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1. Inledning 

Hörselskador är vanligt förekommande i Sverige. Funktionshindret påverkar personens 

förmåga att på ett problemfritt sätt kunna kommunicera med sin omvärld. Kommunikation är 

viktigt för oss människor och vi är beroende av att den fungerar i det vardagliga livet. 

Samtalet ska fungera smidigt och utan avbrott, det är den ideala situationen. Tyvärr är det 

sällan på detta sätt för personer med detta funktionshinder. Hörselskadade personer missar lätt 

vad som sägs och måste ta ansvar för att ta reda vad som sagts. Det är då som reparationer 

används och de för ofta samtalet vidare på rätt bana utan att samtalet upphör. Reparationer i 

samtal används när något har blivit fel. Denna uppsats fokuserar på när hela budskapet eller 

någon del av det inte har blivit uppfattat av den andre och den måste göra ett 

reparationsinitiativ, till exempel ”va” för att kunna uppfatta budskapet. Reparationer innebär 

också när talaren rättar ett felaktigt uttalande som den själv har sagt eller då en person rättar 

den andre. Reparationer då budskapet inte uppfattas ordentligt är något som finns i de flesta 

hörselskadades vardag och eftersom jag själv är hörselskadad sedan ca 2-3 års ålder finner jag 

det intressant att studera detta fenomen och dess form i ett samtal mellan två personer med 

hörselnedsättning. Viktigt att komma ihåg är att det bortom alla reparationer även finns ett 

samtal som flyter på och en vilja att samtala. Lika mycket intresse som det finns för att 

studera reparationer borde det också finnas när det faktiskt i ett samtal mellan två 

hörselskadade flyter på och fungerar på ett bra sätt. Min studie går i stället ut på att visa hur 

deltagarna i samtalet utnyttjar resursen för att få flyt i samtalet.       

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att i ett inspelat samtal mellan två hörselskadade studera hur reparationerna går 

till och fungerar. Vad finns det för olika reparationer i mitt material? Uppsatsen kommer 

också att beskriva frekvensen av reparationer och jämföra den med ett samtal mellan hörande 

personer. Är alterinitierade och självinitierade reparationer mer frekvent förekommande i 

materialet med hörselskadade än i samtalet med hörande?  

 

1.2 Metod 

Jag använder samtalsanalys i uppsatsen, på engelska conversation analysis (CA). När jag 

transkriberat har jag använt mig av den transkriptionskonvention som utvecklats inom CA-

forskningen. Se (http://www.liu.se/isk/research/gris/pdf/transkriptionsmall.pdf).  
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Enligt Wirdenäs finns det två huvudsakliga forskningsinriktningar som analyserar interaktion 

i ett språksociologiskt perspektiv. De är interaktionell sociolingvistik och CA. (Wirdenäs 

2007: 185-186). Inom CA analyseras hur interaktionen i samtal fungerar och hur de 

organiseras. Det finns ett fokus på hur deltagarna tolkar varandras yttranden. Detta innebär att 

forskaren inte ska ta med sina egna tolkningsramar utan använda sig av ett 

”deltagarperspektiv” (Wirdenäs: 2007: 186). Inom CA anser man att alla yttranden är 

beroende av sin kontext och att deltagarna systematiskt ordnar dem. Det är därför viktigt att 

förklara i vilken kontext de analyserade transkriptionerna förekommit för att de ska kunna få 

en korrekt tolkning. Inom CA anses allt som yttras innebära något, detta gäller också 

stakningar och mummel som måste beaktas under analysen. (aa). Det första steget i en 

samtalsanalys är att forskaren transkriberar materialet, för detta används bestämda tecken och 

konventioner. Detta görs för att kunna få samtalet i skrift och underlätta analysen.(Wirdenäs 

2007: 187). Inom CA talar forskarna om turer, med turer menas när en samtalsdeltagare 

börjar prata tills hon/han slutar eller blir avbruten.  Det finns också turkonstruktionsenheter 

(TKE) (Wirdenäs 2007: 189). TKE kan identifieras med hjälp av prosodi, syntax och 

pragmatik, varje tur består av minst en TKE, men det kan även finnas flera. En tur kan vara 

mycket kort och bara bestå av ett ord. De kortaste svaren kallas för minimal respons och hit 

räknas ”ja”, ”nej” och ”jo”, den innehåller trots det en TKE.  När en TKE närmar sig sitt slut 

blir det ofta en turbytesplats, under dessa kan samtalsdeltagarna förhandla om vem som ska 

ha nästa tur. Det kan uppstå konkurrens även mellan två talare om vem som ska ha nästa tur 

(Wirdenäs 2007: 191).  Ett samtal består också av flera olika topiker, med topiker menas 

ämnen som tas upp i samtalet. Topikerna skiftar ofta under ett samtal. (Wirdenäs 2007:197)  

 

Wirdenäs skriver att i samtal i vardagen brukar aktiviteterna ofta handla om berättande, 

återberättande, problemlösning, diskussion och oenighet. Berättelser brukar ofta ha ett 

händelseförlopp över tid där en huvudperson figurerar. Det är vanligt att berättelserna är 

dramatiska, detta så att inte lyssnarna tappar intresset och berättare då får behålla sin tur. 

(Wirdenäs 2007: 200). Det finns ett interaktionellt sociolingvistiskt perspektiv, inom detta 

perspektiv finns intresset i att studera personerna och deras roller i samtalet. Perspektivet 

reder först ut hur samtalet går till innan frågor som ”vem?” och ”varför?” tas upp. När det 

handlar om personerna som talar pekar Wirdenäs på att de sociala variablerna är viktiga i 

samtalet. Vad har talarna för status i samhället och märks deras sociala status på deras samtal. 

Detta är frågor som det interaktionellt sociolingvistiska perspektivet tar upp och analyserar. 

(Wirdenäs 2007: 203-204)    
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1.3 Material 

Korpusen som jag analyserar är en inspelning av ett samtal mellan två gravt hörselskadade 

personer. Båda personer använder sig av hörapparater på båda öronen, utan dessa hade 

samtalet försvårats mycket. Det är viktigt att komma ihåg att hörapparater inte på något sätt 

ger en normal hörsel utan de hjälper till att ta upp ljud som bäraren får tolka. Båda 

informanterna har det talade svenska språket som förstaspråk. Teckenspråk används inte i 

samtalet utan bara talad svenska. Det finns hörselskadade som använder sig av teckenspråk 

och döva som kan tala. Det finns alltså ingen skarp gräns mellan de två handkappen utan det 

är oftast individen själv som bestämmer vad han/hon vill titulera sig som. Den ena personen i 

videomaterialet är förutom sin hörselskada också blind. Detta har gjort att jag inte kunnat 

studera visuella signaler som jag tänkte i ett tidigt stadium av skrivprocessen. Synskadan gör 

att det verbala språket blir viktigare eftersom det blir centralt för förståelsen mellan 

deltagarna. Reparationer sker i samtal mellan hörselskadade vare sig den ena är blind eller 

inte och eftersom det är reparationer och inte kroppsspråk eller visuella signaler som jag ska 

analysera lägger jag inte alltför stor vikt vid synskadan. Materialet är ca 61 minuter långt och 

spelades in i ett kök. Miljön är lugn och tyst. Den är alltså idealisk för samtal och de 

reparationer som uppstår går inte att skylla på en bullrig miljö eller dylikt. Samtalsdeltagarna 

känner varandra sedan innan och de sitter och fikar. Detta är något de brukar göra ibland, 

situationen är inte ovan för deltagarna. Författaren deltar själv i samtalet. När korpusen 

spelades in var det planerat att nickningar skulle analyseras, detta gör att författaren inte 

kunnat påverka reparationerna eftersom de inte var i fokus vid det aktuella tillfället. 

Inspelningen gjordes med en DV-kamera som lånades på universitetet. Materialet har sedan 

förts över till en skiva i Real-player format. Detta har gjort att jag kunnat sitta vid datorn och 

transkribera och analysera materialet. Under laborationerna i CA-kursen har de andra 

normalhörande deltagarna hjälpt mig att kontrollera transkriptionen och rättat mig där min 

egen hörsel kommit till korta. De två personerna som förekommer i transkriptionen kallas Bo 

och Tobias. Inspelningen benämns vid titeln 135 år. I den kvalitativa delen av uppsatsen har 

jag valt att endast djupanalysera alterinitierade reparationer. Detta därför att den typen av 

reparationer kopplas starkare till hörselskadade personer än självinitierade. I den kvantitativa 

delen av uppsatsen gör jag en komparativ undersökning mellan de två materialen. För att det 

inte skulle bli för stort har jag bestämt att bara jämföra de två korpusarnas första 30 minuter.  

Korpusen med samtal mellan hörande har hämtats från Örebro University Conversation 
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Library (ÖUCL) och den heter ”Birthday gift”, den var lämplig att använda eftersom den 

också hade två samtalsdeltagare och då kan ge en korrekt jämförelse. Deltagarna i det 

samtalet är en man och en kvinna som sitter i köket och pratar med varandra samtidigt som de 

äter.    

 
2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer jag att presentera vad det finns för forskning om hörselskadade, 

reparationer och CA:s teorier om reparationer.  

 
2.1 Hörselskador och samtal 

 
I en årsrapport från 2007 uppger Hörselskadades riksförbund (HRF) att ca 1.1 miljoner är 

hörselskadade. Fakta har tagits från en levnadsnivåundersökning gjord av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) 2005. Enligt SCB var Sveriges befolkning det aktuella året cirka 9 047 

752 stycken människor. Det betyder att ca var nionde person i Sverige hade en hörselskada 

2005. Berth Danermark, professor i sociologi vid institutet för handikappvetenskap vid 

Linköpings och Örebro universitet skriver om hur hörselskador påverkar samtal i det dagliga 

livet i sin bok Att (åter) erövra samtalet. Boken är relevant eftersom den tar upp hörselskador 

och reparationer i samtal. Danermark tar upp olika aspekter av samtal. Han ställer sig frågan 

varför vi agerar med andra människor. Svaret på frågan är inte entydigt, men en stor funktion 

har interaktionen i ”att etablera och vidmakthålla sociala relationer” (Danermark 2005:12). 

Han skriver att vi är beroende av att kunna kommunicera med andra personer, det är just vår 

förmåga att kunna kommunicera som gör oss till människor. Vidare skriver han att våra 

sociala band skapar vår identitet och att vi ser oss själva i andra människor och det är de som 

gör oss till dem vi är. Om vår förmåga till att kommunicera försämras hotas också vår 

identitet och detta ger oss negativa känslor (Danermark 2005:13). Danermark anser av denna 

anledning att det är bra om hörselskadade träffas och får byta erfarenheter med varandra. Då 

kan de hörselskadade identifiera sig med andra som har samma handikapp och de kan då inse 

att de inte är ensamma om sitt handikapp. När de hörselskadade personerna inser att de inte är 

de enda med en hörselskada så kan deras begrepp av normalt ändras och de inser att de inte 

alls är ”onormala” utan att det faktiskt är ganska vanligt med hörselskador. (Danermark 

2005:15). Författaren skriver om samtal, men pekar mycket på att samtal är en gemensam 

aktivitet som får mening genom ”sam-arbete”(Danermark 2005:16). Det innebär att de som 

har ett samtal båda strävar för att få en gemensam mening i det de samtalar om. Det är därför 
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författaren vill kalla det för att vi ”sam-talar”. (Danermark 2005:15). Samtalet är en process 

som båda parter måste delta aktivt i för att en förståelse ska kunna uppstå. Författaren tar upp 

fem olika aspekter av samtal som han tycker är viktigt.  

 

Den första innebär att sekvensen är central, det vill säga i vilken ordning de olika yttrandena 

kommer. Den andra syftar på att alla samtal sker i sammanhang och därmed alltid syftar på 

något. Tredje aspekten syftar på att samtalsdeltagarna gemensamt skapar mening i samtalet. 

Fjärde aspekten syftar på att detta meningsskapande ska fördela mellan samtalsdeltagarna. 

Den femte och sista aspekten berör metaspråk. (Danermark 2005:16) Danermark tar upp 

sammanhang i samtal och konstaterar att många med hörselskador är väldigt duktiga på att 

gissa vad som sagts. Detta beror troligen enligt honom på att de kan sätta in de fragment de 

hör av orden i rätt sammanhang. Det är mest troligt att personen som talar syftar på en sak 

som är relevant och då antar den hörselskadade att det är det. På tv:s nyhetsprogram är det 

ofta väldigt tydligt när ett ämne går över till ett annat. Detta är dock inte vanligt i vardagliga 

samtal. (Danermark 2005:21). Danermark tar här upp topikskiften, eftersom hörselskadade 

ofta går efter kontexten är det viktigt att byten mellan topiker är tydliga annars kan det blir fel 

och ett reparationsinitiativ görs. Det betyder att hörselskadade ofta tränar upp sin förmåga att 

avläsa kontextuell betydelse, om något de uppfattat inte stämmer överens med kontexten det 

förkom i skapas förvirring och osäkerhet om de hört rätt. Författaren utvecklar senare det som 

han tidigare skrivit om meningsskapande. Han tycker därför att det är bra att personer till och 

från kontrollerar i fall den andre förstått med frågor som ”är du med?”. Han tar upp ett 

exempel om att han talar med en person som trots flera tillsägningar fortsätter använda svåra 

latinska ord, därför avslutas samtalet eftersom det inte känns meningsfullt längre för den som 

lyssnar. (Danermark 2005:23). Boken har i slutet ett kapitel, riktat till hörselskadade om hur 

de ska kunna få mer flyt i samtalet. Han berättar att i en undersökning om 

reparationsstrategier i två-partssamtal visade det sig att 90 % endast sa ”va”. Han pekar på att 

det dock finns alternativ till detta yttrande. De exempel han ger på detta är: ”Nu hörde jag inte 

vad du sa, vill du vara snäll och ta om det där” och ”Förlåt, jag hörde inte det sista”. Han 

skriver att det korta ”va” upplevs som mindre socialt, men det är överlägset mest använda. 

Danermark skriver att det inte finns mycket forskning i denna fråga, men tror att ”va” är mer 

irriterande eftersom det bryter informationsflödet. 

1. 

1. Jaha, i morgon fyller Lisa år 

2. Va 
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3. Jo ja sa att i morgon fyller Lisa år 

4. Va 

(Danermark 2005:56) 

I detta exempel syns det att samtalet inte får någon hög progressivitet på grund av de 

alterinitierade reparationerna som innehåller ett ”va”. Risken är att talaren blir irriterad och 

avslutar samtalet. Med låg progressivitet menas att samtalet inte utvecklas och att samtalet 

inte går vidare lika bra som när det är hög progressivitet. Med hög progressivitet menas att 

samtalet utvecklas i positiv riktning och det går fortare framåt.  

 

2. 

1. Jaha, i morgon fyller Lisa år.  

2. Förlåt, jag hörde inte vad du sa 

3. Jo, i morgon fyller Lisa år 

4. Vem sa du fyller? 

(Danermark 2005:57)  

 

 Om personen gör som i detta exempel som Danermark tar upp, det vill säga använder en del 

av det hon uppfattat för att fråga om resten av informationen så ger det en mer positiv signal 

än bara ”va”. Han skriver att personerna bör försöka skaffa sig klarhet i det som sagts utan att 

störa flödet allt för mycket. Reparationerna bör också innehålla information om vad som inte 

uppfattades.  (Danermark 2005: 56-57)                     

 
Danermark har också tillsammans med Lotta Coniavitis Gellerstedt skrivit boken Att höra till 

– om hörselskadades psykosociala arbetsmiljö. Boken grundas på två empiriska 

undersökningar. En intervjustudie och en enkätstudie, båda genomfördes 2000-2001 av 

författarna.  (Danermark & Coniavitis Gellerstedt: 2003:29).   Deras teoretiska 

utgångspunkter har sina rötter inom sociologin. De utgår ifrån Layders teorier om sociala 

domäner för att sedan anpassa detta på hörselskador. 

 

Ett stort diskussionsämne inom hörselforskningen är stigmatisering. Detta är ett begrepp som 

är svårt att beskriva eftersom det innehåller flera olika dimensioner, författarna pekar dock på 

tre stora stigmatiseringsgrupperna. I denna definition skiljer man på tre olika stigman. Dessa 

tre är: de som är kopplade till kroppen och kroppsliga attribut. En handlar om beteende och en 

handlar om grupptillhörighet.  (Danermark & Coniavitis Gellerstedt: 2003:54). Författarna 
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tillämpar senare stigmat ”hörselskada“. Inom skolväsendet så kan hörselskadade uppfattas 

som bromsklossar eftersom skolan anpassar sig efter den hörselskadade och detta kan 

medföra att studietakten sjunker. En detalj som enligt mig kan bidra till detta är just de 

reparationer som kan uppstå och som kan sakta ner studietakten.  Det finns enligt författarna 

en insikt om varför de hörselskadade inte deltar speciellt mycket i det sociala livet på skolan. 

De normalhörande studenterna förstår oftast att det är jobbigt att vara student på högskole- 

eller universitetsnivå om personen också har en hörselskada.  (Danermark & Coniavitis 

Gellerstedt: 2003:61). En annan forskare som i sin forskning skriver om hörselskadade inom 

högre utbildningar är Sivert Antonsson som skrivit Hörselskadade i högskolestudier – 

möjligheter och hinder (1998). Han utnyttjade en etnografisk och hermeneutisk 

forskningsmetod. (Antonsson 1998:86). Han använde sig av 11 studenter som vid den aktuella 

tidpunkten studerade vid Högskolan i Örebro (Numera Örebro Universitet, min anmärkning) 

(Antonsson 1998:95) Antonsson spelade in samtalen som ägde rum i ett lugnt rum på 

universitetet. Antonsson tar i sin avhandling upp olika exempel från sina 11 informanter där 

de berättar om vad de upplever på universitetet. (Antonsson 1998:103).  Två av dessa som han 

kallar Jan och Stina säger att kommunikationen ofta går snett. Deras studiekamrater glömmer 

ofta att sätta på sina bordsmikrofoner och studenterna måste påminna dem att de måste 

använda mikrofonen. Ett annat problem är att studiekamraterna ofta glömmer att stänga av 

mikrofonen efter att de talat och sen börjar slå pennan i bordet så att det stör de hörselskadade 

studenterna. (Antonsson 1998:146).  Författaren fann dock inget samband mellan studenternas 

resultat och deras hörselskador. (Antonsson 1998:132). Tre personer med grava hörselskador 

lyckas klara studierna på idealtid, dessa studenter synes klara av att studera vid en högskola 

och uppnå goda resultat konstaterar författaren. (Antonsson 1998:130). Jag anser att 

studenternas negativa upplevelser är viktiga att ta fasta på. Om det som de anmärker på skulle 

ha förbättrats hade möjligen deras resultat blivit ännu bättre.  

 

Danermark & Coniavitis Gellerstedt går in på vad som är stigmats sociala markör och finner 

att detta är hörapparaten. Det händer ofta att andra människor bedömer personers identitet 

utifrån att han/hon har en hörapparat. Detta märks också i hörapparatsföretagens 

marknadsföring då apparaternas ofta säljs med slogans om att den är liten och svårupptäckt. 

(Danermark & Coniavitis Gellerstedt: 2003:62) Detta syns enligt mig i ett av mig funnet 

exempel på i en Auris från  (Hörselskadades riksförbunds medlemstidning) 2008 nr 2 då det 

redan på sida nr 2 finns en annons för en hörapparat från företaget Widex då det står ”Exklusiv 

design som tål att tittas på! – samtidigt diskret och lätt att dölja. Valet är ditt!”. Strofen ”valet 
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är ditt” kan enligt mig tyda på att en attitydförändring är på gång inom hörapparatsindustrin 

och hörselskador inte är något att skämmas för längre. Kanske därför att hörselskador är 

vanligt i Sverige, detta visade statistiken tidigare i uppsatsen.   

 

Den vanligaste negativa effekten av hörselskador är kommunikationssvårigheter skriver 

författarna. Då en person har svårt för att kommunicera leder detta till åtgärder från 

omgivningen, vanligast i form av att de slutar kommunicera med personen och därmed 

isolerar honom/henne socialt. Det arbete som krävs av den hörande personen så att den 

hörselskadade personen ska kunna förstå utövas sällan och då mycket motvilligt. Ett stort 

problem för hörselskadade är samtal i grupp. Detta gör att personer med hörselskador riskerar 

att känna sig utanför under fester, fikaraster och dylikt. De skriver vidare att även den 

hörselskadade kan få dåligt självförtroende på grund av det erfarenheter hörselskadan har gett 

dem och tro att de inte kan lika mycket som normalhörande kan. (Danermark & Coniavitis 

Gellerstedt: 2003:63). Författarna pekar dock på att fenomenet stigmatisering bland 

hörselskadade är väldigt beroende på dess kontext. I vissa kontexter är hörselskador starkt, 

stigmatiserande, men i andra kontexter inte alls. (Danermark & Coniavitis Gellerstedt: 

2003:64).  

 

2.2 Hörselskadade och reparationer 

I en undersökning som är skriven på engelska av Danermark, Fredriksson och Collgård 

(2001) studerar de dialoger och finner då två olika tekniker för att reparera. En specifik och en 

icke specifik. Den icke specifika innehåller någon typ av uttryck som säger att personen inte 

förstått budskapet. Exempel på dessa ord kan vara ”Eh” och ”What?”. Den specifika typen ger 

information både om vad personen uppfattat, men även vad personen inte har uppfattat. Detta 

syns i nedanstående exempel i tur 4. (DFC 2001:7). 

3. 

1. Jaha, i morgon fyller Lisa år.  

2. Förlåt, jag hörde inte vad du sa 

3. Jo, i morgon fyller Lisa år 

4. Vem sa du fyller? 

(Danermark 2005:57) 

 De tar också upp en reparation som innebär att personen förklarar varför han inte uppfattade 

budskapet, en så kallad ”orsaksreparation” (DFC 2001:7).  
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Undersökningen gick till på följande sätt. Tretton män i åldern 51-62 år med en 

bullerhörselskada, det vill säga förvärvad. Om personerna hade hörapparat i vanliga fall så 

hade de det också under inspelningen, sex stycken av dem hade hörapparat. Inspelningen gick 

till så att personerna fick varsin liten bandspelare och fick i uppdrag att spela in samtal 

hemma. Författarna fick på detta sätt ihop mer än 20 timmars samtal. Varje samtal varade i ca 

67 minuter. De tre författarna har sedan suttit och gått igenom alla reparationer som inträffade 

på inspelningarna och transkriberat dessa. 

Danermark och medförfattare redogör för olika typer av ”kommunikationskollapser”. En av 

deras exempel är när en person säger något och väntar sig respons eller någon typ av 

feedback. Om han inte får någon respons eller feedback så upprepar han vad han sagt med 

förleden ”I say”. (DFC 2001:4). Detta innebär att personen förväntade sig ett svar eller något 

typ av läte för att få en bekräftelse på att den andre hade hört. Författarna ställer upp fyra 

kategorier av ”kommunikationskollapser”. Den första kategorin innebär att ingenting har 

blivit uppfattat och deras försöksperson verkar också omedveten att den andre sagt något 

överhuvudtaget. Deras andra kategori innebär att deras försöksperson märker att någon sagt 

något till honom, men han ger ingen information att han uppfattat budskapet. Kategori tre 

innebär att försökspersonen förstått delar av budskapet som den andre gav.  Den fjärde 

kategorin är när personen helt och hållet förstår budskapet, men är osäker om han förstått det 

korrekt. De kom fram till att det fanns sammanlagt 269 st ”kommunikationskollapser” på 

banden vilket i genomsnitt innebär att det var en kollaps varje fjärde till femte minut, dock var 

det individuella skillnader på de olika banden. I något samtal var det en kollaps varannan 

minut, men i ett annat fall bara en gång i halvtimmen.   

 

2.3 Reparationer 

Författaren Paul ten Have skriver i sin bok Doing Conversation Analysis – A practical guide 

(2007) om reparationer. Han skriver att reparationer är grundläggande för samtalets 

organisation. Saker som kan leda till reparationer är att du hör fel eller inte förstår. En 

reparation inleds ofta med ett reparationsinitiativ som ”I can’t hear you”. (ten Have 2007:133) 

Detta skapar en situation som måste lösas för att samtalet ska kunna fortgå. Detta kräver en 

handling som löser problemet skriver ten Have.  

Repareringssekvensen börjar med en ”repairable” (reparationsinitiativ) det yttrande som inte 

uppfattades kallas för ”trouble source”, på svenska kallas det problemkälla. Initiativet till 
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reparationen kan göras av talaren själv (självinitierad reparation) eller av någon annan 

(alterinitierad reparation). Själva reparationen kan också göras av både talaren själv eller av 

någon annan deltagare i samtalet. Undersökningar har visat att den som har ordet ibland kan 

avbryta sig själv mitt i en mening och säga om meningen för att rätta till ett uppenbart misstag 

eller för att göra en omformulering av det han/hon skulle säga. (ten Have 2007:133). I artikeln 

“The preference of self-correction in the organization of repair in conversation” skriven av 

Schegloff, Jefferson och Sacks publicerad i boken Conversation analysis vol 1 skriver de att 

självinitierade reparationer inte alltid beror på att det har blivit fel ord, utan det ordet som 

sagts kan vara korrekt, men talaren vill byta ordet till ett mer lämpligt eller i sammanhanget 

bättre ord. (SJS 2006: 112-113). De finner att självinitierad reparation kan uppstå av att en 

annan person ifrågasätter den andres uttalande, det vill säga att den andre personen i samtalet 

gör ett reparationsinitiativ för att hjälpa den förste talaren. En alterinitierad reparation kan 

också utvecklas ur en självkorrektion då den andres reparation behöver korrigeras. (SJS 

2006:114).  I artikeln finner de att självinitierade reparationer och alterinitierade reparationer 

är ”related organizationally” och att självinitierade reparationer föredras framför 

alterinitierade reparationer. (SJS 2006:111). 

Författarna finner att självinitierade reparationer huvudsakligen hittas i olika typer av 

positioner. Den första positionen är att talaren gör ett reparationsinitiativ i samma tur som 

problemkällan uppstod. Den andra positionen den kan finnas i är den turens ”transition 

space”. På svenska översätts det med turbytesplats (SJS 2006:116). Författarna går efter det in 

på alterinitierade reparationer och delar in denna grupp i flera smågrupper. Den första 

gruppen innehåller ord som ”huh” och ”what?” som reparationsinitiativ. Den andra gruppen 

använder sig av frågeord som ”who”, ”where” och ”when”. En annan typ är att man delvis 

repeterar en del av problemkällan och där till lägger till ett frågeord. Ytterligare en typ då man 

delvis repeterar en del av problemkällan men inte lägger till något frågeord utan i stället har 

en intonation på rösten som gör att det låter som en fråga. Den sista typen är då en av talarna 

säger ”you mean X” för att rätta den andre talaren. (SJS 2006: 117-119).  

  

 När en person i ett samtal gör ett reparationsinitiativ sker ofta reparationen i turen direkt efter 

med hjälp av en NTRI (next turn repair initiator). En NTRI görs ofta med hjälp av korta ord 

som ”huh?” och ”what?”, detta skulle man enligt mig kunna säga motsvarar svenskans ”va” 

som alltså är en NTRI. En NTRI ger ofta talaren chans att korrigera problemkällan genom att 

tydligt säga meningen igen eller att säga den med någon annan formulering oftast med 

efterleden (I mean)(menar jag). Alternativt kan den ena talaren säga ”you mean x?” (ten Have 
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2007:134), detta kan den första talaren sedan acceptera eller förneka om det inte stämmer. 

Vidare skriver författaren att det också kan uppstå situationer då det inte blir någon reparation 

trots att skulle ha behövts (ten Have 2007:134). En annan författare som tar upp ovan nämnda 

NTRI fenomen är Paul Drew som i en artikel i tidskriften Journal of pragmatics vol 28 1997 

skriver om ”öppna” NTRI. Han skriver om olika sorters NTRI, den första han tar upp innebär 

att personen upprepar det han hörde för att berätta vad han inte hörde. ”Forty nine what?”. En 

NTRI som är öppen innebär enligt författaren att personen som inte har kunnat ta emot 

budskapet säger ”pardon”, ”sorry” eller ”what?”. (Drew 2006: 284-285). Han skriver att 

denna typ av NTRI är den svagaste av NTRI typerna och att den lämnar frågan öppen om vad 

föregående talare hade för problem med den föregående turen. Undersökningen som Drew 

refererar till i sin artikel är baserad på en samling av brittiska och amerikanska telefonsamtal 

som innehåller öppna NTRI. (Drew 2006:286-287). Danermark, Fredriksson och Collgårds 

reparationer motsvarar Paul Drews reparationer men de använder olika begrepp. En öppen 

reparation motsvarar hos Danermark en icke specifik reparation.  

 

Jag anser att i de olika grupperna syns det att den första gruppen kan tänkas ha med 

hörförståelse att göra. När frågeord används så har någon del av det sagda inte blivit uppfattat 

och då preciserar lyssnaren vad som inte uppfattades. Ytterligare ett exempel då lyssnaren 

preciserar är när de upprepar en del av problemkällan, men lägger till ett frågeord, detta ger 

talaren information vad som inte uppfattades. Reparationer är av typen ”you mean x” kan vara 

känslig eftersom lyssnaren då sätter sig över talaren och tror sig veta bättre. Det finns som 

visas en skala över olika reparationer och deras stryka. Reparationsinitiativ som ”huh” och 

”what” är svagast och för inte samtalet från speciellt mycket. Användandet av ett frågeord 

indikerar att något i budskapet blivit förstått men inte allt. Den starkaste reparationen är när 

någon ifrågasätter den andre och undrar om de i själva verket inte menat något annat. I 

resultatet har jag tagit upp exemplen i ordning efter hur starka de är, dvs. hur mycket 

förståelse de visar, detta för att göra det lättare att följa med i texten. Eftersom ”huh” och 

”what” är svagast så är det alterinitierade reparationer av denna svaga typ som jag tror 

kommer att vara mest vanligt förekommande i undersökningen.  

 

3. Resultat 

Jag kommer här att presentera resultatet av förekomster av reparationer i mitt material samt 

materialet med hörande deltagare. Jag ska också göra en kvantitativ jämförelse mellan dem. 
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Jag kommer att redovisa ett urval av exempel på reparationer som funnits på olika platser i det 

inspelade samtalet. En kort introduktion kommer att ges till varje exempel och förklara i 

vilken kontext den aktuella reparationen inträffat. Detta för att förenkla förståelsen av den. 

Reparationsinitiativet är skrivet i fetstil, detta för att visa vad som analyserats.  

 

3.1 Kvantitativa jämförelser  

Jag har studerat en inspelning av ett samtal mellan två hörande personer och undersökt de 

första 30 min, under denna tid inträffade 0 st alterinitierade reparationer, detta att jämföra med 

18 alterinitierade reparationer under de första 30 minuterna i samtalet mellan två 

hörselskadade personer. Detta visar således att i mitt korpusmaterial inträffar det fler 

alterinitierade reparationer i ett samtal mellan två hörselskadade än mellan två 

normalhörande. Det är dock möjligt att resultatet skulle bli annorlunda om två andra samtal 

hade studerats. Detta beroende på att alla samtal är beroende av vilka som deltar i det och i 

vilken kontext det sker i. Personernas hörselskador och hur grava de är spelar troligen också 

en roll i hur många reparationer som görs.   

 

Under första halvtimmen i mitt material inträffar en st självinitierad och den görs av Bo. I 

Birthday gift görs en självinitierad reparation under de första 30 minuterna. Vid en analys av 

de självinitierade reparationerna kan ingen kvantitativ skillnad ses och slutsatsen blir att 

denna typ av reparation inte går att koppla specifikt till hörselskadade eller hörande på samma 

sätt som alterinitierade reparationer. 

 

I en jämförelse mellan Bo och Tobias sett på materialets fulla längd, 61 minuter, görs tre 

självinitierade reparationer, Tobias står för två av dem. Under första halvtimmen inträffar 18 

alterinitierade reparationer, Tobias gör reparationsinitiativet vid 16 av dessa. Totalt under 

korpusens 61 minuter görs 39 alterinitierade reparationer. Tobias gör reparationsinitiativet i 

33 av dem. 

 

3.2 Kvalitativ analys av materialet 

Jag kommer i följande del av uppsatsen att redogöra för djupanalysen av de valda exemplen 

ur korpusmaterialet. 

 

4. 
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00.28.40 ÖUCL 135 år 

Informanterna sitter och skojar om Tobias förmåga att lägga märke till saker trots sin 

synskada, men har just funnit ett exempel på en gång då det gick fel. Tobias öppnade en bok 

och skojade att han såg en snygg kvinna men själva verket var det bara ett vitt uppslag.  

 

1 T: där fick jag i alla fall bevis på att jag inte ser. $ (snabbt) 

2 (2.0) 

3 B: va?: 

4 T: där fick jag i alla fall bevis på att jag inte ser (lugnare och utan skratt) 

5 B: jaja, (mummel) det var bevisen. Men i går när vi såg hot shots (fortsätter..) 

 
När man jämför problemkällan på rad 1 och reparationen på rad 4 ser man att själva den 

grammatiska meningen finns kvar, men Tobias inser att det kan ha varit hans skratt och 

snabba tempo som i just denna mening gjorde att Bo inte uppfattade vad han sa. Han ändrar 

tonläge därför att han troligen lokaliserade detta som sin problemkälla till att Bo inte 

uppfattade vad han sa. Reparationen gör dock att Tobias tonläge som visade att han var road 

av anekdoten försvinner och blir mer neutral. Detta gör att det inte är säkert att Bo uppfattade 

budskapet som humoristiskt, detta kan man ana eftersom Bo inte svarar på repliken med ett 

skratt utan med ett ”Jaja” som att han tagit Tobias svar på sin berättelse mer som ett kyligt 

konstaterande än som det uttalande med underton av skratt som Tobias ursprungligen hade. 

Humorn faller alltså bort och detta påverkar samtalet negativt. Betoningen ändras mellan 

problemkällan och reparationen. I problemkällan betonas ”där” och i reparationen betonas 

”inte”. När ”va” används som reparationsinitiativ förs inte samtalet framåt, längre fram i 

uppsatsen visas alterinitierade reparationer med högre progressivitet. Efter Tobias första 

uttalande följer en ca 2 sekunders tystnad. Jag anser att denna tystnad är en turbytesplats där 

Tobias hade kunnat ta tillbaka ordet och ifrågasatt om Bo uppfattat det han sagt. I stället håller 

han tålmodigt tyst och inväntar ett svar från Bo.  Det man kan tänka sig är att Bo under denna 

paus analyserar vad Tobias kan ha sagt och analyserar detta i förhållande till den kontext och 

det ämne de talar om. Han väljer dock att säga ”va?”. Antingen därför att han inte kunde 

komma på något troligt som Tobias kunde ha sagt. Beroende på vad han hörde hade han 

möjligen kunnat göra en specifik reparation, detta är dock svårt att säga eftersom det är okänt 

hur mycket av uttalandet han hört. Dock känns det som en rimlig tolkning att Bo har hört 

något av Tobias uttalande, därför att om han inte hört något av det Tobias sagt hade hans 

reparationsinitiativ kommit snabbare än vad det i själva verket gör. Den tolkningen innebär att 
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Bo kan ha haft tillräckligt med material för att gjort en specifik reparation eller en starkare 

reparation, vilken dock inte sker utan det blir en svag reparation med låg progressivitet. Det 

som detta exempel dock visar är att humorn faller bort under reparationen och detta stör 

samtalets progressivitet. Meningen som upprepades fick en annan innebörd när det 

upprepades och reparerades, trots att meningens grammatiska struktur var identisk i båda 

fallen. Att felkällan och reparationen är grammatiskt identiska är dock inte vanligt 

förekommande, vilket visas i den fortsatta redovisningen av materialet.  

5. 
00.06.20 ÖUCL 135 år   

I detta exempel talar informanterna om olika åldersrekord och vad rekordet för äldsta 

människa är. 

1. T: nej den äldsta människan jag har hört talas om är °i° Guinness rekordbok, hör o häpna 

hon blev ju fan hundratrettifem år 

2. B: (suck?) oj hjälp, det var det djävligaste. 

3. T. va sa du?: 

4. B. det var det jävligaste  

5. T. då börjar jag undra, hur fan gick det till? 

 

 Detta är en reparation av den icke specifika varianten enligt Danermark, Fredriksson och 

Collgård. Sekvensen innehåller svordomar vilket kan ses som opassande när man pratar om 

åldrar. Orsaken till svordomarna kan vara att Tobias svär när han säger sitt påstående och då 

svär Bo omedvetet för att verkligen markera att det är ett extremfall. Tobias ger inte i detta 

exempel något ljud som antyder att han förstått utan fortsätter omedelbart samtalet och ställer 

en fråga som är retorisk i sin karaktär och som han antagligen inte väntar sig något direkt svar 

på från Bo. Intressant är att NE.se (Nationalencyklopedin) säger att världens äldsta människa 

blev ca 122 år. Det betyder att Tobias talar osanning, detta behöver inte vara medvetet, 

noterbart är dock att fakta som framläggs med frasen ”hör o häpna” och med rekordboken 

som bevis är felaktigt. När Bo reparerar sin kommentar utelämnar han ”oj hjälp” och lite av 

hans inledande mummel, detta gör att hans kommentar förlorar en del av den ursprungliga 

mening av förvåning som den hade första gången. Det blir alltså en förskjutning från 

förvåning till affekt. Det är intressant att innebörden på så sätt ändras mellan rad 2 och 4. 

Ordet ”jävligaste” har också fått en stark betoning i reparationen som den inte hade i 

problemkällan, detta troligen för att Bo vill vara tydlig. Diskussionen har föregåtts av att 

Tobias berättade historier om äldre människor som varit friska upp i hög ålder och kört bil 
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tills de var 90 år. Efter beskrivna episod går samtalsämnet vidare till om de själva skulle vilja 

uppnå en så pass hög ålder. Tobias inlägg innebär början till slutet på diskussionen om gamla 

människor. Det blir en vändpunkt i diskussionen eftersom att den äldsta människan nu är 

upptagen i diskussionen och det går inte att hitta något extremare exempel att förundras över. 

   

6  

00.07.35 ÖUCL 135 år  

I följande exempel pratar informanterna om när de under sin skoltid under en lektion hade ett 

samtal om dödsstraff, för och emot. Bo ställer då frågan vad Tobias har för åsikt nu för tiden. 

1. B: hur ºstår duº ligger du till nu då? 

2. T: va sa du? 

3. B: hur ligger du till nu då? 

4. T: det vette fan. Du då? : (1.0) 

5. B: det är väldigt svår fråga för att det är ju liksom.. 

6. T: ja jag är också både för och emot 

 

I detta exempel ser man hur Bo gör en självinitierad reparation i sin fråga då han ändrar ”står 

du” till ”ligger du”, detta syftar på vilken ståndpunkt Tobias har i tidigare nämnda fråga. Han 

reparerar sin egen tur, detta togs upp av Schegloff, Jefferson och Sacks i kapitlet Reparationer 

i denna uppsats. Eftersom Tobias gör ett reparationsinitiativ tar Bo också chansen att 

korrigera tidigare fråga. Precis som tidigare signalerar inte Tobias på något sätt att han 

uppfattat frågan utan svarar direkt på frågan och undrar om Bos åsikt i frågan. Bo ger dock 

inget riktigt direkt svar på detta. Detta kan bero på att han väntat sig ett längre svar på sin 

moraliskt svåra fråga och blir möjligen kanske lite överrumplad när han får tillbaka sin egen 

fråga så pass snabbt som han får, noterbart är att Tobias svarar på Bos fråga innan Bo har 

hunnit tala klart. Tobias tolkar Bos avbrutna svar som att Bo är kluven i frågan eftersom 

Tobias svarar ”jag är också både för och emot”, ordet ”också” indikerar att Tobias tolkade 

Bos svar som att han inte hade en klar åsikt. Tobias kan med sitt ”det vette fan”, och Bos svar 

velat kolla vad han har för åsikt och sedan anpassa sig för att inte komma i en konflikt med 

Bo över ett känsligt ämne. Denna tolkning anser jag är trolig på grund av Tobias totala 

vändning till att inte veta till att vara både och emot. Bos svar på Tobias replik och reflektion 

över sin egen fråga gör att Bo kan vinna tid på att fundera över sin ståndpunkt. Reparationen 

får inte någon stor roll i deras diskussion utan görs så snabbt som möjligt så att samtalet kan 

föras framåt. Tobias använder sig av en svordom i sitt svar, det kan anses opassande eftersom 
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det är ett allvarligt ämne som avhandlas, men kan också vara ett sätt att försöka ta bort det 

obehagliga i ämnet som på ett sätt berör om en människa kan förbruka sin rätt att leva om han 

berövar andra livet.     

 

I detta exempel pratar de om finalen i tv-programmet ”Let’s dance” och två av deltagarnas 

vågade slutnummer. 

7 

00.20.35 ÖUCL 135 år 

1. B: ja: ºva va detº sexdansen kallade de den på aftonbladet nu. 

2. T: va sa du?: 

3. B. (sväljer)  De kalla den sexdansen på aftonbladet nu. 

4. T: o herre. ja det var ju det. 

 

Bo agerar lite felaktigt i denna sekvens eftersom han gör sin reparation under tiden som han 

sväljer. Detta beror på att Bo håller glaset i handen och säger sin första replik precis innan tar 

en klunk. Konsekvensen blir att han finner sig tvungen att reparera under tiden som han 

dricker. Tobias uppfattar ändå vad han säger i reparationen. Bo avbryter därför sitt drickande 

och fortsätter inte förrän han får en bekräftelse på Tobias uppfattat honom. Detta kan nog vara 

förhållandevis vanligt, speciellt vid matbordet då personer ofta har mat på gaffeln säger något 

och tar in mat i munnen, då måste maten tuggas färdigt innan en reparation kan göras. Tobias 

synskada spelar dock roll i denna sekvens då han inte ser att Bo håller på att dricka, om han 

hade sett det, hade han troligen väntat med sitt reparationsinitiativ. Bo säger att han läst detta 

”på aftonbladet” och inte ”i aftonbladet”. Detta gör att Tobias troligen förstår att detta är fakta 

som Bo funnit på Aftonbladets webbplats och inte i deras papperstidning. Tobias ”o herre”, 

uppfattar jag som att den inte är riktad till Bo utan att han säger det för sig själv. ”ja det var ju 

det” är mer riktat till Bo och är ett konstaterande. I början av sin första tur säger Bo ”ja va va 

det ”, detta tyder på att Bo funderar på vad han ska säga och hur han ska formulera sig när han 

berättar om Aftonbladets formulering, kommentaren verkar alltså inte vara riktad till Tobias. 

Tidigare i uppsatsen har jag skrivit att det är sällan det är exakt samma formulering i felkällan 

som i reparationen. Det syns tydligt i detta exempel. I första turen kommer objektet före 

subjektet, i reparationen kommer subjektet först. Ordet ”sex” får en stark betoning i 

reparationen som den inte hade i problemkällan, detta leder till en diskussion om att mycket 

kan kopplas till sex i kvällstidningar.  
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8.  

00.42.05 ÖUCL 135 år. . I följande exempel diskuterar de två informanterna olika 

signaturmelodier från barnprogram de minns när de var små och att de hört melodierna på 

dess originalspråk.   

 

1. B: alltså  En sak jag inte hört (1.0) å förresten postman pat finns på engelska 

signaturmelodin 

2. T: vilken?↑↑↑↑: 

3. B: postman pat (svenskt uttal) 

4. T: du menar postman bo 

5. B: a (sjunger signaturmelodin sen) 

 

I denna reparation syns det att Tobias utifrån kontexten registrerar att det handlar om en tv-

serie. Utifrån detta initierar han reparationen med ett ”vilken” för att visa att han uppfattade 

sammanhanget. Intressant är dock att Tobias inte indikerar genom något ljud att han förstått 

utan gör direkt en ”you mean x”-initiation och reparerar Bo eftersom att han anser att man ska 

säga det svenska namnet på tv-serien och inte det engelska. Bo påbörjar en mening för att 

senare byta till något annat innehåll i meningen. Tobias hänger inte med i topikskiftet och det 

blir en trolig orsak till reparationen. Användandet av frågeordet ”vilken” är noterbart eftersom 

det på ett annat sätt indikerar att något i samtalet har uppfattats än vad ”va” eller liknande gör. 

Reparationen använder sig alltså av ett frågeord som reparationsinitiativ, det är en av de typer 

av alterinitierade reparationer som togs upp av Schegloff, Jefferson och Sacks. Den innehåller 

information om vad Tobias inte hört, utifrån hans svar kan man ana att han hört ”finns på 

engelska signaturmelodin”. Han hade kunnat göra en specifik reparation och använt det han 

hört men väljer att med ett ord indikera vad han inte hörde och reparationen går därför relativt 

smidigt. Bo påbörjar en mening, för att mitt i meningen byta ämne, det kan vara detta som gör 

att det blir en reparation. Bo uppfattar Tobias reparation som att det bara var titeln han hörde 

och väljer då att inte upprepa meningen utan bara det som Tobias indikerat att han inte hört. 

Tobias visar genom sin reparation att han är intresserad av vad Bo sagt och ville veta vad han 

nämnde för serie. ”Vilken” driver samtalet framåt på ett annat sätt än vad ”va” hade gjort. 

Samtalet blir därför mer progressivt än om en alterinitierad ”va” reparation används. I detta 

exempel har Tobias chansen att ta turen från Bo, eftersom Bo har en paus mitt i meningen, 

detta sker i exempel 8, Tobias låter dock Bo behålla turen trots pausen i meningen som hade 

kunnat uppfattas som en paus där Tobias kunna komma in med något att säga. Det finns också 
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en humor i att barnprogrammet heter samma som en av samtalsdeltagarna, men i det engelska 

originalet heter inte figuren samma som Bo. Tobias vill ha humorn i namnet och ändrar då 

Bos reparation. 

 

I följande transkription diskuterar informanterna olika hårdrockslåtar och vad de brukar ha för 

teman och motiv. 

9. 

00.40.00 ÖUCL 135 år 

1. B: det brukar ungefär va död och (1.0) 

2. T: död åt napo Napoleon.  

3. B: ºja ungefärº död mot vadå? : 

4. T: napoleon 

5. B: napoleon ↑?$  

 

Det är en reparation av en specifik typ enligt Danermark, Fredriksson och Collgårds 

terminologi. Bo upprepar en del av problemkällan och lägger till ett frågeord, detta är en av 

kategorierna som nämndes i teoriavsnittet och som togs upp i Schegloff, Jefferson och Sacks 

artikel och den kategorin finns alltså i korpusen. Man kan misstänka att Bo har uppfattat vad 

Tobias sagt men ställer frågan för att han tycker att svaret var ologiskt och han vill kontrollera 

att han hört rätt. Detta indikeras av det höjda tonläget och skrattet i rad fem. Detta är bland de 

få reparationer då en av deltagarna upprepar problemkällan tillsammans med ett frågeord som 

finns i det 61 minuter långa korpusmaterialet. Tobias avbryter Bo mitt i hans mening vilket 

klart skiljer sig från hans tålmodiga väntande i exempel 4 där han tillåter en två sekunders 

tystnad. Det finns dock en liten paus i Bos mening där han funderar på vad han ska säga. I 

denna paus så skjuter Tobias in sin kommentar som avslutar Bos mening. Det kan dock ha 

varit på det sättet att Bos paus gjorde att Tobias trodde att det var en turbytesplats, precis 

samtidigt som Bo ska fortsätta på sin mening börjar Tobias sin tur och avbryter då Bo. Det är 

dock inte säkert att Tobias är fullt medveten om det. Det blir uppenbarligen fel i Bos 

reparationsinitiativ eftersom han säger ”mot” i stället för som Tobias sa ”åt”, detta blir aldrig 

korrigerat av någon av informanterna. Tobias skrattar inte under turen vilket kan indikera att 

han menar allvar och inte skämtar, var på det kan uppstå en konflikt eftersom Bo skrattar åt 

det hela. Tobias kan uppfattas som mycket säker på sin sak eftersom att han anser att det 

tillräckligt viktigt för att ha rätt att avbryta Bos pågående tur. Bo ställs in för ett val, han hade 

kunnat fortsätta sin mening och ignorera det Tobias sagt, men han reparerar och vill ta reda på 
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vad Tobias sagt. I detta exempel går det inte att helt bedöma om Bo verkligen hört rätt och 

egentligen påbörjar sitt reparationsinitiativ för att han tror att han hört fel och att det inte kan 

ha varit det han trodde han hörde. Därför blir han förvånad, därav det höjda tonläget när det 

visar sig att det han trodde var ett ord som han hörde fel på i själva verket stämde med det 

Tobias sa. Bo påbörjar inte sitt reparationsinitiativ omedelbart utan säger först svagt ”ja 

ungefär” för att sedan göra ett reparationsinitiativ.    

 

4. Diskussion 

Denna uppsats och dess exempel visar att reparationer sällan är grammatiskt identiska när de 

är problemkällor och när de är reparationer. De fall där de är identiska skiljer sig ofta tonläge 

och innebörden av det ursprungliga riskerar att gå förlorat. Det är dock viktigt att peka på att 

reparationer är viktiga för att ett samtal ska kunna fortgå. Reparationer visar enligt mig en 

vilja att förstå den andre, samtalets problem löses snabbare då deltagarna berättar hur mycket 

de uppfattade i sitt reparationsinitiativ, detta genom att använda frågeord eller att upprepa den 

delen som uppfattades, men då krävs också att personer hör tillräckligt mycket av en mening 

för att kunna göra den typen av reparation och det händer inte alltid. En reparation som tas 

upp i uppsatsen är användandet av frågeord, detta berättar snabbt vad som inte har uppfattas 

och är tidsmässigt snabbare än de specifika reparationer som Danermark, Fredriksson och 

Collgård tar upp. I exempel 4 visar Tobias ett tålamod när han låter Bo få vara tyst och inte 

omedelbart stressar Bo med ett svar eller ett tecken på att han uppfattat. Tobias visar i stället 

iver och låter inte Bo få tala färdigt i exempel 6. Uppsatsen visar på ett bra sätt i exempel 6 

hur Bo byter till ett ord som han tycker passar bättre, men båda orden är grammatiskt 

korrekta.  

 

Danermarks undersökning om reparationer visade att ”Va” stod för 90 % för reparationerna i 

deras undersökning. I det analyserade materialet visas att denna reparation är mycket vanlig 

även i denna uppsats korpus. I materialet förekommer reparationsinitiativ då endast ett 

frågeord används och repetering av problemkällan tillsammans med ett frågeord finns också i 

materialet. Orsaksreparationer, då personer gör ett reparationsinitiativ då de förklarar orsaken 

till att de inte uppfattade används dock inte i den undersökta korpusmaterialet som analyseras 

i min uppsats, troligen eftersom båda vet att de är hörselskadade och vet vad man inte bör 

göra när man talar med andra hörselskadade. Samtalet blir mer progressivt om reparationer 

med frågeord eller då personen upprepar det han hört tillsammans med ett frågeord används.  
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Uppsatsen visar som i exempel 4 svårigheten att få med ett skratt och därmed förloras humorn 

och samtalet stannar upp. Deltagarna försöker att göra reparationer då de upprepar felkällan 

tillsammans med ett frågeord, det blir dock inte helt korrekt. Detta syns i exempel 9, samtalet 

går dock vidare och Tobias väljer att inte korrigera Bo för hans felaktiga reparation utan 

samtalet går vidare. I de reparationer som exemplifieras i uppsatsen ger Tobias inte någon 

respons att han uppfattat Bos reparationer utan spinner vidare som att reparationen aldrig 

inträffat. Detta kan göra att samtalet går vidare utan stora uppehåll. Bo förstår av Tobias svar 

att reparationen uppfattades utan att han givit någon responssignal till Bo. Gemensamt för de 

flesta reparationer i mitt material är att problemkällan och själva reparationen sällan är 

identiskt lika. Det skiljer ofta på något ord eller så har tonläget ändrats, vilket kan göra en del 

av det ursprungliga budskapet går förlorat. De allra flesta reparationerna i materialet är 

alterinitierade reparationer.  

I exempel 5 ser vi att det blir en förskjutning från förvåning till affekt, det är ett intressant 

fenomen som skulle vara intressant att studera mer.  

 

Den kvantitativa och komparativa undersökningen av de två korpusmaterialen visade att det 

var en större mängd alterinitierade reparationer i samtalet mellan två hörselskadade än mellan 

två hörande, detta beräknat på samtalens första 30 minuter. I jämförelse mellan de 

självinitierade reparationerna kunde ingen skillnad utvisas mellan korpusarna. 

Anmärkningsvärt är att det görs en stor mängd alterinitierade reparationer, trots att miljön är 

tyst och lugn. Om miljön hade varit bullrig hade antagligen ännu fler reparationer gjorts.             

 

Tankar som under uppsatsens utveckling växt fram är att jag misstänker att många av ren vana 

använder sig av ”va” alterinitierade reparationer när de i själva verket hade kunnat använda 

reparationer där de upprepar felkällan tillsammans med ett frågeord eller bara ha ett frågeord 

som reparationsinitiativ. Därför tror jag att det är viktigt att hörselskadade tidigt får lära sig de 

olika graderna av reparationer för att senare börja använda dem och förhoppningsvis kunna 

göra att deras samtal flyter bättre. Viktigt att komma ihåg är att de två personerna i korpusen 

båda har mycket grava hörselskador. Om en undersökning med två personer med lättare 

hörselskador gjorts hade möjligen reparationerna oftare haft en högre progressivitet. Detta 

eftersom de troligen hör mer av det som sägs och då kan göra starkare reparationer. Jag fann 

det förvånande hur sällan i exemplen som meningen som problemkällan bestod av var intakt i 

reparationen och hur svårt det är att få med en viss stämning och tonläge in i reparationen. 

Betoningen kan också ändras. Jag vill, som jag i början skrev peka på att reparationer ändå är 
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bättre än att samtalet helt kollapsar och att varje detalj som kan göra reparationer enklare är 

viktig för samtalsdeltagarna. Danermark och Coniavitis Gellerstedt skriver att olika kontexter 

är olika stigmatiserande. Jag anser att reparationer i olika kontexter kan ses som en resurs i att 

skapa förståelse, ju starkare reparationerna är desto mindre stigmatiserande är de.   

  

Ett problem som funnits under uppsatsens gång är att det inte finns mycket litteratur om 

samtal och hörselskadade. Det är viktigt att peka på att CA-metoden och dess teorier har 

fungerat mycket bra att tillämpa på denna korpus. Ämnet var mycket begränsat och 

litteraturvalet har blivit därefter. Desto viktigare är det att mer forskning görs på detta område, 

ungdomar i dag har MP3-spelarna på en mycket hög volym och hörselskador kommer därför 

inte att bara försvinna från jordens yta. Hörselskador är lika mycket ett socialt handikapp som 

ett fysiskt handikapp och därför är det viktigt att samtalen flyter på så bra det kan. Tekniska 

hjälpmedel hjälper och det är därför viktigt att slingor och textning finns i samhället och inom 

kulturen. Reparationer kan inte alltid användas, vem i publiken skriker ”tiden är vadå?:” till 

Hamlet under en Shakespeare-föreställning, och vilken skådespelare svarar ”ur led”? Då är 

det bra att en slinga och textning finns. I det vardagliga samtalet är miljön viktig, öppna 

kontorslandskap är ingen behaglig miljö att tala i utan då föredras ett tyst rum. Ett ämne som i 

framtiden kan analyseras är mötet mellan hörselskadade och hörande. Då handlar det 

verkligen om sam-arbete som Danermark tog upp. Den normalhörande måste tala tydligt och 

den hörselskadade bör försöka göra så starka reparationer som den kan så att den 

normalhörande inte blir alltför irriterad. Jag hoppas att denna uppsats ska väcka intresse hos 

fler studenter att studera detta ämne. Undersökningen kan utföras med en större korpus och en 

analys av skillnader av hur reparationer ser ut kan studeras. Jag är övertygad att det finns 

mycket att finna, och lämnar det till de efterkommande att upptäcka mer.   
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5. Sammanfattning   
Denna uppsats har tagit upp en kvantitativ jämförelse mellan två material. I det ena materialet 

var de två deltagarna hörselskadade och i det andra materialet var de två deltagarna hörande. 

Jämförelsen visade att alterinitierade reparationer förekom mer frekvent i samtalet mellan två 

hörselskadade. I jämförelsen med självinitierade reparationer kunde ingen skillnad utvisas 

mellan materialen. Djupanalysen av alterinitierade reparationer i materialet med de 

hörselskadade deltagarna visade att samtalet får högre progressivitet ju starkare reparationer 

som används. Det har visat sig att humor och betoningar ibland försvinner mellan 

problemkällan och reparationen. Det är sällan problemkällan och reparationer är grammatiskt 

identiska men när de är identiska försvinner det som nämnts ovan. Uppsatsen uppmuntrar till 

vidare undersökning med större korpusar. Mötet mellan hörselskadade och hörande är också 

värt att studera.   
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Bilaga 1 
Skiss över inspelningssituationen  
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Bilaga 2    
 
Lista över transkriptionstecken som används 

där  Understrykning innebär att ordet eller en del av ordet betonas. 
 
(0.5) Siffror inom parantes visar att det görs en paus och hur lång i sekunder den är. 
 
$ Dollartecken visar att frasen sägs med skratt i rösten 
 
: Ett kolon med understreck visar att frasen innehåller en stigande intonation. 
 
ºkomº Dessa tecken visar att ordet sägs mjukare och lägre än de andra i meningen 
 
↑ En pil uppåt visar också en stigande intonation, men är starkare än ett 

understruket komma 
 
 
 
Dessa tecken är tagna från http://www.liu.se/isk/research/gris/pdf/transkriptionsmall.pdf  Jag 
har bara tagit med de som används i uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 


