkontakt och kan tolka detta som att det är okej att samkonstruera. 

 

I utdrag V nedan samtalar deltagare A3 med en annan deltagare som stammar B3. De samtalar 

kring sin ålder. 

 

Utdrag V 

01 B3: ja men nu alltså då var alltså du arton år på 

02    världskongressen  

03 A3: nä tj tjuå (0.6)[(0.4)  ] tjuå(.)tta år » 

04 B3:                 [tjuåtta]                
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05 A3: » [blir det ja] eftersom jag va [tjuå(.)tta] 

06 B3:   [a okej de  ]                 [ja ja     ] du är  

07    äld de e sant 

 

På rad 03 gör A3 en stamningsrepetition och därefter en stamningsblockering vilken B3 efter 0.6 

sekunder överlappar med en ifyllnad. Efter sammanlagt 1.0 sekunds stamningsblockering 

producerar A3 ett tredjedrag i form av en upprepning av andradraget med efterföljande ”blir det 

ja” på rad 03 och 05. Detta ses som ett tredjedrag då det responderar på andradraget. Upprepning 

i tredjedraget förekommer oftast vid sekvenser av ifyllnad då förstadragsproducenten inte 

avslutar sitt yttrande i förstadraget (Bockgård, 2004), vilket är fallet i utdrag V. Genom 

upprepningen markeras att andradraget stämde överens med det som första talaren ämnade säga, 

och därigenom återtas även ansvaret för formuleringen (Bockgård, 2004). A3:s ”blir det ja” på rad 

05 kan tolkas som en form av godkännande respons av andradraget.  

 

Samkonstruktionen kan vara ett sätt för andradragsproducenten att förebygga att situationen 

upplevs som ansiktshotande för deltagaren som utför förstadraget. Samkonstruktionen kan även 

upplevas som ansiktshotande då förstadragsproducenten kan känna sig korrigerad. 

Samtalspartnern placerar ofta inte sin assisterande ifyllnad i direkt anslutning till förstadraget, 

utan väntar ofta en tid för att ge den första talaren chansen att själv fullfölja sitt yttrande. 

Andradraget yttras dock om det går så lång tid att det blir mer ansiktshotande att inte få hjälp än 

att få hjälp (Bockgård, 2004). Stamningsblockeringen på rad 03 i detta utdrag skulle, trots att den 

är relativt kort, kunna vara ett exempel på att B3 väntar en tid för att ge A3 chans att själv avsluta 

sitt yttrande. B3 gör ändå en ifyllnad, vilket kan bero på att det kan vara mer ansiktshotande för 

A3 om ifyllnaden uteblir.   

 

I utdrag VI nedan samtalar en deltagare A1 med en sjukgymnaststudent SG1 i ett institutionellt 

samtal. De samtalar kring matvanor. 

 

Utdrag VI 

01 SG1: sen blir det ju ofta det blir ju ofta bättre mat 

02 A1: ja det känns som det man tröttnar ju li(4.0) ä (1.0)  

03    även om man e t (2.0) man tar oli(.)ka saker på  

04    restaurangen så känner man ju ändå att de de är (.)  
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05 SG1: det är restaurangmat ändå 

06 A1: precis restaurangmat 

07 SG1: kan vara skönt att ha lite husmanskost å annat 

 

På rad 04 gör A1 en stamningsrepetition och uppvisar medrörelser i ansiktet i samband med en 

stamningsblockering i slutet av rad 04. På rad 05 gör SG1 en ifyllnad. På rad 06 gör A1 ett 

tredjedrag som godkänner SG1:s andradrag som en giltig version av det A1 tänkt säga på rad 04. 

A1 instämmer med SG1:s andradrag genom att yttra ”precis” och även upprepa ordet 

”restaurangmat”. SG1 ger i detta exempel sitt andradrag utan att A1 har hunnit börja på det ord 

denna tänkt säga efter blockeringen på rad 04. I jämförelse med exempelvis utdrag V får SG1 här 

inte samma typ av ledtråd, då A1 inte har börjat på ordet. Då SG1:s andradrag godkänns av A1, 

kan detta tyda på att SG1 utifrån kontext och gemensam omvärldskunskap lyckas fylla i med det 

ord A1 ämnade säga (Oelschlaeger & Damico, 1998). 

I utdrag VII nedan samtalar deltagare A2 med en annan deltagare som stammar B2. De samtalar 

kring stamning. 

 

Utdrag VII 

01  A2: och e: dom hade aldrig tänkt (.)[på att] jag stammar 

02              [jaha  ]  

03  B2: nähä nä [okej m] 

04  A2:         [nä    ] fram till att jag sa dom nä du vet  

05   ja ska ja jag ska träffa monica 

06  B2: m 

07  A2: ä för typ å se om e: stamnings e: terapi å [dom] »  

08  B2:                                            [°m°] 

09  A2: » tänkte va(.) [fö:r f:ö:r        ] va stammar du 

10  B2:                [*stammar du eller*] 

11  B2: ja 

12  A2: ja sa: d d de: gör jag 

 

På rad 09 gör A2 en stamningsblockering varpå B2 på rad 10 gör ett andradrag i form av en 

ifyllnad. A2 producerar därefter, på rad 09, ett tredjedrag i form av ”va stammar du”. Denna 

upprepning av B2:s ifyllnad på rad 10 tyder på att A2 accepterar andradraget, även om detta 
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förmodligen inte var exakt vad A2 tänkt säga då den överlappande delen av förstadraget består av 

”f:ör f:ör”. Genom upprepningen återtas ansvaret för yttrandet. 

 

I utdrag VIII nedan samtalar deltagare A3 med en närstående person C3. De samtalar kring 

fritidsaktiviteter. 

 

Utdrag VIII 

01 C3: sen har han ju kört massa annat med men innebandy 

02    är väl det som är= 

03 A3: =mm 

04 C3:   (0.9) HANDGEST SOM VISAR HÖJD 

05 A3: [högst upp just nu] ja 

06 C3: [prioritet ja     ] 

07 C3: fast vi vi åkte ju slalom i  

08 C3:  SKRA[TTAR                 ] 

09 A3:     [ja ne nere i k:isa ja] 

10 C3: *vilken jädra syn* 

 

Samkonstruktionerna i utdrag VIII är exempel på föranledda ifyllnader, men det som utgör icke-

flyt i förstadragen i dessa exempel är inte orsakat av stamning. Enligt Bockgård (2004) kan icke- 

flyt, såsom pauser och skratt, leda till att en föranledd ifyllnad sker. 
 

När det gäller den första ifyllnaden i utdrag VIII är det möjligt att andradraget sker till följd av 

pausen på rad 04. På rad 02 är C3:s yttrande syntaktiskt ofullständigt. På rad 04 uppstår en paus 

då C3 gör en handgest som visar vad som tänkt sägas. På rad 05 gör A3, efter ledtråd av C3:s 

handgest, en ifyllnad samtidigt som C3 verbaliserar det tänkta yttrandet. C3:s ”ja” på rad 06 skulle 

kunna representera ett godkännande tredjedrag, då C3 kan ha uppfattat delar av A3:s andradrag 

under deras samtidiga överlapp.   

 

Vid den andra ifyllnaden i utdrag VIII kan det vara så att andradraget sker till följd av skrattet rad 

08. C3 ger ett syntaktiskt ofullständigt yttrande på rad 07 och börjar därefter skratta. På rad 09 

överlappar A3:s andradrag med C3:s skratt.  I detta exempel sker inget tredjedrag. Intressant är att 

C3 varken fullföljer sitt förstadrag eller kommenterar A3:s andradrag. Bockgård (2004) menar att 

då en person inte själv fullföljer sitt yttrande eller ger ett responderande tredjedrag kan detta bero 
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på att tredjedraget upplevs innehållsmässigt överflödigt eller att det är uppenbart för 

samtalspartnerna att andradragets utformning är godtagbar (Bockgård, 2004), vilket skulle kunna 

vara fallet i ovanstående utdrag. 

 

I utdrag IX nedan ses exempel på en misslyckad föranledd ifyllnad. Deltagare A3 samtalar med 

en sjukgymnaststudent SG3 i ett institutionellt samtal. De samtalar kring barnens fritidsaktiviteter. 

 

Utdrag IX 

01 A3: å s s sen har hon ju en kul(5.1)turaktivitet med  

02    fi(.)olen också så att 

03 SG3: m 

04 A3: a a använda huv:[:e ]t lite *också [ja* ] 

05 SG3:                 [huv]              [*ja*] d e  

06      verkligen skiftande  

07 A3: a jo 

08 SG3: idrott [och] sen har ni liksom  

09 A3:         [ja ]                    

10 A3: ja 

11 SG3: fiolen där 

 

På rad 04 gör A3 en stamningsförlängning. I förlängningen yttrar SG3 på rad 05 ”huv” vilket kan 

ses som ett påbörjat andradrag, en ifyllnad. Då A3 kommer ur förlängningen och fortsätter sitt 

yttrande tystnar SG3 och fullföljer inte det andradrag som påbörjats. Enligt Lerner (2004) kan 

detta ses som att samkonstruktionen misslyckas, då den andra talaren avbryter sin ifyllnad innan 

samkonstruktionen fullbordats som en följd av att den första talaren fortsätter sitt yttrande trots 

den påbörjade ifyllnaden. I utdraget ovan kan det tänkas vara det faktum att A3 kommer ur sin 

stamning som gör att SG3, då detta sker, tystnar och inte avslutar sin påbörjade ifyllnad. 

 

5.1.2 Icke-föranledd ifyllnad  

I utdrag X nedan samtalar deltagare A1 med en annan deltagare som stammar B1. De samtalar 

kring en filmscen. 
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Utdrag X 

01 B1: d hade dom ju visat i t tv innan att d var ju f f  

02    f:ejk  

03 A1: a 

04 B1: de var ju bara de f första fem sex motorcyklarna som  

05 A1: ja just d 

06 B1: ramla å sen har dom= 

07 A1: =datoranimerat 

08 B1: datoran:im:erat 

09 A1: ja mi .hh ja: ja: ja misstänkte att det var så också  

10    SKRATTAR 

 

På rad 06 yttrar B1 ett syntaktiskt ofullständigt yttrande varpå A1 på rad 07 gör ett andradrag i 

form av en ifyllnad. Då inget icke-flyt sker i B1:s yttrande på rad 06 är ifyllnaden icke-föranledd. 

På rad 08 yttrar B1 ”datoranimerat”, ett yttrande som kan tolkas på olika sätt. Enligt Bockgård 

(2004) kan det ibland vara svårt att skilja godkännande upprepning och fördröjd komplettering 

ifrån varandra. I detta utdrag kan B1:s yttrande på rad 08 exempelvis ses som ett tredjedrag i form 

av en godkännande upprepning av andradraget. Det kan även ses som en fördröjd komplettering, 

det vill säga att B1 efter A1:s andradrag syntaktiskt avslutar sitt tidigare påbörjande yttrande från 

rad 06. Enligt Lerner (2004) kan en eventuell fördröjd komplettering visa på att den första talaren 

känner sig avbruten och vill avsluta sitt eget yttrande. Bockgård (2004) menar att då det inte finns 

något tydligt tecken på missnöje hos förstadragsproducenten så klassificeras det som en 

godkännande upprepning. I utdrag X framkommer inget tydligt tecken på missnöje från B1, vilket 

skulle kunna tyda på att B1:s yttrande på rad 08 innebär ett godkännande tredjedrag.    

 

I utdrag XI nedan samtalar deltagare A3 med en närstående person C3. De samtalar kring affärer i 

London som specialiserar sig på utländsk mat.  

 

Utdrag XI 

 

01 C3: d e ungefär som d finns ju även svenska affärer  

02 A3: m 

03 C3: i london [som] har knäckebröd och kaviar och [sånt]»  

04 A3:           [m: ]                               [m:  ] 
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05 C3:  »där .hh å tänkte jag men asså d närmsta jag kommer  

06    *till australi[en* SKRATTAR         ]  

07 A3:               [*d e den här affären*] 

08    SKRATT 

09 A3: ja 

10 C3: ja men då måste jag köpa nåt å köpa med mig nåt  

11    godis till elin eller nåt 

 

C3:s yttrande på rad 06 är syntaktiskt ofullständigt. På rad 07 gör A3 ett andradrag, i form av en 

ifyllnad, vilket överlappar med slutet av ordet ”australien” i C3:s yttrande. Denna ifyllnad är icke-

föranledd, då det inte finns något icke-flyt i C3:s tal som kan ses leda till att ifyllnaden sker. Det 

sker inget tredjedrag i detta utdrag. Det kan, liksom i utdrag IX, tyda på att respons på 

andradraget eller ett eget avslutande från C3 upplevs överflödigt då det är uppenbart för 

samtalspartnerna att andradragets utformning är godtagbar. 

 

5.1.3 Luckifyllande svar 

I utdrag XII nedan samtalar deltagare A3 med en annan deltagare som stammar B3. De samtalar 

kring hur mycket det kostar att bo i lägenhet. 

 

Utdrag XII 

01 A3: ja det är ju faktiskt det det k(1.0)ostar ju och  

02    b(1.5)o i lä lägenhet också 

03 B3: det gör det absolut= 

04 A3: =eller hur= 

05 B3:  =o ja 

06 A3: ja ve(.) ja vet k(.)nappt va man f får be(.)tala men  

07   det är väl↑ 

08 B3: jag tror väl runt fyra och tre lite mer 

09 A3: f(.)ör en↑ 

10 B3: tvåa på sextifem 

11 A3: aa fast det är n:og rätt hyfsat [ändå] 

12 B3:                                 [o:  ] absolut o ja 

 

På rad 07 producerar A3 en lucklämnande fråga varpå B3 på rad 08 ger ett luckifyllande svar. Det 

är här förstadragsproducenten, A3, som initierar samkonstruktionen, vilket gäller för kategorin 

luckifyllnad (Bockgård, 2004). Den stigande intonationen på rad 07 är enligt Szczepek (2000) 
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kännetecknande för en lucklämnande fråga. Deltagarna har vid tidpunkterna för 

samkonstruktionerna blickkontakt. Den stigande intonationen och det faktum att 

samtalsdeltagarna har blickkontakt kan tyda på att A3 söker luckifyllande svar från B3. A3:s 

lucklämnande fråga på rad 07 kan ses som specifikt utformad för att B3 på rad 08 ska kunna fylla 

i med den information som A3 söker. Bockgård (2004) beskriver att lucklämnande frågor ofta 

yttras i situationer då den andra talaren besitter större kunskap inom det aktuella området. På rad 

09 ställs ännu en lucklämnande fråga, vilken på rad 10 följs av ett luckifyllande svar. Att det sker 

två lucklämnande frågor i så nära anknytning till varandra kan tyda på att detta är ett område där 

B3 förmodligen har större kunskap än A3. 

 

5.2 Uppbackning 

I tabell 7 nedan ses att samtalspartnern till deltagare Ax, i alla deltagarstrukturer, gör fler verbala 

uppbackningar än deltagare Ax. Det görs få stamningsrelaterade verbala uppbackningar i samtliga 

deltagarstrukturer.  

 

Tabell 7. Verbal uppbackning i respektive deltagarstruktur. 

 

Deltagarstruktur 
 

Uppbackningar* 
Uppbackningar 

totalt** 
Stamningsrelaterade 

uppbackningar***          

  Ax SGx/Bx/Cx Ax + SGx/Bx/Cx  Ax SGx/Bx/Cx          

Ax och SGx 25,4 (258) 39,6 (417) 32,6 (675) – 6,5 (27)          

Ax och Bx 25,2 (348) 43,0 (653) 34,5 (1001) 7,8 (27) 6,9 (45)          

Ax och Cx 18,0 (235) 24,9 (309) 21,4 (544) – 6,8 (21)          
 

* Siffrorna visar procent uppbackningar av totala antalet yttranden för deltagarna inom respektive  

deltagarstruktur. Siffrorna inom parentes avser antal uppbackningar. 

** Siffrorna visar procent verbala uppbackningar av totala antalet yttranden inom respektive deltagarstruktur. 

 Siffrorna inom parentes avser antal verbala uppbackningar.  

***Siffrorna visar procent stamningsrelaterade verbala uppbackningar av totala antalet verbala uppbackningar för  

deltagarna inom respektive deltagarstruktur. Siffrorna inom parentes avser antal stamningsrelaterade verbala  

uppbackningar.  

 

I tabell 8 nedan ses de individuella skillnaderna för deltagarna, gällande verbal uppbackning. 

Samtalspartnern till deltagare A1, A2 och A3 gör, i samtliga samtal, fler verbala uppbackningar än 

deltagare A1, A2 och A3. Siffrorna visar även att alla Ax och samtalspartnerna till Ax gör fler 

verbala uppbackningar i samtalen där samtalspartnern är okänd. 
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Tabell 8. Verbal uppbackning för respektive deltagare. 

    
 

Uppbackningar* 
Stamningsrelaterade  

uppbackningar** 

    Ax SGx/Bx/Cx Ax SGx/Bx/Cx 

  SG1 25,6 (102) 40,5 (181)  5,0 (9) 

A1 B1 24,2 (82) 27,0 (97) 3,7 (3) 1,0 (1) 

  C1 15,0 (46) 21,1 (63)  0 

        

  SG2 20,8 (41) 40,0 (83)  4,8 (4) 

A2 B2 26,5 (135) 63,2 (347) 14,8 (20) 3,5 (12) 

  C2 13,3 (61) 23,1 (95)  4,2 (4) 

        

  SG3 27,3 (115) 38,5 (153)  9,2 (14) 

A3 B3 24,4 (131) 34,3 (209) 3,1 (4) 15,3 (32) 

  C3 23,4 (128) 28,5 (151)  11,3 (17) 
 

*Siffrorna visar procent verbala uppbackningar av totala antalet yttranden för varje deltagare. 

 Siffrorna inom parentes avser antal verbala uppbackningar. 

** Siffrorna visar procent stamningsrelaterade verbala uppbackningar av totala antalet verbala uppbackningar för 

varje deltagare. Siffrorna inom parentes avser antal stamningsrelaterade verbala uppbackningar. 

 

Såväl verbala som icke-verbala uppbackningar förekommer under stamning. I föreliggande studie 

är verbal uppbackning under stamning ett relativt ovanligt fenomen. Att uppbackning under 

stamning beskrivs i flera av följande utdrag görs för att ändå visa på hur uppbackning under 

stamning kan te sig.  

 

I utdrag XIII nedan ses exempel på en verbal och en icke-verbal uppbackning. Deltagare A2 

samtalar med en sjukgymnaststudent SG2 i ett institutionellt samtal. De samtalar kring 

förhållningssätt till mat och motion för att leva sunt. 

 

Utdrag XIII 

01 A2: ja tror att e det är lätt att man blir man blir e a  

02    ano ano ano ano ano anorektiker 

03 SG2: °mm° 

04 A2:  å e hy hypo hypo hypoko kondriker [om man tänker]» 

05 SG2:       [SKRATTAR     ] 

06 A2:  »men e ta ta maten n njut av maten gå ut och= 

07 SG2: =mm= 
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08 A2:  =springa typ eh hålla ut under en ganska lång tid 

09    sen e sen å e s sen är det bra sen blir man gammal 

10    sen dör man 
 

På rad 02 gör A2 stamningsrepetition på ordet ”anorektiker”. SG2 yttrar på rad 03 en uppbackning 

i form av ”mm”. På rad 04 sker stamningsrepetition av ordet ”hypokondriker”. Därefter ger SG2 

en uppbackning i form av ett skratt som överlappar med A2:s fortsättning av TKE:n. Enligt Linell 

& Gustavsson (1987) kan uppbackningar utgöras av exempelvis leenden. Utifrån Linell & 

Gustavssons definition kan SG2:s skratt på rad 05 tolkas som en uppbackning. Både då ordet 

”anorektiker” och ”hypokondriker” yttras är det möjligt att SG2 förstår vad A2 tänkt säga innan 

hela ordet är sagt. SG2 väntar dock med uppbackningen på rad 03 och 05 tills A2 kommer ur 

stamningen och hela ordet är sagt, och kan därmed tänkas orientera sig mot en möjlig TRP. Även 

på rad 07 yttrar SG2 en uppbackning i en paus under A2:s pågående TKE. Enligt Green-Vänttinen 

(2001) kan uppbackningen komma under talarens tur, alltså under den andra talarens pågående 

TKE, och kan då antingen överlappa med den andres pågående yttrande (rad 05) eller ges då 

pauser uppstår i den andra talarens yttrande (rad 07 och rad 03). Uppbackningen kan även 

överlappa med slutet av den andra talarens tur eller komma efter en talares tur, det vill säga att 

personen som gör uppbackningen då orienterar sig mot en möjlig TRP. I studien är det ovanligt 

att verbal uppbackning yttras under stamningsögonblicket. I utdraget ovan visas exempel på en 

uppbackning som kommer efter stamning, vilket således är vanligast. 

 

I utdrag XIV nedan ses ett exempel på en verbal uppbackning som inträffar under en 

stamningsblockering. Deltagare A3 samtalar med en sjukgymnaststudent SG3 i ett institutionellt 

samtal. De samtalar kring utomhusaktiviteter.  

 

Utdrag XIV 

01 A3: och min son och j j(.) jag spelar väl mycket 

02    ban(.)dy på ga(1.0)tan utanför 

03 SG3: mm 

04 A3: v:(.)i har ju sån (1.0)tur så att vi hamnade på en  

05    återvänds(.)ga (1.2)[(0.4)](3.1)ta och det är bara»  

06 SG3:                      [ºahaº] 

07 A3: ».hh sju hus är det (.)där så det är väldigt sof:t  

08    (.)där 
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På rad 05 gör A3 en stamningsblockering, vilken SG3 på rad 06 efter 1.2 sekunder överlappar 

med en verbal uppbackning, ”aha”. Efter en blockering på totalt 4.7 sekunder fortsätter A3 sitt 

yttrande. Uppbackningen på rad 06 yttras med svag röststyrka vilket är typiskt för uppbackningar 

(Linell & Gustavsson, 1987). SG3:s uppbackning skulle kunna ses som en nyhetsmarkör, då den 

utgörs av ”aha” (Green-Vänttinen, 2001). Nyhetsmarkören visar att ”återvändsgata” är ny 

information för SG3. Personen som gör uppbackningen visar med nyhetsmarkören att det som 

yttras är nytt och intressant (Heritage, 1984). På rad 05 sker en stamningsblockering som varar 

1.2 sekunder innan SG3 gör en uppbackning. SG3 bryter således tystnaden då den kritiska gränsen 

passerats (Gardner, 2001).  

 

I utdrag XV nedan ses exempel på två icke-verbala uppbackningar, varav en görs i 

stamningsförlängning och en görs i kombination med en verbal uppbackning. Deltagare A2 

samtalar med en annan deltagare som stammar B2. De samtalar om stamningsbehandling. 

 

Utdrag XV 

01 A2:  okej f: man asså man tänker inte så mycket på  

02    stamning i [skogsland] kanske inte som man gör här  

03 B2:             [°mm°     ] 

04 B2:  nej 

05 A2:  att man ka:n tänka typ att man kan ta barn 

06 B2:  °mm° 

07 A2:  till nån vårdpersonal som kan ta hand om (.) e:h 

08    stamningspro pro: pro:[:     ](.)blematik 

09 B2:                        [NICKAR]  

10 B2:  mm NICKAR 

11 A2:  utan (.) eh a s man man man e ba man e bara hemma 

 

På rad 08 gör A2 stamningsförlängningar i ordet ”stamningsproblematik”. I förlängning nummer 

två ger B2, på rad 09, icke-verbal uppbackning i form av en nickning. Uppbackningen kan 

fungera som en fortsättningssignal, visa att B2 lyssnar och samtidigt inte har någon intention att ta 

över talarrollen (Green-Vänttinen, 2001). Då A2 sagt hela ordet ”stamningsproblematik” yttrar B2 

på rad 10 ”mm” och nickar. A2 ger här både verbal och icke-verbal uppbackning. Enligt Green-

Vänttinen (2001) kan verbala uppbackningar i form av småord och icke-verbala uppbackningar i 

form av nickningar förekomma i kombination. Gardner (2001) beskriver att ”mm” som 
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fortsättningssignal kan förekomma då talaren har problem att formulera sig, exempelvis vid 

stamning, och fungera som ett sätt att uppmuntra talaren att fortsätta. Även på rad 03, 04 och 06 

ger B2 verbala uppbackningar. Det faktum att A2, i samtliga fall, fortsätter sitt berättande efter 

B2:s ”mm” och ”nej” förstärker intrycket av att orden är just uppbackningar (Linell & 

Gustavsson, 1987). 

 

I utdrag XVI nedan ses exempel på tre icke-verbala uppbackningar som sker i 

stamningsblockeringar. Deltagare A3 samtalar med en sjukgymnaststudent SG3 i ett institutionellt 

samtal. De samtalar kring fördelar med att cykla.  

Utdrag XVI 

01 A3: ett ar(.)be(.)te bara helst i skogstorp s(.)å att 

02    jag kan ta cykel(.)n d(.)it 

03 SG3: ja [ja] 

04 A3:    [de] e tidseffektivt [(1.5) ]kostnadseffektivt» 

05 SG3:                     [NICKAR] 

06 A3:  »och milj[(2.6) ]jö .hh effek[(1.2) ]tivt är det» 

07 SG3:          [NICKAR]      [NICKAR] 

08 A3: »(.)tycker jag ja 

 

På rad 04 gör A3 en stamningsblockering som varar i 1.5 sekunder och på rad 06 görs en 

stamningsblockering som varar i 2.6 sekunder samt en som varar i 1.2 sekunder. I dessa 

blockeringar ger SG3, på raderna 05 och 07, icke-verbala uppbackningar i form av nickningar. 

Nickningen på rad 05 sker efter att A3 yttrat ordet ”tidseffektivt”, och kan därför ses som en 

respons på detta ord. Det faktum att nickningen på rad 05 sker i blockeringen i början av ordet 

”kostnadseffektivt” gör att det alternativt skulle kunna ses som en uppmuntran till A3 att fortsätta. 

Nickningarna på rad 07 sker mitt i ord under stamningsblockeringar och kan exempelvis ha som 

funktion att visa att SG3 lyssnar, förstår eller instämmer med vad A3 ska säga (Green-Vänttinen, 

2001). Uppbackning sker även på rad 03.  

 

I utdrag XVII nedan ses exempel på verbala uppbackningar i och efter stamningsblockering. 

Deltagare A3 samtalar med en annan deltagare som stammar B3. De samtalar kring ett nyköpt 

hus.  
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Utdrag XVII 

01 A3:  a (.) och e h hon som sålde huset hon v:arna(.)de  

02    oss 

03 B3: mm 

04 A3: för på (4.0)gatan talar folk                                      

05   skogstorps[(0.6)ka    ] sa hon det var så hemskt 

06 B3:            [*jaha okej*] 

07 B3: okej 

08 A3: jaja tänker man det är s:kogstorp det här 

09 B3: ja SKRATTAR 

10 A3: det är liksom naturligt a det var så hemskt jag har  

11    aldrig tyckt om det hu(.)set sa hon å så hade hon  

12    (.)bott där sen femtiå[(0.8)    ](3.4)tta också 

13 B3:                        [jaha okej]  

14 B3:  jaha oj 

15 A3: så så det är li li li e en lite sorglig  

16    his(.)tori(.)a alltihopa 

 

På rad 05 gör A3 en stamningsblockering i ordet ”skogstorpska”, i vilken B3 på rad 06 påbörjar en 

verbal uppbackning. Uppbackningen överlappar med blockeringen samt sista delen av 

”skogstorpska”. Det kan tänkas att B3 förstår vilket ord A3 är på väg att yttra och ger därför en 

uppbackning. Även att uppbackningen sägs med skratt i rösten kan tyda på att B3 förstår vilket 

ord A3 har tänkt yttra och på så sätt förstår det roliga innan A3 sagt färdigt hela ordet. På rad 12 

gör A3, i ordet ”femtiåtta”, en stamningsblockering i vilken B3 på rad 13 ger en verbal 

uppbackning. Uppbackningen överlappar med de första 0.8 sekunderna av den sammanlagt 4.2 

sekunder långa blockeringen. Då A3 har kommit ur sin blockering och fullföljt sitt yttrande ger 

B3, på rad 14, ännu en verbal uppbackning. B3 ger således uppbackning både i blockeringen samt 

i nära anslutning efter den. Att uppbackningen på rad 13 sker mitt i ett ord under en 

stamningsblockering kan exempelvis ha som funktion att visa att B3 lyssnar och/eller förstår vad 

A3 ska säga. Att uppbackningen utgörs av ”jaha”, en nyhetsmarkör, tyder på att B3 uppfattar det 

A3 yttrar som nytt och intressant. Även uppbackningen på rad 14 utgörs delvis av ”jaha” och 

delvis av ”oj” som är en interjektionsuppbackning, ett känslomässigt sätt att reagera på talarens 

yttrande (Green-Vänttinen, 2001). Intressant är att B3 med två uppbackningar, både under och 

efter blockeringen på rad 12, visar att ”femtiåtta” är ny information. Även på rad 03, 07 och 09 

görs uppbackningar.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie utgörs de flesta samkonstruktionerna av ifyllnad. Att luckifyllnad är relativt 

ovanligt kan förklaras med att de kanske även generellt sett är ovanligare. I Bockgårds studie 

(2004) förekommer luckifyllnad inte i lika stor utsträckning som ifyllnad. 

I studien görs färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen än i övriga deltagarstrukturer. 

I ett av de institutionella samtalen sker inte någon samkonstruktion. Detta kan bero på att 

samtalssituationen i sig inte lämnar så stort utrymme för samkonstruktion, då det kan finnas 

tydliga ramar för samtalet och ett inväntande förhållningssätt mellan samtalsdeltagarna. Då 

deltagarna inte känner varandra kan samkonstruktion upplevas korrigerande och färre 

samkonstruktioner kanske sker till följd av det. Att deltagarna är okända för varandra innebär 

också att gemensam personlig kunskap saknas, vilken annars skulle kunna möjliggöra 

samkonstruktion i större utsträckning. De ovan nämnda faktorerna skulle också kunna ses som 

förklaringar till att deltagare Ax gör betydligt färre samkonstruktioner i de institutionella samtalen 

än i övriga deltagarstrukturer. En annan faktor skulle kunna vara att SGx innehar en mer 

auktoritär ställning än Ax, vilket kan medföra att Ax samkonstruerar mindre. I de institutionella 

samtalen finns tendens till att SGx gör fler samkonstruktioner än Ax. SGx:s samkonstruktioner 

skulle kunna ha en assisterande funktion och tyda på att SGx vill hjälpa Ax. Majoriteten av de 

samkonstruktioner som SGx gör är stamningsrelaterade. Att större delen av dessa 

samkonstruktioner är stamningsrelaterade kan kanske bero på att personer som stammar ibland 

upplever det svårare att samtala med en person i en auktoritär ställning, och därför stammar mer. 

Enligt Bloodstein (2007) kan personer som stammar uppleva mer stamning i samtal med en 

auktoritär person än i samtal med en person med lägre ställning. Mängden stamning skulle kunna 

medföra att fler samkonstruktioner blir stamningsrelaterade i föreliggande studie. Då svårigheter 

att formulera sig i förstadraget förekommer kan det ibland vara mindre ansiktshotande att få hjälp 

än att inte få hjälp (Bockgård, 2004), vilket kanske gör att SGx producerar fler samkonstruktioner 

och att majoriteten av dessa blir relaterade till stamning.  

 

Det finns tendens till att fler samkonstruktioner sker i närståendesamtal. Att fler 

samkonstruktioner sker i närståendesamtal kan bero på att personerna känner varandra och har en 
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gemensam personlig referensram, vilket kan möjliggöra samkonstruktion i större utsträckning. 

Att samtalspartnerna känner varandra kanske även bidrar till att samkonstruktion inte upplevs 

lika korrigerande och därmed att fler samkonstruktioner görs. Enligt Bockgård (2004) kan 

samkonstruktion vara ett sätt att stärka samhörigheten mellan samtalsdeltagarna. 

Närståendesamtalen är den deltagarstruktur där det förekommer lägst antal stamningsrelaterade 

samkonstruktioner. Att få stamningsrelaterade samkonstruktioner görs kanske kan relateras till 

deltagarnas nära kontakt då en längre tystnad, exempelvis en blockering, inte upplevs obekväm 

och därmed inte behöver fyllas i. 

 

I samtalen mellan två personer som stammar finns en tendens till att Ax gör fler 

samkonstruktioner än i övriga deltagarstrukturer.  En stor andel av samkonstruktionerna är, för 

båda samtalspartnerna i samtalen mellan två personer som stammar, stamningsrelaterade. Att det 

sker fler samkonstruktioner kan vara ett resultat av att det kanske upplevs mindre obekvämt att 

samkonstruera i anknytning till stamning då båda deltagarna stammar.  

 

Deltagarna har vanligtvis blickkontakt vid ifyllnad. Då samkonstruktionerna är 

stamningsrelaterade är blickkontakt ännu vanligare. Det är möjligt att blickkontakt kan tolkas 

som att samkonstruktion är välkommen. Vid luckifyllnad har deltagarna mer sällan blickkontakt, 

endast ungefär hälften av tillfällena. Då initiativet till samkonstruktion vid luckifyllnad tas av 

förstadragsproducenten (Bockgård, 2004), är det möjligt att det markeras tydligt med hjälp av 

prosodi (Szczepek, 2000) och att blickkontakt därför inte är nödvändigt.  

 

Genomgående i de nio samtalen gäller att samtalspartnern till deltagare Ax gör fler verbala 

uppbackningar än Ax. Enligt Gardner (2001) kan uppackningen ”mm” fungera som en 

uppmuntrande signal för fortsättning då samtalspartnern har svårigheter att formulera sig, 

exempelvis vid stamning. Då siffrorna för stamningsrelaterade verbala uppbackningar är låga kan 

inte slutsatsen dras att det är på grund av personernas stamningsproblematik som samtalspartnern 

ger fler verbala uppbackningar. I studien har beräkningar gjorts då verbala uppbackningar 

förekommer under stamningsögonblick och resultatet visar att det är relativt ovanligt att verbal 

uppbackning förekommer under stamningsögonblick. Då det är möjligt att även en verbal 

uppbackning som förekommer efter ett stamningsögonblick kan vara stamningsrelaterad är det 
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möjligt att fler verbala uppbackningar i själva verket är stamningsrelaterade. Själva stamningen 

skulle därmed kunna vara en bidragande faktor till det stora antalet verbala uppbackningar hos 

samtalspartnern till personen som stammar. Att samtalspartnern ger fler verbala uppbackningar 

än Ax skulle kunna bero på att Ax står mer i fokus än deras samtalspartners, kanske framförallt då 

Ax samtalar med en person som inte stammar, då båda vet om att det är stamningen som är det 

centrala för analysen av samtalet. I de institutionella samtalen med en sjukgymnaststudent ligger 

det i samtalets natur att det blir mer fokus på ”patienten” och samtalets stuktur byggs i större 

utsträckning upp utifrån principen att sjukgymnaststudenten ställer frågor som personen som 

stammar svarar på. Personen som stammar kanske därmed ger längre beskrivande yttranden, 

vilka sjukgymnaststudenten responderar på i form av uppbackningar. Det är möjligt att en del av 

sjukgymnaststudentens höga andel verbala uppbackningar kan förklaras utifrån detta 

resonemang. 

 

Både Ax och samtalspartnern till Ax gör fler verbala uppbackningar i samtalen då samtalspartnern 

är okänd. Anledningen till detta skulle kunna vara att det i sådana situationer då samtalspartnern 

är okänd kan upplevas extra önskvärt att signalera uppmärksamt lyssnande och ge återkoppling 

utan att göra anspråk på turen. Personlighet och talarstil hos samtalsdeltagarna kan även vara 

avgörande för mängden uppbackningar som görs.  

 

I studien sker både verbal och icke-verbal uppbackning. Det är möjligt att en icke-verbal 

uppbackning skulle kunna ses som ett mindre intrång i den andras tur än en verbal uppbackning. 

Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför det förekommer få verbala uppbackningar 

under stamning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Antalet deltagare i föreliggande studie är relativt litet vilket medför att individuella skillnader kan 

få stor påverkan på resultatet. Det hade varit önskvärt att även deltagare Bx, Cx och SGx hade 

medverkat i fler deltagarstrukturer, för att även kunna analysera deras interaktion med andra 

personer och på så sätt se tydligare mönster. Personerna som stammar uppvisar olika grad och typ 

av stamning, vilket skulle kunna påverka resultatet. Exempelvis kan mängden stamning ha 

betydelse för antalet stamningsrelaterade företeelser. I studien har ingen hänsyn tagits till 
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deltagarnas grad och typ av stamning. För att ändå få en uppfattning om deltagarnas stamning 

fick de skatta sin stamning utifrån två VAS-skalor. Det är möjligt att det hade varit mer värdefullt 

att istället få ett mått vid varje inspelningstillfälle, för att få en uppfattning om eventuella 

skillnader i upplevd stamning mellan de olika deltagarstrukturerna.  

 

Deltagarnas dagsform och var samtalet äger rum kan ha inverkan på mängden stamning 

(Bloodstein, 2007). Plats för samtalet har varierat, då deltagarna ibland föredragit att ha samtalet i 

hemmet, medan andra valt att vara hemma hos författarna. Deltagarna Ax har även genomfört 

samtalen i olika ordning, vilket skulle kunna påverka resultatet. Det sista samtalet skulle kunna 

upplevas mer avslappnat än det första, eftersom det är möjligt att deltagarna då är mer bekanta 

med proceduren kring samtalet. Det är möjligt att mer stamning förekommer i första samtalet 

med tanke på att situationen är helt okänd. Att samtalen spelas in med videokamera och 

audiobandspelare kan påverka samtalen och mängden stamning, då det kan upplevas onaturligt 

att samtala inför en kamera. 

 

Det är möjligt att de institutionella samtalen inte fullt ut kan klassificeras som institutionella 

samtal, då deltagarna själva inte uttryckt behov av att träffa en sjukgymnast. Även det faktum att 

det är en student som medverkar i samtalen kan kanske ha påverkan på den institutionella 

formens trovärdighet.  

 

I föreliggande studie har endast de verbala uppbackningar som sker under stamningsögonblick 

analyserats som stamningsrelaterade. Det är möjligt att även uppbackning i nära anslutning till 

stamning kan förekomma som en följd av stamning. Uppbackning vid sådana tillfällen har dock 

inte inkluderats i resultatet då det är svårbedömt huruvida de är kopplade till stamning. Det kan 

även vara svårt att bedöma om de uppbackningar som sker under stamning är stamningsrelaterade 

då de skulle kunna hamna där av en tillfällighet. I det insamlade materialet förekommer vid några 

tillfällen tal som är svårt att uppfatta, varvid antalet samkonstruktioner och verbala 

uppbackningar kan ha påverkats.  
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Att interbedömarreliabiliteten, gällande de utförda beräkningarna, för författarna enligt 

Cronbach’s alpha är 0.99 stödjer resultatets tillförlitlighet. Även retrospektionerna har varit en 

tillgång då risken för feltolkningar reducerats och därmed bidragit till ett mer pålitligt resultat.  

 

6.3 Slutsats 

I de institutionella samtalen görs färre samkonstruktioner än i övriga deltagarstrukturer. I de 

institutionella samtalen finns tendens till att SGx gör fler samkonstruktioner än Ax. Majoriteten av 

de samkonstruktioner som SGx gör är stamningsrelaterade. Ax gör färre samkonstruktioner i de 

institutionella samtalen än i övriga deltagarstrukturer. Det finns en tendens till att fler 

samkonstruktioner sker i närståendesamtal än i övriga deltagarstrukturer. Närståendesamtalen är 

den deltagarstruktur där det förekommer lägst antal stamningsrelaterade samkonstruktioner. I 

samtalen mellan två personer som stammar gör Ax fler samkonstruktioner än i övriga 

deltagarstrukturer. En stor andel av samkonstruktionerna är, för båda samtalspartnerna i samtalen 

mellan personer som stammar, stamningsrelaterade. Vid samkonstruktion har deltagarna 

vanligtvis blickkontakt. Genomgående gäller att samtalspartnern till Ax gör fler verbala 

uppbackningar än Ax. Det förekommer fler verbala uppbackningar i de samtal där 

samtalspartnerna inte känner varandra, än i de samtal då de känner varandra. Det är relativt 

ovanligt att verbal uppbackning förekommer under stamning. 

 

6.4 Framtida forskning  

Det vore intressant att undersöka samtliga deltagare i olika deltagarstrukturer, för att bredda 

analysen och kunna se tydligare mönster. I föreliggande studie har det fokuserats främst på verbal 

uppbackning. I framtida forskning vore det intressant att undersöka eventuella skillnader i 

användandet av verbala och icke-verbala uppbackningar vid stamning. Vid analys av materialet 

påträffades sekvenser då exempelvis blockering hos personen som stammar inte 

uppmärksammades av samtalspartnern och därmed resulterade i ett övertagande av turen, som 

kanske annars inte hade skett. Fenomen av detta slag vore ett intressant område att studera.   
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Bilaga 1 

 
Självskattning av stamning 

 

 
Hur bedömer du din stamningsmängd? 

 

  ______________________________________________  

Ingen stamning                                                                Mycket stamning 

 

 
Hur stort tycker du att ditt stamningsproblem är? 

 

  ______________________________________________  

Obefintligt                                                                           Mycket stort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Medgivandeblankett 

Information till deltagare som medverkar i samtal med olika deltagarstrukturer. 

 

Stamning i interaktion – analys av samtal där personer som stammar interagerar med olika 

samtalspartners 

 
Studien genomförs av logopedstudenterna Frida Hedberg, Jenny Kindervall och Sanna Nilsson 

vid Linköpings Universitet. Vi är intresserade av att undersöka hur samtal mellan personer som 

stammar och olika samtalspartners fungerar, för att se om och på vilket sätt interaktionen kan 

påverkas beroende på typ av samtal. Du kommer att delta i tre olika samtal; med närstående, i 

formell situation samt med en annan person som stammar.  

Vi hoppas att denna studie ska öka förståelsen och kunskapen om stamning i interaktion och 

därmed bidra till förutsättningar för bättre behandling.  

Samtalen kommer att spelas in med videokamera och audiobandspelare. Vi kommer inte att 

närvara under inspelningen men kommer finnas i ett angränsande rum för att besvara eventuella 

frågor. Några dagar efter inspelningen kommer vi att vilja träffa dig igen och tillsammans gå 

igenom delar av det inspelade materialet för att minska risken för feltolkningar i vårt arbete.  

Medverkan i studien är frivillig och helt ofarlig. Ditt namn kommer att avidentifieras och du kan 

när som helst välja att pausa eller avbryta ditt deltagande. Du kan även i direkt anslutning till 

inspelningen välja att delar av det inspelade materialet inte ska analyseras, exempelvis om det 

innehåller sådant du upplever som personligt eller känsligt. 

Vi kommer att gå igenom inspelningsmaterialet och teckna ner det som sägs för att kunna göra 

mer detaljerade analyser. Endast de som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha 

tillgång till inspelningsmaterialet. Materialet kommer att sparas i minst fem år och kan komma att 

användas i framtida forskning.  

 

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta:  

Frida Hedberg tfn:   mail:  

Jenny Kindervall  tfn: mail:  

Sanna Nilsson  tfn: mail:  

 

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström  mail:  

Christina Samuelsson   mail:  

 

Deltagares namn ………………………………………………….. 

Personnummer …………………………………………………….  

Tel ……………............................................................................... 

 

 

Jag godkänner att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga uppsatsen, där 

endast personer som är involverade i examinationen deltar. 

□ Ja            □ Nej 

 



 
 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i undersökningen.  Jag har 

förstått vad studien innebär och vad jag förväntas göra.  

 

…………………………………………            …………………………………………….. 

Deltagarens  namnteckning                                    Ort och datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Bilaga 3 

 

Medgivandeblankett 

Information till deltagare som medverkar i ett samtal 

 

Stamning i interaktion – analys av samtal där personer som stammar interagerar med olika 

samtalspartners 

 

Studien genomförs av logopedstudenterna Frida Hedberg, Jenny Kindervall och Sanna Nilsson 

vid Linköpings Universitet. Vi är intresserade av att undersöka hur samtal mellan personer som 

stammar och olika samtalspartners fungerar, för att se om och på vilket sätt interaktionen kan 

påverkas beroende på typ av samtal.  

Vi hoppas att denna studie ska öka förståelsen och kunskapen om stamning i interaktion och 

därmed bidra till förutsättningar för bättre behandling.  

Samtalet mellan dig och en person som stammar kommer att spelas in med videokamera och 

audiobandspelare. Vi kommer inte närvara under inspelningen men kommer finnas i ett 

angränsande rum för att besvara eventuella frågor.   

Medverkan i studien är frivillig och helt ofarlig. Ditt namn kommer att avidentifieras och du kan 

när som helst välja att pausa eller avbryta ditt deltagande. Du kan även i direkt anslutning till 

inspelningen välja att delar av det inspelade materialet inte ska analyseras, exempelvis om det 

innehåller sådant du upplever som personligt eller känsligt.  

Vi kommer att gå igenom inspelningsmaterialet och teckna ner det som sägs för att kunna göra 

mer detaljerade analyser. Endast de som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha 

tillgång till inspelningsmaterialet. Materialet kommer att sparas i minst fem år och kan komma att 

användas i framtida forskning.  

 

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta:  

Frida Hedberg tfn mail:  

Jenny Kindervall  tfn: mail:  

Sanna Nilsson  tfn: mail:  

 

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström  mail:  

Christina Samuelsson   mail:  

 

Deltagares namn ……………………………………………………  

Personnummer ……………………………………………………. 

Tel ……………............................................................................... 

 

 

 

Jag godkänner att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga uppsatsen, där 

endast personer som är involverade i examinationen deltar. 

□ Ja            □ Nej 

 



 
 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i undersökningen.  Jag har 

förstått vad studien innebär och vad jag förväntas göra.  

 

…………………………………………            …………………………………………… 

Deltagarens  namnteckning                                    Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

 

Plats för samtal och samtalslängd 

 
    Plats för samtal  Samtalslängd (min.) 

  SG1 Klinikliknande lokal 36 

A1 B1 Hos B1 49 

  C1 Hos A1 50 

      

  SG2 Klinikliknande lokal 34 

A2 B2 Hos författare 50 

  C2 Hos A2 62 

      

  SG3 Klinikliknande lokal 40 

A3 B3 Hos författare 50 

  C3 Hos författare 47 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 5 

 

Transkriptionsnyckel 
 

 

 (.)  Paus under 0,5 sek, mikropaus 

 

 (0.6)  Paus mätt med tiondels sekund 

 

 [  ]  Överlappande tal 

 

 =  Latching, dvs yttranden sammanbundna utan paus 

 

 va:nsinnigt  Förlängning av föregående ljud 

  

  va::nsinnigt  Ytterligare förlängning 

 

 °vansinne°  Sägs med svag röst 

 

 BULLER  Metakommentarer har versaler 

 

 SKRATT  Alla skrattar 

 

   SKRATTAR  Talaren skrattar 

 

 *vansinne*  Sägs med skrattande röst 

 

 .hh  Inandning 

 

 (vansinne)  Parentes anger osäker transkription 

 

 (x) (xx) (xxx)  Omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, 

            (xx) två ord och (xxx) tre eller fler 

 

 »    Repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av 

samtidigt tal) 

 

 ↑  Stigande ton 

 

 

 

 

 

 

(Norrby, 2004) 


