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Vilket kroppsspråk visar vuxna blinda personer? Hur visar de 
att de vill tala eller lyssna genom sin kropp och sin röst? Hur 
upplever de sina kropps- och röstuttryck? Dessa tre, relativt 
outforskade, frågor besvaras i tre studier i denna avhandling. 
De två första studierna är baserade på video inspelningar och 
handlar om blinda personers kroppsspråk respek tive blinda 
personer icke-verbala samtalsreglering. Den tredje studien är 
baserad på intervjuer och handlar om blindas upplevelse av 
egna icke-verbala uttryck. I samtliga stud ier försöker författaren 
ta de blindas subjektiva perspektiv och fokuserar på deras 
kompetens – inte på deras brister. I samtliga studier jämförs 
även barn domsblinda med vuxenblinda.

Resultatet utgörs av systematiska, noggranna och detaljerade 
beskriv ningar av framför allt olika kroppsuttrycksformer och 
till viss del olika röst uttrycksformer. Läsaren får även inblick 
i hur blinda kan uppleva sina egna icke-verbala uttryck och 
vilka föreställningar som andra kan ha om de blindas icke-
verbala uttryck (från de blinda deltagarnas per spek  tiv). De 
barndomsblinda deltagarna berättar t.ex. ofta att de har 
fått höra att deras kroppsuttryck avviker från seende normer. 
Både de barn doms blinda och de vuxenblinda berättar även 
att de ibland har blivit stig matiserade mot bakgrund av sina 
avvikande kroppsuttryck. Dessa berätt elser står i kontrast 
till deras upplevelser av sina röstuttryck som sällan upplevs 
som avvikande. Dessa berättelser står även i kontrast till 
den kompetens och stora variation som alla visar och den 
konventionella stil som flera visar i sina kroppsuttryck på 
videofilmerna.
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the studies. The approach is mainly phenomenological and the qualitative empirical 
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studies consisted of video recordings and data in the last study consisted 
of interviews. The overall results can be summarized in the following three 
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respect to the occurrences of different body expressive forms. 3. There are 
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Förord
Mot slutet av avhandlingsarbetet har jag ofta fått frågan om hur det 
känns att nästan vara klar? Svaret kan enkelt sammanfattas med: 
Toppen! Genom tålamodskrävande, envist arbete har jag lyckats 
slutföra min avhandling! Ett arbete som förstås även har varit mycket 
inspirerande och på många sätt utvecklande. Jag har t.ex. trängt in i ett 
relativt outforskat område och fått möjlighet att genomföra ett kreativt 
pionjärarbete. Genom min forskning har jag också fått möjlighet att 
träffa och samtala med personer som ”råkar vara blinda”. Med denna 
formulering vill jag visa att deras blindhet inte står i fokus. Personerna 
är istället så mycket mer, så mycket annat, vilket jag hoppas framgår 
av avhandlingen. Jag vill därför först rikta ett stort TACK till de 
14 personer som ”råkar vara blinda” och som gjort det möjligt för 
mig att genomföra denna avhandling. I ett par av studierna har det 
också deltagit seende studenter från psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Ni har också varit mycket betydelsefulla.

Men även många andra har haft stor betydelse och då tänker jag 
först och främst på min handledare, Gunnar Karlsson. Jag tänker 
kortfattat beskriva hur vi träffades eftersom det visar hur jag ”halkat 
in” på forskarbanan. I början av 1993 hade jag precis slutfört min 
beteendevetenskapliga praktik på Synskadades Riksförbund (SRF) 
genom att göra en utredning om samspelet mellan synskadad och 
ledsagare. Samtidigt satte Gunnar upp en annons på psykologiska 
institutionen om att han sökte en forskningsassistent till ett projekt 
som handlade om blindas upplevelse av sig själva och av sin omvärld. 
En kamrat såg annonsen, meddelade mig, jag ringde upp Gunnar, vi 
träffades och han anställde mig. Vi arbetade sedan intensivt tillsammans 
under flera år och jag fick möjlighet att delta i hela forskningsprocessen, 
från datainsamling till slutskrivande. Ett varmt tack till dig Gunnar för 
att du under alla dessa år ödmjukt och respektfullt lotsat mig på min 
väg till att bli en självständig, självtänkande forskare. Med dig kan jag 
även visa alla mina sidor och ändå veta att du alltid finns kvar som ett 
stöd och inte minst som en vän.



År 1995 kom jag in på forskarutbildningen vid psykologiska 
institutionen. Jag tillhörde avdelningen för kognitiv psykologi. Jag 
glömmer aldrig vilken trevlig stämning det var på avdelningen och 
vilka roliga fester vi hade! En stor kram till alla på avdelningen och ett 
tack till alla andra på ”psykologen” som bl.a. bidragit till att jag har 
fått en bred metodologisk kunskap. Ingen nämnd och ingen glömd! 

År 1998  bytte jag institution till pedagogiska institutionen. Baracken 
(eller paviljongen) blev min, till att börja med ensamma, arbets plats. 
Men successivt började baracken fyllas med andra doktor ander, t.ex. 
Cecilia Lundholm, Patrik Hernwall, Bozena Hautaniemi, Max Scheja, 
Helena Danielsson, Inga-Britt Johansson, Penny Fagerberg och Eva 
Skogman. Dagligen diskuterade vi våra avhandlingsprojekt, inklusive 
frustrationer och fascinationer. En stor kram till er alla och även till 
Eric Engström för att du alltid har ett vänligt ord till övers!

På ”peddan” hittade jag min forskningsmässiga hemvist i bl.a. 
tolkningsseminariet, som leds av Anders Gustavsson och Gunnar 
Karlsson. Under flera år har ni och andra deltagare, t.ex. Kristina 
Szönyi, Agneta Kanold, Bozena Hautaniemi, Karin Borgström, Leif 
Berggren, Vysse Linde, Martha Kesthely och Robert Lundin, läst mina 
texter och kommit med många användbara och konstruktiva kom-
mentarer. Min andra hemvist har varit perspektivseminariet, som leds 
av Birgitta Qvarsell och Henry Montgomery. I denna seminarieserie 
har jag också lagt fram texter för kritisk granskning, men framför allt 
bildat mig genom andras texter. Andra diskussionspartners har varit 
Liza Haglund, Charlotta Lång och Sonja Olin Lauritzen. Tack till er 
alla!

Under arbetet med samtalsregleringsstudien fick jag möjlighet 
att presentera en version av studien under ett seminarium på Tema 
Kommunikation vid Linköpings universitet. Tack Per Linell, Lars-
Christer Hydén och andra deltagare för era värdefulla synpunkter 
och litteraturtips! Jag vill även tacka Ulf Janson och Inger Wistedt, 
mina ”läsare”, för det arbete ni lagt ner på att läsa min avhandling 
och för era insiktsfulla och relevanta synpunkter. Jag vill dessutom 
tacka den administrativa personalen för att ni alltid gett mig snabb och 
professionell service, Helena Linus, Pernilla Wijkström och Anna Blom 
Kemdal för att ni hjälpt till med transkriberingar, Jennifer Bullington 
för din språk granskning av den engelska sammanfattningen samt 
Thomas Eriksson för din layout av avhandlingen.

En person återstår som inte direkt är i forskningsbranschen, men 
som ändå har varit till stor hjälp. Det är Gunnar Magnusson, min kära 
pappa. En stor kram till dig som ställt upp när jag har behövt, t.ex. 



som bollplank och som redigerare. Det tog inte många minuter innan 
du förstod vad fenomenologisk metod handlar om!

Slutligen vill jag krama om hela min familj som nyfiket och intresserat 
följt mig under min forskarutbildning. En speciellt varm kram vill jag 
ge till min sambo Mattias Björling och till mina gosiga, busiga små 
pojkar; Totte och Eric. Utan er hade jag inte fått välbehövliga pauser i 
avhandlingsarbetet.

Avhandlingen finansierades framför allt med forskningsmedel från 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), stipendier från 
Ellen Terselius och Anna Ahlströms fond samt en doktorandanställning 
på pedagogiska institutionen, vid Stockholms universitet.

Stockholm i november 2003

Anna-Karin
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1

Kapitel 1 
Inledning

I N T R O D U K T I O N

Kommunikation mellan människor sker ofta med hjälp av ett s.k. 
kroppsspråk. Detta språk är det kommunikationsmedel där handlingar, 
tankar, känslor, attityder etc. uttrycks med hjälp av kroppen. ”Den 
besjälade människokroppen är härvidlag ett storartat och flexibelt 
’uttrycksinstrument’, både som komplement och alternativ till det 
verbala” (Bengtsson, 1991, s. 3). Kroppsspråket förtydligar och under-
lättar dessutom kommunikationen mellan människor, likväl som det 
lättar muskulära spänningar (Dellgren, 1979).

Forskarna är inte överens om kroppsspråkets betydelse som 
kommunikationsmedel. DePaulo, Rosenthal, Eisenstat, Rogers och 
Finkelstein (1978) samt Zaidel och Mehrabian (1969) menar att det är 
viktigare än både röstkvalitet (paralingvistiska uttryck) och det verbala 
språket. Allwood (1991) menar dock att information som förmedlas 
av kroppsspråket inte är viktigare än annan information. Vad som är 
betydelsefullt är snarare i vilken situation personerna befinner sig i. 
Är situationen mer saklig läggs tyngdpunkten i det verbala språket, 
är den mer känslomässig läggs tyngdpunkten i kroppsspråket. 
Vilken ståndpunkt man än antar är det emellertid otvivelaktigt att 
kroppsspråket har betydelse för kommunikationen mellan människor.

Ett flertal forskare och författare (se t.ex. Dellgren, 1979; 
Mannergren, 1993; Preisler, 1987, 1993; Preisler & Palmer, 1987) har 
påtalat att många blinda har problem med att förstå och bli förstådda 
med hjälp av kroppsspråket. Dellgren menar t.ex. att det är vanligt 
att många blindfödda personer så gott som saknar detta språk och att 
mimiken är närmast orörlig, stel, allvarlig eller ständigt leende. Kropp 
och mimik följer inte individens stämningsläge och skapar därför 
ofta osäkerhet och felbedömningar hos en seende samtalspartner. Det 
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finns dock forskare som inte har samma uppfattning som exempel vis 
Dellgren, vilket framgår av nedanstående, mer detaljerade, intro duk-
tion till avhandlingens syfte. Denna introduktion handlar om tidigare 
forsk ning om blinda och/eller synskadade

• småbarns kroppsuttryck och beteenden
• skolbarns, ungdomars och vuxnas kroppsuttryck och beteenden
• personers paralingvistiska uttryck
• personers icke-verbala samtalsreglering
• personers upplevelse av icke-verbala uttryck.

Det bör redan här betonas att denna avhandling handlar om vuxna
per soner. Syftet med att presentera studier om blinda småbarn är att 
de flesta av dessa studier är kvalitativa, detaljrika och fokuserar på 
de blinda barnens kompetens. Detta kännetecknar även de tre studier 
som ingår i föreliggande avhandling. Studierna om småbarnen står 
däremot i kontrast till tidigare genomförd forskning om blinda skol-
barns, ungdomars och vuxnas kroppsuttryck och beteenden i de ovan 
nämnda avseendena. Denna kontrast presenteras efter följande av-
snitt.

F O R S K N I N G  O M  B L I N D A  S M Å B A R N S  

K R O P P S U T T R Y C K  O C H  B E T E E N D E N

Studier som genomförts om blinda småbarns kroppsuttryck och 
beteenden har oftast varit longitudinella, dvs. de handlar om barnens 
utveckling över olika åldrar. Data utgjordes huvudsakligen av 
videoinspelningar av lek- eller måltidssituationer med mamman. Under 
analysprocessen har forskarna haft en förhållandevis stor öppenhet 
gentemot data för att ha möjlighet att beskriva vad barnen kan och 
visar på filmerna samt hur de interagerar med mamman och ibland 
andra personer. Analysmetoden har således oftast varit kvalitativ och 
beskrivande, men har ibland haft kvantitativa inslag, t.ex. i form av 
frekvens- eller procentberäkningar. Nedan presenteras resultat från 
denna forskning som berör blindismer, ansiktsuttryck, ögonpartiets 
rörelser och uttryck, huvudnickningar och huvudskakningar, 
uttryck med händerna samt utpekningar. Avslutningsvis ges en kort 
sammanfattning av barnens utveckling såsom den beskrivs av Preisler 
(1997).
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Blindismer
Stereotypa beteenden visas av både synskadade och seende barn, men 
när de visas av synskadade refereras de som blindismer (Blasch, 1978). 
Exempel på blindismer är rytmiska gungningar med överkroppen, ögon-
tryckningar, vridningar av huvudet från sida till sida, viftningar med 
händerna och stereotypt hanterande av objekt. Blindismer är relativt 
väl utforskade hos blinda småbarn. Johansson (2002) fann t.ex. att de 
flesta blinda barn (som var ca 1 till 3 år gamla) som deltog i hennes 
un dersökning visade stereotypa beteenden, men olika beteenden 
visade sig i olika situationer och i samband med olika känslor. Att 
gunga eller vifta med händerna verkade t.ex. uppkomma då barnet 
blev förtjust, upphetsat eller glad över något, medan stereotypt han-
ter  ande av objekt och ögontryckning tenderade att uppkomma när 
barnet inte hade något särskilt annat att göra eller hade långtråkigt 
(se även Jan & Groenveld, 1993; Tröster, Brambring & Beelmann, 
1991). En av Preisler och Palmers (1987) deltagare, som var ca 1,5 år 
gammal, höll istället händerna knutna mot ögonen när han lyssnade 
och koncentrerade sig på sitt älsklingsstycke av Chopin. Dessa resultat 
in dikerar att ögontryckning har olika innebörd för olika personer och 
kan ske även för en och samma person i olika situationer. Brambring 
och Tröster (1992) skriver att de mest frekventa stereotypa rörelserna, 
dvs. ögontryckningar och kroppsgungningar, var relativt stabila över 
ålder från ca 0,5 till 4,5 års ålder. Men Johansson framhåller att hos en 
del lättbegripliga blinda barn var stereotypierna som regel lätta att av-
bryta när man intresserade barnen för något annat.

Abang (1988) studerade fyra nigerianska och fyra brittiska blinda 
skolbarn. I samtliga fall var barnen utvalda till studien av lärarna 
eftersom barnen ansågs visa blindismer. Abang fann att de nigerianska 
barnen tenderade att gunga mindre frekvent med kroppen och rulla 
mindre frekvent med ögonen än de brittiska barnen. Denna skillnad 
förklaras med att de nigerianska barnen har en nära fysisk kontakt 
med sin mor eftersom de bl.a. bärs på ryggen, medan de brittiska 
barnen oftare lämnas i en spjälsäng eller barnvagn. Skillnaderna för-
klaras även med att de nigerianska barnen alltid har sällskap av många 
familjemedlemmar och vänner, medan de brittiska barnen ofta lämnas 
till en ”nanny” som kanske även har andra barn att ta hand om. 
Kulturella skillnader i hur småbarn vårdas kan således ha be tydelse 
för hur pass frekvent blindismer visas. 
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Ansiktsuttryck
Johansson (2002) fann att en del blinda barn som var lätta att begripa 
var mimiskt uttrycksfulla, även om deras mimik inte var riktigt lika 
tydlig som seendes. Även de barn som studerades upp till ca 5 års ålder 
av Preisler och Palmer (1987) visade flera olika ansiktsuttryck, framför 
allt glädje, intresse (nyfikenhet), undran, ledsenhet och förvåning. 
Enligt forskarna uppvisade de hela den repertoar av ansiktsuttryck för 
känslor som seende barn visar. Junefelt (1987) fann dessutom att ett 
blint barn, som studerades från 2 månader upp till ca 3 års ålder, hade 
fler ansiktsuttryck per minut än en vuxen seende person. De blinda 
barnens uttrycksfullhet i ansiktet relateras till föräldrarnas (framför 
allt mammans), verbala och vokala speglingar och dramatiserande av 
uttrycken (se t.ex. Junefelt, 1987; Preisler & Palmer, 1987). Preisler 
och Palmer observerade även ett neutralt mellanläge som man inte 
ser hos seende barn. Detta mellanläge innebar att de blinda barnen 
var mer stilla i både kropp och ansikte, eftersom som ofta måste vara 
koncentrerade på omgivningens ljud.

Ögonpartiets rörelser och uttryck
Ögonen och framför allt ögonbrynen är mycket informativa när det 
gäller att få kunskap om barnets åsikter. När något är svårt, när 
barnet undrar över något eller är argt kan även pannan rynkas. En del 
blinda barn har inte heller ”stela” ögon, utan rör på ögonen fram och 
tillbaka i olika situationer. Ögonkontakten är dock minimal, eftersom 
barnet inte kan rikta sina ögon mot olika föremål eller mot andra 
personers ögon. (Johansson, 2002; Preisler & Palmer, 1987) Junefelt 
(1987) observerade inte heller någon ögonkontakt hos ett blint barn, 
men ibland såg det ut som om han hade ögonkontakt när han riktade 
ansiktet mot mamman. Junefelt framhåller dock att det inte fanns något 
i datamaterialet som indikerade att ögonkontakt spelade någon större 
roll för barnets utveckling. Preisler och Palmer menar även att bristen 
på ögonkontakt delvis kompenserades med hjälp av föräldrarnas tolk-
ningar av barnens hand- och armrörelser, kroppsvridningar, le enden 
och ansiktsuttryck. 

Huvudnickningar och huvudskakningar
Rowland (1983, 1984) fann ett en drygt 1 år gammal flicka nickade 
och skakade på huvudet för ”ja” respektive ”nej”. Även det blinda 
barn som deltog i Junefelts (1987) studie nickade och skakade på 
huvudet som feedbacksignal och gjorde detta oftare än de seende 
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barn som deltog i undersökningen. Huvudskakningen började dock 
som en blindism med energiska huvudskakningar, men förändrades 
av mamman till långsamma rytmiska huvudskakningar i lekfulla 
sammanhang. Huvudskakningarna speglades av mamman, antingen 
genom ”vänster-höger” eller ”nej-nej”. Iverson, Tencer, Lany och 
Goldin-Meadow (2000) kom fram till ett liknande resultat. De fann 
att några blinda barn, som var ca 1 till 2,5 år gamla, producerade 
över dubbelt så många konventionella gester som några seende barn. 
Exempel på dessa gester var att skaka på huvudet, vinka ”hej då” eller 
klappa händerna i samband med upphetsning.

Uttryck med händerna
Flera forskare har studerat blinda småbarns handrörelser eller ”hand-
språk” och menar att dessa/detta har en viktig kommunikativ och 
därmed social innebörd. Fraiberg (1977) samt Preisler och Palmer 
(1987) fann att barnen kunde forma händerna efter föremåls form och 
storlek, och därmed visa vilka föremål som de föredrog framför andra. 
De kunde även isomorfistiskt representera1 eller illustrera en tidigare 
utförd handling genom händerna. Ett barn i Preisler och Palmers studie 
fick t.ex. uppmaningen att gå och spela på pianot och spelade då med 
fingrarna. Även det blinda barn som deltog i Junefelts (1987) studie 
visade liknande representationer med händerna. Barnet illustrerade 
t.ex. ”prata i telefon” genom att föra upp handen till örat och ”borsta 
tänderna” genom att föra upp pekfingret till munnen. 

Utpekningar
Händerna används även för att peka ut objekt. De blinda barnen 
i Iverson et als (2000) studie pekade t.ex. ut närliggande objekt 
liksom de seende. Men de blinda pekade oftast med hela handen, 
medan de seende vanligtvis pekade med pekfingret. De blinda barn, 
ca 3 månader till 2 år gamla, som deltog i Preislers (1991, 1995) och 
Rowlands (1983) studier visade däremot inga utpekningar alls med 
händerna. Men några barn som deltog i Preislers studie pekade med 
huvudet eller övre delen av kroppen när de uppmärksammade ett visst 
ljud (se även Fraiberg, 1977; Jansson, 1982). Mer konkret innebar 
detta ”kroppspekande” att de lutade sig lite mot ljudet och ”frös” 
rörelsen. Men dessa kroppspekningar var ofta svåra för föräldrarna att 
lägga märke till och det var många missförstånd i dessa sammanhang. 
När barnets ansikte och kropp var orörligt var föräldrarna också mer 
benägna att tolka detta som en brist på intresse eller passivitet, snarare 
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än koncentration och aktivitet. Dessa missförstånd fanns även mellan 
barn och föräldrar i Johanssons (2002) studie. Men ”många gånger 
går det med lite eftertanke att begripa varför barnets beteende är som 
det är. För ett barn som inte ser, kan ett ytligt sett ’konstigt’ beteende 
vara helt funktionellt” (Johansson, s. 135).

Barnens socio-emotionella utveckling
Preisler (1997) framhåller att barnen visade sina intentioner och 
begär med kroppsrörelser, med gester, med ansiktsuttryck och 
med vokaliseringar när de var små. De utvecklade sedan dessa till 
handlingar, lek och verbala uttalanden när de blev äldre. Men de 
hade problem med att ta del av den sociala interaktionen med seende 
barn. När de var 10 år beskrev de sig själva som ensamma barn. 
Det stöd som gavs till föräldrarna eller lärarna fokuserade också 
huvudsakligen på barnets brist på uppträdande och färdigheter, 
såsom motoriska färdigheter, orientering och förflyttning, olika 
perceptuella färdigheter, språkinlärning samt läsa och skriva i braille 
(punktskrift). Den personal som gav stöd till föräldrar och lärare hade 
sällan en motsvarande plan som syftade till att främja barnets sociala 
eller emotionella utveckling. ”För framtiden behöver därför fokus 
skifta från det individuella uppträdandet hos det blinda barnet till 
formandet av relationer mellan barnet och den sociala omgivningen” 
(Preisler, 1997, s. 83, min översättning från engelska). Att forma 
sociala relationer är också i linje med begreppet ”delaktighet” som 
är en dimension av hälsa enligt världs hälsoorganisationens (WHO) 
internationella klassificeringssystem för bl.a. hälsa och handikapp 
från år 2001 (ICF, 2001).

F O R S K N I N G  O M  B L I N D A  O C H  S Y N S K A D A D E  

S K O L B A R N S ,  U N G D O M A R S  O C H  V U X N A S  

K R O P P S U T T R Y C K  O C H  B E T E E N D E N

De få studier som genomförts om blinda och synskadade skolbarns, 
ungdomars och vuxnas kroppsuttryck och beteenden är, med ett par 
undantag, kvantitativa till sin karaktär. Överlag skiljer de sig således 
från studierna om blinda småbarn, som är kvalitativa till sin karaktär. 
Forskarna har inte heller haft samma öppenhet gentemot data som 
de som genomfört studierna om blinda småbarn. Forskarna har t.ex. 
huvudsakligen studerat några få förutbestämda kategorier av uttryck 
eller beteenden där eventuell innebörd definierats av forskaren/
forskarna innan studien genomförts. Definieringen har dessutom 
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genom förts med hjälp av litteratur om seendes kroppsuttryck eller be-
teenden, eller t.o.m. dövas teckenspråk(!). Datamaterialet utgjordes 
oftast av videoinspelningar av ett ca 15 minuter långt samtal mellan 
blinda-blinda eller blinda-seende par som inte träffat varandra tidi-
g are. I några studier utgjordes det istället av en videoinspelad dia-
log eller intervju med forskaren, av en monolog eller olika typer av 
arrangerade uppgifter. Datamaterialet är således inte lika enhetligt som 
i studierna om blinda småbarn. En likhet med studierna om blinda 
småbarn är emellertid att de blinda eller synskadade vanligen jäm-
fördes med seende.

Forskarna studerade huvudsakligen två övergripande kategorier, 
dvs. adaptorer och gester. Adaptorer definieras vanligen som själv-
stimulerande kroppsfokuserade rörelser med händerna som inte är 
relaterade till talet, gester som handrörelser som på något sätt är 
relaterade till talet. Flera av studierna tar upp både adaptorer och 
gester.

Adaptorer
Blass, Freedman och Steingart (1974) videoinspelade synskadade och 
seende ungdomar som genomförde en 5 minuters monolog under 
vilken de fick berätta om någon personlig upplevelse. Forskarna fann 
att de synskadade hade en signifikant större mängd adaptorer (framför 
allt finger-till-handrörelser) än de seende. Frame (2000) replikerade 
delvis Blass et als studie, men före monologen fick de synskadade 
studenterna genomföra en dialog med forskaren och efter monologen 
en intervju. Frame kom fram till ett liknande resultat som Blass et al, 
dvs. att de synskadade studenterna använde mer adaptorer (även här 
framför allt finger-till-handrörelser) än de seende. Frame fann även 
att adaptorerna minskade med ökad ålder hos både de synskadade 
och de seende, och funderar över om studenterna kanske successivt 
lärt sig att kontrollera dessa olämpliga rörelser. Sharkey, Asamoto, 
Tokunaga, Haraguchi och McFaddon-Robar (2000) videoinspelade 
istället synskadade vuxna som samtalade med en okänd seende eller 
synskadad person om vad de ville under ca 15 minuter. Efter analys 
fann de att de synskadade använde mer adaptorer än seende. Trots 
olikartad datainsamling kom de således fram till ett liknande resultat 
som Blass et al och Frame.

Sharkey och Stafford (1990) hade en liknande uppläggning 
av datainsamlingen som Sharkey et al ovan, men i Sharkey och 
Staffords studie var det endast barndomsblinda som samtalade med 
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varandra och studien var även kvalitativ. Forskarna fann bl.a. att de 
barndomsblinda sällan använde adaptorer och ger endast två exempel, 
dvs. att klia sig på näsan eller på huvudet. Under den mesta tiden 
hade de blinda istället händerna i knät eller på soffan. (Denna studie 
presenteras utförligare under avsnittet om tidigare forskning om 
blinda personers icke-verbala samtalsreglering.)

Manly (1980) videofilmade och observerade barndomsblinda 
ungdomar när de samtalade med forskaren. Manlys datamaterial var 
dock mycket begränsat eftersom det endast utgjordes av sammanlagt 
8 minuters videofilm och observationer utan videoinspelning. Men 
till skillnad från ovan nämnda forskare beskriver Manly i detalj vilka 
adaptorer, inklusive olika kroppsdelars position, som de blinda visade. 
En person satt med händerna knäppta i knät, med handflatorna mot 
låren eller lekte med ett skosnöre. Hennes ben var korsade och den 
ena foten var placerad mot golvet, den andra vickades i luften. Vid ett 
tillfälle slängde hon med huvudet som om hon ville få bort hår från 
ansiktet, men det verkade inte finnas behov av det. En annan person 
verkade orolig eftersom hans händer aldrig var stilla. Efter samtalet 
bekräftade han också att han varit nervös. Han drog i sin krage, gned 
sina händer, plockade på sina naglar och flätade samman sina fingrar. 
Han fladdrade även med sina händer och gungade med kroppen (båda 
blindismer), och ökade farten när hans spänning ökade. Hans ben var 
stelt böjda och helt stilla. En tredje person hade istället händerna i 
en spetsig ”tält”-position, men de åtskildes då och då. Hans övriga 
kropp var avslappnad och stilla. Den fjärde och sista personen höll i 
en gummisnodd, men lekte inte med den. En gång rörde han snabbt 
vid sitt ansikte med sin hand, men den övriga tiden hade han händerna 
i knät. Han trummade också stadigt med en fot. Manly menar att, 
förutom en persons blindismer, liknar de blindas adaptorer de som 
är typiska för seende tonåringar. Men Manly presenterar inte något 
eget datamaterial eller någon tidigare forskning om seende ungdomars 
adaptorer. Jämförelsen med seende ger således intryck av att vara 
baserad på Manlys egen erfarenhet och inte på systematisk forskning. 

Sammanfattningsvis har forskarna som genomfört de kvantitativa 
studierna funnit att de blinda/synskadade generellt använde mer 
adaptorer än de seende. De forskare som genomfört de kvalitativa 
studierna har inte på ett tillförlitligt sätt jämfört blinda med seende, 
men har istället beskrivit de blindas adaptorer mer eller mindre i 
detalj.
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Gester
Kemp (1980) videoinspelade samtal mellan blinda-blinda, blinda-
seende och seende-seende vuxna par och observerade att de blinda 
använda färre gester än de seende, men nämner inte vad han avser 
med ”gester”. Manly (1980) gör däremot detta, men fann inga rörelser 
alls som illustrerade det som sades verbalt hos de barn domsblinda 
vuxna. Detta kan, som nämndes ovan, relateras till att Manly hade 
ett tidsmässigt mycket begränsat datamaterial. Blass et al (1974) och 
Sharkey och Stafford (1990) hade tidsmässigt ett något större data-
material än Manly men fann endast några få rörelser hos de syn-
skadade/blinda som var relaterade till rytmen och/eller innehållet i 
talet. Förutom Kemp jämförde inte forskarna de blindas/synskadades 
gester med seendes. I flera nyligen publicerade studier har emellertid 
forskarna gjort denna jämförelse. De har även i detalj definierat vad 
de avser med ”gester”.

Iverson (1999) videofilmade barndomsblinda och seende personer 
som var mellan 9 och 18 år. De fick genomföra två orienteringsuppgifter; 
en storskalig och en småskalig. Deras gestikulering med händerna och 
även verbala tal kodades sedan för fyra olika typer av information: 
(a) väg (information om rörelser mellan två punkter utmed vägen; 
(b) riktning (information om riktning hos rörelser som krävs utmed 
vägen); (c) landmärke (information om punkter utmed vägen) och 
slutligen; (d) lokalisering (information om relativa positioner hos 
punkter utmed vägen eller om destinationen). Efter analys fann 
Iverson bl.a. att de blinda generellt gestikulerade mindre frekvent 
än de seende. Men frånvaron av gester hos de blinda relateras inte 
till blindheten, utan till användningen av en ”segmenteringsstrategi” 
i talet. Att använda en sådan strategi innebär att man beskriver en 
väg som en serie av små enheter som åtskiljs av landmärken.2 Även 
några seende använde en sådan strategi och de producerade en lika 
liten mängd gester som de blinda eller gestikulerade inte alls. Andra 
faktorer än blindheten har således betydelse för gestikuleringen. Detta 
har även några andra forskare analyserat eller endast noterat (se t.ex. 
Frame, 2000; Sharkey et al, 2000).

Förutom adaptorer studerade även Frame (2000) s.k. konversa tions-
gester. Med sådana gester avses betoningar av talet och ämnesgester, 
dvs. rörelser med händerna eller armarna som skildrar någon aspekt 
av det ämnesmässiga innehållet i en konversation. Exempel på sådana 
gester var att visa storleken på ett objekt eller utföra någon handling, 
inklusive konkret (”literal”, s. 157) och abstrakt avbildning. Frame 
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fann att när graden av synskada ökade minskade antalet gester och 
tiden som tillbringades med att använda gester. Graden av synskada 
kan således ha betydelse för gestikuleringen. Frame fann även att de 
synskadade generellt använde signifikant färre konversationsgester än 
de seende. Sharkey et al (2000) kom fram till ett liknande resultat, 
dvs. att blinda använde s.k. emblem och illustratorer mindre ofta än 
seende. Med emblem avser de handrörelser som har en direkt verbal 
översättning vars mening är välkänd av majoriteten av medlemmarna 
av en grupp. Med illustratorer avses handrörelser som ackompanjerar 
talet och används för att beskriva och visa det som omtalas, t.ex. 
rumsliga relationer, riktning, storlek, rytm, bilder eller för att betona 
talet.

En likhet mellan ovan nämnda studier är att forskarna har be-
handlat flera olika konkreta kategorier av uttryck och beteenden 
som en övergripande kategori, t.ex. gester, konversationsgester och 
illustratorer. Iverson och Goldin-Meadow (1997) gjorde istället 
en något finare indelning i olika kategorier och fann då både skill-
nader och likheter mellan blinda och seende. I deras studie deltog 
barndomsblinda skolbarn mellan 10 och 12 år. De fick återberätta en 
historia, genomföra en orienteringsuppgift och ”Piagets konserverings-
uppgift” som inkluderade uppgifter om kvantitet, längd, antal och 
mängd. Samtliga uppgifter videofilmades. Forskarna fann bl.a. att 
de blinda inte visade några metaforiska gester med händerna, som 
avbildar en abstrakt referent, medan de seende visade ett litet antal 
sådana gester i berättelseuppgiften. De fann även att de seende 
gestikulerade mycket under orienteringsuppgiften, medan de blinda 
sällan eller inte alls gestikulerade. Men under konserveringsuppgiften 
gestikulerade de blinda. Under denna uppgift skilde de sig inte heller 
från de seende vad gäller gesternas antal, form och innehåll, utan båda 
grupperna visade t.ex. yta, höjd, längd, placering och orientering med 
hjälp av sina händer. Forskarna menar att den kontinuerliga närvaron 
av konkreta, fysiska objekt kan ha hjälpt till att stödja produktionen 
av gester hos både blinda och seende genom att objekten erbjöd 
en referenspunkt för barnets beskrivningar (jfr. dessa resultat med 
blinda småbarns handrörelser från Junefelt, 1987 samt Preisler & 
Palmer, 1987, ovan). Sammantaget drar Iverson och Goldin-Meadow 
slutsatsen att de blinda skolbarnen visst gestikulerade, men inte i alla 
de sammanhang i vilka de seende barnen gestikulerade.

Van Hasselt, Hersen och Kazdin (1985) videoinspelade ett rollspel 
mellan barndomsblinda och seende ungdomar mellan 13 och 19 år. 
De fann inte heller några skillnader mellan de blinda ungdomarna och 
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de seende vad gäller riktning av blicken och gester. Men endast tio av 
deras tjugofem ”blinda” deltagare var helt blinda. Forskarna nämner 
att de övriga femton såg lite, men hade stora begränsningar av synfältet. 
Denna synrest har antagligen haft betydelse för blickriktningen, vilket 
bl.a. bekräftas av Preisler (1991) som fann att små barn som har en 
liten synrest riktar blicken. Denna synrest kan även ha haft betydelse 
för gestikuleringen, men det är endast en spekulation från min sida.

Sammanfattningsvis har de flesta studierna generellt visat att blinda 
och synskadade antingen gestikulerar mindre ofta än seende eller 
så gestikulerar de inte alls. Flera forskare nämner emellertid, t.ex. i 
sina diskussionsavsnitt, att de funnit stora skillnader mellan blinda 
personer. Iverson (1999) menar t.ex. att en del barndomsblinda 
personer ofta gestikulerade, medan andra sällan gestikulerade. 
Sharkey et al (2000) påpekar även att deras kvantitativa analys 
missade att fånga idiosyn kratiska (personliga) beteenden, t.ex. att en 
blind person inte alls gestikulerade och att en annan person endast 
använde adaptorer i ansiktet. Även i Iverson et als (2000) studie om 
blinda småbarn beskrivs skillnader mellan individer, men tyvärr på 
ett missvisande sätt. De menar t.ex. att ”endast två av fem” (s. 115) 
blinda barn producerade dubbelt så många konventionella gester som 
de seende. Men två av fem är ju nästan hälften! Liksom skillnaderna 
mellan blinda och seende handlar dessa påpekningar om gester i 
allmänhet - inte om gester eller uttryck i detalj. 

Av ovanstående studier kan man dra slutsatsen att vuxna blindas 
kroppsuttryck är relativt outforskat, speciellt vad gäller detaljer. Det 
borde därför vara mycket värdefullt att i detalj kartlägga och beskriva 
deras repertoar av kroppsuttryck så öppet och förutsättningslöst som 
möjligt. Det borde även vara av värde att reflektera över individuella 
förutsättningar för olika former av kroppsuttryck. Det borde dessutom 
vara av värde att, förutom blindheten, reflektera över andra faktorers 
betydelse för olika kroppsuttryck.

F O R S K N I N G  O M  B L I N D A  P E R S O N E R S  

P A R A L I N G V I S T I S K A  U T T R Y C K

Paralingvistiska uttryck kan, grovt sett, definieras som alla uttryck 
som genomförs med rösten och som inte är verbala. Resultaten från de 
få studier som på något sätt berör dessa uttryck hos blinda personer är 
inte lika entydiga som resultaten som presenterats ovan. Å ena sidan 
fann exempelvis Flowers (1974) respektive Foulke, Amster, Nolaw och 
Bixler (1962) att blinda var bättre på att förstå långsamt tal respektive 
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föredrog snabbare lyssningshastighet än seende. Å andra sidan fann 
exempelvis Minter, Hobson och Pring (1991) respektive Brieland 
(1950) att blinda var sämre på att tolka emotioner genom rösten 
respektive varierade sin röst mindre i jämförelse med seende. Junefelt 
och Mills (1990) fann att svenska blinda personer talade i längre 
sekvenser (turer) än svenska seende personer, men de fann inte denna 
skillnad mellan holländska blinda och seende personer. Van Hasselt et 
al (1985) fann även de blinda som gått på internatskola talade längre 
än de som gått i allmänna skolor tillsammans med seende. Liksom 
studierna i ovanstående avsnitt syftade studierna till att analysera 
kvantitet och inte kvalitet. Forskarna jämförde även vanligtvis blinda 
med seende. 

Det är anmärkningsvärt att detta område är såpass försummat 
efter som paralingvistiska uttryck rimligen har stor betydelse för kom-
munikationen, speciellt för barndomsblinda. Kroppsuttryck och para-
lingvistiska uttryck hänger även samman både semantiskt (se t.ex. 
Birdwhistell, 1970; Poyatos, 1993, 2002) och fysiologiskt (se t.ex. 
Argyle, 1975; Ekman & Friesen, 1969). Det borde därför vara lämp-
ligt att studera båda uttrycksmodaliteterna tillsammans. Det bör redan 
här nämnas att avhandlingen huvudsakligen handlar om kropps ut-
tryck. Men till viss del handlar den även om paralingvistiska uttryck, 
de finierat som röstkvalitet.

F O R S K N I N G  O M  B L I N D A  P E R S O N E R S  

I C K E - V E R B A L A  S A M T A L S R E G L E R I N G

Icke-verbal samtalsreglering handlar om hur man reglerar ett samtal 
med en annan person genom sin kropp eller röst. Seendes icke-verbala 
sam talsreglering har noggrant utforskats (se t.ex. Duncan, 1972, 
1973, 1974, Duncan & Niederehe, 1974; Hirsch, 1989; Kendon, 
1967, 1970). Framför allt har forskarna studerat hur seende använder 
blicken (Oeysleboe, 1988). Kendon (1967) fann t.ex. ett tydligt blick-
mönster hos seende. Detta mönster utmärktes av att talaren såg bort 
från lyssnaren vid början av ett längre uttalande (5 sekunder eller 
längre) och såg upp mot lyssnaren mot slutet av det långa uttalandet, 
vanligtvis under slutet av en fras. Därefter fortsatte talaren, som över-
tagit rollen som lyssnare, att se på lyssnaren som i sin tur övertagit 
rollen som talare. En studie om blinda som berör detta område är Van 
Hasselt et als (1985), som redan nämnts ovan. Förutom att jämföra 
synskadade med seende, jämförde forskarna även synskadade som 
gått i specialskola med de som gått integrerade i allmänna skolor. 
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Forskarna fann t.ex. att en högre proportion av synskadade som gått 
i specialskola misslyckades med att visa någon lämplig ögonkontakt 
med sin samtalspartner jämfört med de som gått i allmän skola. Även 
Kemp (1980) berör detta område och observerade att de blinda riktade 
sig mindre frekvent mot sin samtalspartner än de seende. Coupland, 
Giles och Benn (1986) framhåller att när man har försökt att lindra 
problem hos blinda fokuserar man också enbart på att avhjälpa de 
kommunikativa ”fel” som de kan visa, t.ex. att de inte riktar ansiktet 
mot talaren.

Sharkey och Staffords (1990) studie presenteras i detalj nedan 
efter som den handlar om barndomsblindas vokala och icke-vokala 
turtagningsresurser, som kan ses som en aspekt av samtalsreglering. 
Forskarna videoinspelade sex barndomsblinda vuxna personer 
som två och två fick diskutera vad de ville under ca 15 minuter. 
Tre (3) tre minuts-sektioner valdes sedan ut från början, mitten 
och slutet av varje videoinspelat samtal för transkribering till text. 
Detta innebar att sammanlagt 27 minuters samtal transkriberades. 
Kvalitativ ”Conversion Analysis” (CA) användes som analysmetod 
av de transkriberade samtalen. Analysen visade att de blinda 
överlag använde samma vokala resurser som rapporterats i tidigare 
forskning om seende. Med vokala resurser avsågs både verbala 
och paralingvistiska uttryck. De blinda använde t.ex. samtidigt tal, 
grammatisk avslutning, förstärkning, inandning, stammande start, 
tystnad och ökad(t)/minskad(t) volym/tonläge liksom seende. Vad 
gäller den icke-vokala resursen fann de däremot att de blinda aldrig 
berörde samtalspartnern och att de inte skakade på huvudet. De fann 
även att de blinda sällan använde adaptorer och gester samt att de 
sällan ändrade kroppsställning. När de väl nickade gjorde de detta 
på ett mekaniskt och inövat sätt. Enligt forskarna var emellertid 
det huvudsakliga fyndet otypisk (”atypical”, s. 164) orientering av 
ansiktet. Med otypisk menar de att avvika från normerna hos den 
seende populationen. Liksom ovan presenterade forskning om icke-
verbal samtalsreglering tolkade de således de blindas ansiktsriktningar 
i relation till seende normer. 

Manly (1980) tolkade däremot inte de blindas beteende som av-
vikande eller otypiskt i relation till seende normer. Manly beskriver 
istället kortfattat hur de blinda icke-verbalt visade att de ville sluta tala 
och detta kan ses som en konkret aspekt av icke-verbal samtalsreglering. 
Manly fann att en person sänkte ned huvudet när hon pauserade 
verbalt och icke-verbalt. En annan person använde en melodi i språket 
som föll skarpt och avslutades med en höjning. Denna person använde 
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även långa pauser och betonade genom att ändra överkroppsställning. 
En tredje person böjde istället sina knän, vek in benen under stolen 
och sänkte händerna. En fjärde person visade att han talat klart genom 
ett skratt och en förändring i kroppsställning. Det verkar alltså finnas 
betydande skillnader mellan de fyra personerna, men det är inget som 
kommenteras av Manly. 

Tidigare nämndes att Manly (1980) endast analyserade 8 minuters 
videofilm och observationer. Manly hade även flera tekniska problem 
med inspelningen. Manly medger också att studien är mycket be-
gränsad. Som ett resultat av denna begränsning föreslår hon där för 
att följande punkter bör utforskas i framtiden: (1) Hur blinda per-
soners icke-verbala beteende kultiveras, (2) vilka separata koder som 
existerar för interaktion mellan blinda-blinda och blinda-seende, och 
speciellt, (3) i vilken utsträckning som en blind person kan imitera 
någon annans icke-verbala kommunikation. Samtliga punkter berörs i 
föreliggande avhandling, men de är inte i fokus.

F O R S K N I N G  O M  B L I N D A  P E R S O N E R S  

U P P L E V E L S E  A V  I C K E - V E R B A L A  U T T R Y C K

Sharkey et al (2000) framhåller att framtida forskning bör följa upp 
videoinspelade samtal med ingående intervjuer som t.ex. fokuserar 
på deltagarnas uppfattning av samtalspartnern. Ett antal forskare 
nämner också något om blindas upplevelse av andras och även 
av egna kroppsuttryck eller beteenden (se t.ex. Bonfanti, 1979; 
Bullington & Karlsson, 1995, 1997; Frame, 2000; Iverson, 1998; 
Iverson & Goldin-Meadow, 1997; Preisler, 1987). Syftet med dessa 
studier var emellertid inte att beskriva deras upplevelse av icke-verbala 
uttryck och upplevelserna nämns därför endast i några meningar, i 
en fotnot eller i några enstaka citat. Jag har inte heller funnit någon 
studie som fokuserar på deras upplevelse av paralingvistiska uttryck. 
Blinda personers upplevelse av sina egna icke-verbala uttryck verkar 
således nästan vara helt outforskat. Det är därför mycket angeläget att 
fördjupa förståelsen för detta område. Det borde även vara av stort 
värde att låta de blinda själva komma till tals och berätta om sina 
personliga upplevelser. 

A V H A N D L I N G E N S  S Y F T E

Av ovanstående presentation av tidigare forskning kan man dra slut-
satsen att blinda vuxnas icke-verbala kommunikation är relativt out-
forskat. Det finns stora kunskapsluckor som behöver fyllas, både i 
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bredd och djup. Syftet med denna avhandling är därför att fördjupa 
förståelsen för vuxna blinda personers icke-verbala kommunikation. 
Mer specifikt är syftet att fördjupa förståelsen för vuxna blindas

• olika former av kroppsuttryck, sammanfattat som ”kroppsspråk”
• icke-verbala samtalsreglering
• upplevelse av egna icke-verbala uttryck.

Den första punkten är syftet med en kartläggande studie som jag rubri-
cerat: ”En videostudie om blinda personers kroppsspråk”, oftast för-
kortad till ”kroppsspråksstudien”. En form av kroppsuttryck som 
uttolkades i denna studie var samtalsreglerande uttryck. Som tidigare 
framgått är den forskning som berör denna innehållsrika form mycket 
begränsad. Jag bedömde det därför som angeläget att fördjupa 
förståelsen för formen och även inkludera den paralingvistiska 
modaliteten (rösten). Den andra punkten ovan är syftet med studien 
som rubricerats: ”En videostudie om blinda personers icke-verbala 
samtalsreglering”, oftast förkortad till ”samtalsregleringsstudien”. 

När jag (och Gunnar Karlsson som är medförfattare till kropps-
språksstudien) genomförde videostudierna försökte vi ta de blinda 
deltagarnas subjektiva perspektiv (se framför allt kapitel 2). För att 
komplettera videostudierna och få mer insikt i de blindas subjektiva 
perspektiv var det betydelsefullt att låta de blinda själva berätta om 
sina personliga, subjektiva upplevelser av egna icke-verbala uttryck. 
Detta fick de möjlighet att göra i en sista studie som baserades på 
intervjuer. Den tredje punkten ovan är syftet med denna studie, som 
rubricerats: ”En intervjustudie om blinda personers upplevelse av egna 
icke-verbala uttryck”. För att tydligt hålla isär den från de två första 
studierna (som baserades på videofilmer) har jag förkortat den till 
”intervjustudien”.3

Samtliga studier genomfördes utifrån ett kompetensperspektiv som 
innebär att man fokuserar på vad de blinda kan och visar - inte vad 
de inte kan, vilka brister de har och hur de eventuellt avviker från 
seende.4 5 Att fokusera på de blindas kompetens i sin icke-verbala 
kommunikation kan också bidra till en fördjupad förståelse hur det 
är att leva som blind. Att fokusera på de blindas kompetens borde 
dessutom främja blindas horisontella, jämlika, perspektivvidgande 
relationer med andra (jfr. Jansson, 2001).

Coupland et al (1986) understryker att det subjektiva perspektivet 
fått alltför lite empirisk uppmärksamhet i studier om blindas kom-
munikation. De blindas subjektiva perspektiv sätts därför i fokus i 
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samtliga studier i föreliggande avhandling. En lämplig ansats för att 
studera detta perspektiv är den fenomenologiska, som presenteras i 
nästa kapitel.

Kemp (1981) har gjort en detaljerad sammanställning av forskning 
som handlar om de sociala och psykologiska aspekterna av blindhet. 
Kemp drar slutsatsen att inga forskare har beaktat om deltagarna 
varit blinda från födelsen eller blivit blinda vid senare ålder, och i 
så fall för hur länge sedan. Trots Kemps påpekande för över tjugo 
år sedan har ingen av forskarna som genomfört de nyare studierna 
anammat detta. De har därmed försummat möjligheten att upptäcka 
likheter och skillnader mellan barndomsblinda och vuxenblinda. De 
har även försummat möjligheten att reflektera över vilken betydelse 
tidigare erfarenhet av syn har för framför allt kroppsuttryck och 
vilka kroppsuttryck som de vuxenblinda kan ha behållit sen de var 
seende. För att börja fylla denna kunskapslucka jämförs därför 
barndomsblinda med vuxenblinda i samtliga studier, men även 
individer jämförs med varandra.

S A M H Ä L L S R E L E VA N S

Att fördjupa förståelsen för blindas icke-verbala kommunikation är 
av stor betydelse för mänsklig samvaro. Studierna kan därför för-
hoppningsvis bidra till att bryta ned eventuella uppfattningar om 
att blinda generellt uttrycker och beter sig på ett visst stereotypt sätt 
genom att exempelvis beskriva och diskutera likheter och skillnader 
mellan dem.

Intresset för framför allt kroppsspråk bland blinda och synskadade 
är mycket stort, även om detta område rymmer många känsliga och 
kontroversiella frågor. Det har t.ex. förts debatter om kroppsspråk i 
tidningar som vänder sig till synskadade (se t.ex. artikel nr 6, 1995, i 
Perspektiv, Läns- och Riksnytt) och om kroppsspråk, blindismer, gester, 
blickar och rösten på nätet (”SIS-listan” (Synskadade i Sverige) under 
http://www.smartlist.nu/)). Det har även tagits fram studiematerial om 
kroppsspråk för synskadade (Köhler, 1995). Min förhoppning är att 
resultatet från studierna kommer att användas i olika sammanhang 
som berör blinda personers kommunikation. Personer som t.ex. 
arbetar med rehabiliterande, terapeutisk och pedagogisk verksamhet 
med blinda får dessutom möjlighet att utveckla sin kunskap om blinda 
personers icke-verbala uttryck och kommunikation. Denna kunskap 
kan sedan omsättas i praktiken.
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A V H A N D L I N G E N S  D I S P O S I T I O N

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I kapitel 1 redovisas tidigare 
forsk ning om blinda/synskadades icke-verbala uttryck och bete-
enden, syftet med avhandlingen och samhällsrelevans. I kapitel 2 
åter finns ansats och metod. Mer specifikt; den fenomeno logiska an-
satsen, den empiriska fenomenologiska psykologiska metoden (huvud-
saklig metodologisk inspirationskälla), andra lik heter i tolk nings  pro-
cessen mellan studierna, validering och en beskriv ning av under sök-
ningsdeltagarna. I kapitel 3, 4 respektive 5 pre senteras tre studier 
under rubrikerna: ”En videostudie om blinda personers kropps språk”, 
”En videostudie om blinda personers icke-verbala sam talsreglering” 
och ”En intervjustudie om blinda personers upp levelse av egna icke-
verbala uttryck”. I kapitel 6 återfinns framför allt översikter och 
diskussion över det huvudsakliga resultatet från studierna. Efter detta 
kapitel finns en engelsk summering, en referenslista och slutligen en 
bilaga.

Fotnoter
1 Begreppet ”isomorfistiska representationer” är min benämning på barnens ut-

tryck. Denna form av kroppsuttryck återkommer i kroppsspråksstudien.
2 Jämför med Karlsson och Magnusson (1994) som funnit en liknande strategi hos 

barn doms blinda personers förflyttning och orientering.
3 För att vara konsekvent i förhållande till ”intervjustudien” hade jag kunnat 

förkorta den första studien till ”videofilmsstudie ett” och den andra till ”video-
filmsstudie två”. Men för att tydligt hålla isär dessa två studier från var andra 
har jag valt att förkorta dem utifrån vad de handlar om, inte utifrån typen av 
datamaterial.

4 Nordenfelt (1988, 1993) förespråkar kompetensperspektivet och kritiserar även 
världshälsoorganisationens (WHO:s) tidigare klassificeringssystem för hälsa 
(ICIDH). I detta system definieras ”disability” (oförmåga) som en brist på en 
för måga att genomföra en aktivitet eller en uppgift. Han föreslår att definitionen 
av specifika ”disabilities” eller handikapp istället skall ta sin utgångspunkt från 
”ability”, dvs. förmåga eller kompetens. Han definierar ”ability” som en tre-
faktoriell relation med följande termer: Den involverade agenten, agentens mål 
och omständigheterna i vilka agenten agerar. I denna definition blir således indi-
viden viktig som ett subjekt som vill uppnå uppsatta mål och att nå dessa mål 
underlättas eller försvåras av olika omständigheter.

5 Men de blinda kan naturligtvis själva uppleva att de inte kan, har brister och 
avviker från seende. Detta framgår i intervjustudien.
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F E N O M E N O L O G I S K  A N S A T S

En forskningsansats innehåller filosofiska ställningstaganden om hur 
man t.ex. ser på människans relation till världen, medvetandet och 
kroppen. Dessa ställningstaganden får sedan konsekvenser för exem-
pel vis forskarens val av metod, tolkning av data och formu lering 
av resultat. Forskningsansatsen i föreliggande avhandling är feno-
menologisk. Fenomenologin grundades av den tyske filosofen Edmund 
Husserl som levde mellan år 1859 och 1938. Nedan beskrivs först 
kortfattat vad fenomenologi är, sedan beskrivs några fenomenologiska 
begrepp som är relevanta för avhandlingen.

Vad är fenomenologi?
För att förstå vad fenomenologi är kan man dela upp begreppet i 
”fenomen” och ”logi”. Fenomen brukar definieras som ”det som 
visar sig” och detta kan i princip vara vad som helst, t.ex. något 
fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och/eller historiskt. I föreliggande 
avhandling är fenomenen flera, dvs. kroppsspråk, icke-verbal sam-
talsreglering och upplevelse av icke-verbala uttryck. Begreppet ”logi” 
kommer från det grekiska begreppet ”logos” som kan översättas till 
”struktur”. En struktur kan liknas vid en komplex helhet med olika 
delar som relaterar till varandra.

Livsvärlden
”Livsvärlden” är den upplevda, vardagliga och erfarna världen där 
vi människor lever våra liv (jfr. Bengtsson, 1998). Denna värld är 
en ”för-reflekterad” och spontan värld som vi tar för given och 
inte ifrågasätter. I denna värld kan vi spontant och vanemässigt 
kommunicera mening med andra människor genom vår kropp och 
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röst. Men vi kan naturligtvis uppleva mycket annat, t.ex. stressande 
arbeten, roliga fritidssysselsättningar och trevlig samvaro med andra 
människor. Det är emellertid blindas icke-verbala kommunikation som 
är fokus i föreliggande avhandling. Enligt Husserl är livsvärlden något 
annat än den vetenskapliga, reflekterande, analyserande världen där 
forskare t.ex. ställer upp problem, utvecklar metoder, tolkar data och 
diskuterar resultat. Livsvärlden är istället en förutsättning för att den 
vetenskapliga världen överhuvudtaget skall existera. Enligt Husserl 
har alla vetenskaper sitt ursprung i livsvärlden (Karlsson, 1993).

Intentionalitet, mening och sammanhang
Begreppet ”intentionalitet” kommer från det grekiska begreppet 
”intendere” som kan översättas till ”att rikta sig mot något objekt”. 
Den som riktar sig är människan, dvs. subjektet, med sitt medvetande 
och hon sinnesförnimmer, tänker, känner eller gör alltid något. Detta 
”något”, dvs. objektet, kan vara vad som helst; saker, djur, tänkta 
objekt, andra människor, det egna medvetandet, den egna kroppen 
eller rösten etc. För att illustrera hur intentionaliteten visar sig i livs-
världen tar jag ett konkret exempel från min livsvärld, dvs. min 
sinnesförnimmelse av min dator. 

När jag ser på datorn är det en aspekt av datorn som för tillfället 
framträder i mitt perspektiv, dvs. jag ser framsidan av datorn. Men 
detta framträdande perspektiv upplevs alltid tillsammans med en 
”inre” och ”yttre” horisont som tyst, omedelbart och spontant stödjer 
det framträdande perspektivet. Den inre horisonten är alla andra 
möjliga perspektiv som jag kan rikta mot datorn, t.ex. datorn sedd från 
sidan. Den yttre horisonten är tangentbordet framför, lampan bredvid, 
väggen bakom, trädgården utanför huset etc. Men horisonterna 
är aldrig fullständigt öppna och obestämda utan alltid delvis för-
utbestämda av det framträdande perspektivet. Det framträdande 
perspektivet kan liknas vid en figur och horisonterna vid en bakgrund 
eller ett sammanhang. Inga objekt kan alltså förstås isolerat utan det är 
i sammanhanget som objektets mening skapas (Sander, 1999). Enligt 
fenomenologin har mening en fundamental, genomgripande betydelse 
för människan och denna betydelse fångas på ett träffande sätt av 
Merleau-Ponty (1962, s. xix) i orden; ”vi är dömda till mening”.

Den mening eller innebörd som ges till ett objekt, t.ex. ett specifikt 
beteende, kan vidare variera i olika sammanhang. Att luta huvudet 
framåt kan i ett sammanhang vara ett uttryck för ilska, i ett annat ett 
uttryck för koncentration och lyssnande. Två olika objekt, såsom två 
olika beteenden, kan även ges samma mening om de visar sig i likartade 
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sammanhang. Att nicka eller humma kan t.ex. ha innebörden att visa 
att man har hört vad den andre sagt och att man inte gör anspråk på 
att få tala. Att mening skapas i sitt sammanhang är även något som 
andra kommunikationsforskare konstaterat (se t.ex. Birdwhistell, 
1970; Ekman & Friesen, 1969)

Merleau-Ponty (1962) har utvecklat Husserls tankar om den 
mänskliga intentionaliteten och meningsskapandet och sätter i 
synnerhet kroppens medvetande och meningsskapande i centrum. 
Merleau-Ponty menar att det ”kroppsliga jaget” eller medvetandet 
alltid har en relation till världen eftersom kroppen äger en 
intentionalitet som innebär en för-reflekterad, spontan orientering 
eller riktning till världen. Innebörden i begreppet intentionalitet är 
således bredare än innebörden i kognitivt medveten intention eller 
avsikt eftersom det både inkluderar det kognitiva och det kroppsliga 
medvetandet. Det är också denna breda definition av intentionalitet-
begreppet som används i föreliggande avhandling. Men hur kan det 
kognitiva och det kroppsliga medvetandet relateras till varandra?

Det kognitiva och kroppsliga medvetandet är alltid samtidigt i 
världen. Bullington (1999) framhåller t.ex. att de överlappar varandra 
och visar sig själva som olika nivåer på ett kontinuum från kroppsligt 
till kognitivt medvetande. Men i vissa situationer framträder det kogni-
tiva medvetandet, i andra det kroppsliga. När jag t.ex. skall hålla ett 
föredrag för okända personer och även är ovan och nervös tänker jag 
förmodligen en hel del på vad jag uttrycker med min kropp och röst. 
I detta fall framträder det kognitiva medvetandet. När jag däremot 
är bland nära vänner och känner mig avslappnad tänker jag inte alls 
på mina uttryck, utan kroppen sköter spontant sig själv. I detta fall 
framträder istället det kroppsliga medvetandet.

Kroppens uttrycksfullhet
Merleau-Ponty (1962) samt Pilotta och Mickunas (1990) menar att 
mening alltid strävar mot uttryck och att kroppen alltid är uttrycksfull; 
”att vara kroppslig är att vara uttrycksfull och att vara uttrycksfull 
är att vara kroppslig” (Pilotta & Mickunas, 1990, s. 114, min 
översättning från engelska). Men uttrycksfullheten stannar inte inom 
gränserna för den fysiologiska kroppen utan fångar även in andra. Att 
vara kroppsligt uttrycksfull är en del av vår omedelbara, spontana 
kommunikation med världens egen uttrycksfullhet. Ett sätt att vara 
i världen är att variera sina kroppsuttryck där ett specifikt uttryck 
är ett exempel på en meningsenhet där meningen är själva uttrycket. 
(Merleau-Ponty, 1962; Pilotta & Mickunas, 1990)
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Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en sammanflätning 
mellan mening, uttryck, kropp och värld. I våra spontana, omedelbara 
livsvärldsupplevelser finns det inte heller någon uppdelning mellan 
uttryck och beteende, utan de upplevs samtidigt. Min uppdelning 
mellan uttryck och beteende är således analytisk. Syftet med att 
beskriva beteenden är framför allt att ge exempel på hur uttrycken 
kan visa sig. Lyssnande och koncentration kan t.ex. visa sig genom att 
man lutar huvudet framåt, samtalsreglering genom att man exempelvis 
riktar ögonen mot eller ifrån samtalspartnern.

Kommunikation och förståelse
När vi för-reflekterat, direkt och spontant kommunicerar och förstår 
varandra är det som om min intention bebor eller överlappar den 
andres kropp och den andres intention bebor eller överlappar min 
kropp. I denna kommunikation ger vi en gemensam mening till det 
objekt (t.ex. en händelse eller ett fysiskt objekt) som vi samtalar om. I 
denna kommunikation finns det därför ingen skarp åtskillnad mellan 
de kommunicerande parterna utan det är en process i vilken ”jag” och 
”du” eller ”talare” och ”lyssnare” inte är motsatser. Denna direkta 
kommunikation där vi förstår varandra är även grundläggande och 
en förutsättning för en (tillfällig) struktur där vi inte förstår varandra. 
”Det är endast när kommunikationen bryter samman som de kom-
municerande parterna kastas tillbaka på sig själva och antar att de 
är åtskilda” (Pilotta & Mickunas, 1990, s. 38, min översättning från 
engelska).

En förutsättning för att vi skall kunna kommunicera och förstå 
varandra är att vi har en liknande social och kulturell bakgrund. 
När vi är alltför olika och har svårt att förstå ett uttryck riktas 
vår uppmärksamhet istället mot det medium, t.ex. kroppen eller 
rösten, som bär meningen. Uppmärksamheten ändras från ”vad som 
uttrycks” till ”hur det uttrycks”. (se Merleau-Ponty, 1962; Pilotta & 
Mickunas, 1990). Enligt min tolkning kan detta innebära att när en 
person har svårt att förstå en annan persons kroppsuttryck riktas 
uppmärksamheten mot kroppens rörelser, inte mot det som personen 
försöker uttrycka genom sina rörelser. Detta kan t.ex. inträffa när 
en person försöker förstå stereotypa rörelser (blindismer) hos blinda 
barn. Personen uppmärksammar endast rörelserna och har svårt att 
förstå att rörelserna är ett uttryck för en specifik känsla.
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D E N  E M P I R I S K A  F E N O M E N O L O G I S K A  P S Y K O L O G I S K A  

M E T O D E N  –  E N  I N S P I R A T I O N S K Ä L L A

Den empiriska fenomenologiska psykologiska metoden (EPP-me tod-
en)1 är en inspirationskälla i samtliga studier. EPP-metoden är en kvali-
tativ2 metod som utvecklats av Karlsson (1993). Den är använd bar när 
forskaren söker

• besvara vad eller hur något är
• efter mening eller innebörd
• vara så öppen som möjligt till data
• ta ett inifrånperspektiv, dvs. studera subjektivt meningsskapande
• efter en fördjupad förståelse för ett fenomen
• beskriva fenomen i livsvärlden
• se på medvetandet som intentionalt.

Förutom dessa övergripande punkter inkluderar metoden flera kon-
kreta fenomenologiska drag samt hermeneutiska drag och sätt att 
förstå. Dessa drag och sätt att förstå beskrivs, kommenteras och/eller 
konkretiseras nedan.

Fenomenologiska drag
1.  Ett fenomenologiskt drag är att forskaren arbetar så förut sät tnings-
löst och öppet som möjligt under tolkningsprocessen.3 Med detta 
menas att hon/han sätter alla teorier, hypoteser, modeller och system 
som annars används för att förklara eller beskriva fenomenet inom 
parentes. Att sätta inom parentes innebär inte att förneka att teorierna 
etc. finns, utan snarare att medvetandegöra dem för att kunna sätta 
dem åt sidan. Forskaren använder inte heller resultatet från en annan 
empirisk fenomenologisk psykologisk studie som en hypotes eller 
modell för hennes/hans egna analyser.

I studierna i föreliggande avhandling har jag (vi) emellertid haft 
nytta av andra studier som t.ex. handlar om kroppsspråk och sam-
talsreglering. Men begrepp och resultat har inte fungerat som hypo-
teser eller modeller utan snarare som intressanta uppslag. Relevansen 
för min/vår del har även undersökts i kritisk anda. Begrepp har t.ex. 
definierats om, modifierats och/eller konkretiserats utifrån data-
materialet. Begrepp som beskrivits i andra studier är t.ex. ideografer, 
pictografer, spatiala relationer, symboliska uttryck, emblem och 
reglerare (se t.ex. Efron, 1941; Ekman & Friesen, 1969; Wundt, 
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1973). Inspirationskällor om samtalsreglering har huvudsakligen varit 
Duncan (1972, 1973, 1974), Duncan och Niederehe (1974), Kendon 
(1967, 1970), Linell och Gustavsson (1987) samt Norrby (1996).

2. Ett andra fenomenologiskt drag är att de erfarenheter som beskrivs 
i intervjutexterna eller visas på videofilmerna inte skall ändras eller 
ifrågasättas, utan erfarenheten måste man tro på.4 Forskarens uppgift 
är istället att tolka meningen i data och bedöma datas relevans för 
fenomenet. 

Hermeneutiska drag och sätt att förstå
Begreppet ”hermeneutik” kommer från det grekiska verbet ”her-
me neuein” som oftast översätts med ”att tolka” (Ödman, 1979). 
Her meneutiken har en lång tradition i människans historia. Från 
början användes den för att tolka och förstå bibliska texter, men nu-
mera används den i flera ämnen, t.ex. inom historia, litteratur och 
pedagogik (se t.ex. Gustavsson & Zakrzewska-Manterys, 1997). 
Nedan presenteras först fem hermeneutiska drag och sedan två olika 
her meneutiska sätt att förstå under tolkningsprocessen. I framtagandet 
av de hermeneutiska dragen har Karlsson (1993) bl.a. inspirerats av 
Ricoers (1981) försök att definiera en hermeneutisk vetenskap.

1. Ett första hermeneutiskt drag är att forskaren använder sin indi-
viduella, sociala och kulturella förförståelse för att tolka data och 
denna förförståelse är även förutsättning för att förstå under sök nings-
deltagarnas upplevelser. Forskaren har antagligen själv upplevt och 
erfarit fenomenet ifråga eller åtminstone vissa aspekter av det. Jag 
har t.ex. själv använt de flesta av de icke-verbala uttrycksformer som 
beskrivs i studierna. Jag talar även svenska vilket är en förutsättning 
för att t.ex. kunna tolka intervjuerna och för att få ett sammanhang 
till de videoinspelade icke-verbala uttrycken. Jag har dessutom en 
inläst förförståelse om exempelvis icke-verbala uttryck. Men som 
nämndes under det första fenomenologiska draget ovan, är det 
viktigt att förhålla sig kritisk till denna inlästa förförståelse. Att ha en 
förförståelse innebär inte heller att resultaten endast är min förståelse 
och erfarenhet av ett fenomen. Det finns istället ”känslig ’spänning’ 
mellan, å ena sidan, forskarens förförståelse och å andra sidan, strävan 
efter att vara så öppen och förutsättningslös som möjligt” (Karlsson, 
1993, s. 84-85, se även Erikson, 1999).

2. Ett andra hermeneutiskt drag är att forskaren har förståelse för 
relationen mellan helheten och delarna i data. Denna relation brukar 
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kallas för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Detta innebär att 
varje meningsenhet (del) i en text (t.ex. en intervjutext) är en del av 
den sammanhängande helheten hos hela texten. Men hermeneutikens 
undersökningsobjekt är inte enbart texter. Ödman (1979) menar att det 
även kan vara en konstnärlig produkt, ett vanligt bruksföremål eller 
ett samtal. Enligt min uppfattning kan det dessutom vara kroppsspråk 
och icke-verbal samtalsreglering som visar sig på videofilmer.

En meningsenhet (del) i data tolkas således i sitt sammanhang. 
För att exemplifiera denna tolkningsprocess tar jag ett exempel från 
uttolkningen av blinda personers icke-verbala samtalsreglering. 

Under en mycket kort sekvens av en videofilm visades en nickning 
(del) och i samband med denna nickning var personen tyst och hade 
ansiktet riktat mot samtalspartnern som i sin tur talade (sammanhang). I 
detta sammanhang och mot bakgrund av att det just är samtalsreglering 
som studeras tolkades nickningen som en stödsignal. Med stödsignal 
menas att lyssnaren visar att hon/han hört vad talaren sagt och inte 
gör anspråk på att få tala. Under andra sekvenser hummade personen 
istället för att nicka, men sammanhanget liknade det första. I detta 
sammanhang tolkades hummandet också som en stödsignal. Men jag 
hade nu även erhållit ett paralingvistiskt exempel på en stödsignal. På 
detta sätt utvecklades förståelsen genom att tolkningen av en del fick 
stöd i tolkningen av andra delar. 

3. Ett tredje hermeneutiskt drag är att upplevelser och erfarenheter 
måste fixeras på något sätt eftersom de är flyktiga, tillfälliga 
företeelser som snabbt försvinner. I denna avhandling har de fixerats 
i intervjutexter eller på videofilmer. Upplevelserna måste dels fixeras 
för att göra det möjligt för forskaren att gå fram och tillbaka i data, 
dels för att göra det möjligt för andra att granska datan. Men här bör 
det tilläggas att av konfidentiella skäl kan andra inte granska hela 
datamaterialet utan endast utvalda delar.

4. Ett fjärde hermeneutiskt drag är att det finns en skillnad mellan 
den ursprungliga upplevelsen och texten. Glömska eller omtolkning av 
upplevelsen bidrar t.ex. till denna skillnad. Denna skillnad framträder 
i intervjustudien, som baseras på intervjutexter. Intervjuerna handlade 
också framför allt om minnen av upplevelser av icke-verbala uttryck 
och det kan vara svårt att exakt minnas vad man tidigare har uttryckt. 
Icke-verbala uttryck som man vanemässigt använder och kanske inte 
alls har uppmärksammat är också svåra eller omöjliga att beskriva 
verbalt. En del vanemässiga, spontana uttryck kan dock fixeras i tid 
och rum med hjälp av video. Men filmerna är inte en exakt återgivning 
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av den ursprungliga situationen. Filmerna fångar t.ex. inte in hela 
rummet, vilket bl.a. Peolsson (2001) konstaterat. Mot bakgrund av 
ovanstående resonemang är det min uppfattning att intervjuerna och 
videofilmerna har kompletterat varandra på ett fruktbart sätt. 

5. Ett femte hermeneutiskt drag är att forskaren går ”bortom” de 
konkreta, faktiska situationer som beskrivs eller beteenden som 
visas av personerna för att tolka fram en meningsstruktur som kan 
gälla för flera personer och konkreta situationer. Med hjälp av EPP-
metoden kan forskaren studera fenomenet och tolka fram olika 
menings bärande teman (kännetecken) som tillsammans utgör feno-
menets meningsstruktur. Rubrikerna i studierna handlar således inte 
om individer utan utgörs av teman. I kroppsspråksstudien används 
emellertid begreppet ”former” istället för teman och i sam tals-
regleringsstudien bl.a. ”signaler” och ”former”. Individernas kon kreta 
situationsbundna upplevelser eller beteenden används huvud sakligen 
för att konkretisera och belysa olika teman.

I hermeneutikens historia har det förts en diskussion, eller närmast 
varit en ”antagonistisk konflikt” (Gustavsson, 2000, s. 5), mellan den 
traditionella och den nya hermeneutiken.5 Syftet med den traditionella 
hermeneutiken har varit att återskapa en författares intention bakom 
ett arbete, t.ex. en text. Detta innebär att tolkaren återskapar inten-
tionen bakom arbetet oberoende av tolkarens egen historiska 
situation. Den nya hermeneutiken anser däremot att tolkaren alltid är 
bunden till sin historia. För den nya hermeneutiken innebär tolkning 
istället en relation mellan tolkaren och det arbete som skall tolkas, 
inte mellan tolkaren och författaren till arbetet. Författaren är, så att 
säga, irrelevant för den tolkande processen. Karlsson (1993) använder 
distinktionen (men inte konflikten) mellan den traditionella och nya 
hermeneutiken för att skissera en distinktion mellan (a) forskarens 
empatiska förståelse och (b) forskarens tolkande förståelse, där den 
förstnämnda är underordnad den sistnämnda.

(a) Forskarens empatiska förståelse handlar om att forskaren försöker 
förstå och sätta sig in i undersökningsdeltagarens ursprungliga upp-
levelse, meningsgivande genom en intervjutext eller en videofilm. 
Denna förståelse är ett förhållningssätt som forskaren kan anamma 
under många steg i forskningsprocessen. Men den framträder kanske 
tydligast under själva intervjun i intervjustudien när jag försökt få så 
mycket information som möjligt om den ursprungliga upplevelsen. 
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(b) Forskarens tolkande förståelse handlar om att tolka data, dvs. en 
intervjutext eller det som visas på en videofilm. Denna förståelseform 
syftar till att tolka fram en meningsstruktur hos ett fenomen. Denna 
punkt liknar följaktligen punkt fem ovan. Under processen växlar 
sedan forskaren mellan den empatiska och tolkande förståelsen och 
meningsstrukturen växer successivt fram.

Karlsson (1993) menar att det av praktiska och pedagogiska skäl 
är lämp ligt att dela in en analys i olika steg. EPP-metoden är sådan 
metod, men även Giorgi (1985) samt Giorgi och Giorgi (2003) har 
presenterat liknande metoder. Men att använda en metod som utgörs 
av steg är inte alltid lämpligt eftersom analysprocessen kan variera, 
t.ex. beroende på det fenomen som studeras, de data som använts och 
forskarens personliga stil. Karlsson betonar att det först och främst 
krävs en förmåga att inta en ”fenomenologisk attityd”, vilken innebär 
att forskaren reflekterar över hur fenomenet upplevs eller ges mening 
av deltagarna. Syftet med denna attityd är att ur data analysera fram 
en meningsstruktur. Detta har jag tagit fasta på och använder således 
inte EPP-metodens fem steg, pga. att de inte passar mina mycket 
omfattande data. Men trots att jag använt olika typer av data i olika 
studier, dvs. videofilmer i två studier och intervjuer i en studie, finns 
det stora likheter i tolkningsprocessen mellan studierna. Dessa likheter 
presenteras nedan. Olikheter återfinns i samband med respektive 
studie.

A N D R A  L I K H E T E R  I  F O R S K N I N G S P R O C E S S E N  

M E L L A N  S T U D I E R N A

1. En första likhet är att data successivt har insamlats, transkriberats 
och tolkats i kritisk dialog med litteratur och/eller tolkningar som 
gjorts i redan genomförda studier i denna avhandling. Dialogen med 
litteraturen var vanligast i kroppsspråksstudien och samtalsreglerings-
studien, medan dialogen med redan genomförda studier i avhandlingen 
var vanligast i intervjustudien. Genom denna dialog har tolkningarna 
be kräftats, preciserats eller förkastats och en meningsstruktur 
successivt utvecklats. Denna tolkningsprocess innebar även att syftet 
med respektive studie successivt utvecklades. I kroppsspråksstudien 
började jag och medförfattare t.ex. analysera sinnesstämningsuttryck, 
men vidgade sedan syftet till att studera olika former av kroppsuttryck. 
I början av intervjustudien inkluderas även upplevelse av andras icke-
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ver bala uttryck, men snävades senare in för att endast inkludera 
upplevelse av egna uttryck. Denna tolkningsprocess innebar dessutom 
att frågeställningarna successivt utvecklades och formulerades.

2. En andra likhet är att analysen övergripande skett i två steg, där det 
första, huvudsakliga steget, var hermeneutiskt, det andra feno meno-
logiskt inspirerat. Syftet med det hermeneutiska steget var att tolka 
data och därmed beskriva blinda personers kroppsspråk, icke-verbala 
samtalsreglering respektive upplevelse av icke-verbala uttryck. Syftet 
med det fenomenologiskt inspirerade steget var att reflektera över de 
blindas förutsättningar för ett eller flera av ett fenomens teman som 
uttolkats med hjälp av det hermeneutiska steget. 

3. En tredje likhet är att jag/vi reflekterat över olika faktorers, t.ex. 
individuella, sociala och kulturella, betydelse för fenomenet och dess 
teman och förutsättningar. Syftet med denna reflektion var att få en 
fullständigare och komplexare bild över fenomenets struktur. Som 
nämnts i inledningen efterfrågar även flera forskare studier som 
inkluderar olika faktorers betydelse för blindas kroppsuttryck och 
beteenden.

4. En fjärde likhet är att barndomsblinda och vuxenblinda jämfördes 
med varandra i samtliga studier.

VA L I D E R I N G

En studie måste valideras, dvs. man måste bedöma om studien är 
tillförlitlig och meningsfull. Valideringen av en kvalitativ studie kan ske 
på en mängd olika sätt. Följande åtta punkter som berör bedömning 
av validitet är tagna från eller inspirerade av Karlsson (1993), Kvale 
(1989, 1997), Patton (1987) och Wertz (1986):

• Det finns en röd tråd från vetenskaplig ansats till resultat.

• Forskaren har genomgående varit noggrann.

• Forskaren har använt olika datainsamlingsmetoder (triangulerat) 
som kompletterar varandra.

• Forskaren har tolkat data i enlighet med den hermeneutiska 
cirkeln.

• Utdrag från data illustrerar tolkningarna på ett meningsfullt sätt.

• Forskaren har presenterat eventuella svårigheter under forsknings-
processen.
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• Forskaren har undvikit att generalisera resultaten till blinda över-
lag.

• Forskaren har arbetat i team (kommunikativ validitet). 

Nedan diskuteras den sista punkten eftersom den är en del av tolknings-
processen och inte tas upp i detta och följande kapitel. För övrigt har 
valideringen skett successivt under forskningsprocessen (jfr. Kvale, 
1997). För en bedömning av validiteten, t.ex. enligt ovanstående 
punkter, hänvisar jag därför till avhandlingens olika delar och deras 
relation till varandra.

Kommunikativ validitet
En traditionell fenomenologisk ansats involverar oftast en ensam 
forskare och inom den amerikanska universitetsvärlden uppmuntras 
även forskarna att göra sitt arbete i en atmosfär av ”ensamt majestät” 
(Halling & Leifer, 1991, s. 13). Det är min uppfattning att detta även 
stämmer in på den svenska universitetsvärlden, i varje fall inom sam-
hällsvetenskaperna. Men det finns vissa fördelar med att ibland arbeta 
i team, speciellt när fenomenet är relativt outforskat vilket är fallet 
med de fenomen som beskrivs i denna avhandling. Tillsammans kan 
man upptäcka förutfattade meningar samt utvidga och göra en rik 
tolkning av data. Men detta förutsätter att man har en öppen dialog 
som bygger på förtroende och respekt. Åtminstone en av tolkarna bör 
även ha erfarenhet av fenomenologisk forskning (se t.ex. Halling & 
Leifer, 1991; Wertz, 1986). Att testa sin tolkning med andra personer i 
en dialog kallas enligt Kvale (1989) för kommunikativ validitet.

Kommunikativ validitet har jag försökt att nå genom dialog med 
andra personer, t.ex. genom att diskutera vissa av mina förslag på 
tolkningar med forskare och doktorander under olika seminarie till-
fällen samt genom att få kritiska synpunkter från två forskare på ett 
avhandlingsmanus. I kroppsspråksstudien har vi även försökt uppnå 
kommunikativ validitet genom att jag och medförfattaren vinnlagt 
oss om att vara överens om vilken form eller vilka former respektive 
kroppsuttryck tillhör. När vi har haft svårt att förstå ett uttryck har 
även en tredje person deltagit.

I samtalsregleringsstudien har däremot den huvudsakliga delen av 
tolkningarna genomförts av mig. Men mot slutet av forskningsprocessen 
hade jag ett stort behov att diskutera om mina tolkningar av video-
filmerna var rimliga. Min anlitade diskussionspartner hade ingen er-
faren het av att forskningsmässigt tolka icke-verbala uttryck. I början 
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tenderade han därför att fokusera på de ämnen som unders öknings-
deltagarna pratade om. Men relativt snabbt lärde han sig att istället 
fokusera på icke-verbal samtalsreglering. 
I intervjustudien har min handledare varit min huvudsakligen diskus-
sions partner. Jag har bedömt att det har räckt att diskutera med 
honom för att nå kommunikativ validitet eftersom han en lång och 
gedigen erfarenhet av texttolkning på fenomenologisk grund.

U N D E R S Ö K N I N G S D E L T A G A R N A

Sammanlagt har det deltagit fjorton blinda personer (och även en del 
seende, se kroppsspråksstudien respektive samtalsregleringsstudien) i 
studierna. Med blind person avses person som upplever att hon/han 
i princip inte kan identifiera objekt, t.ex. kroppsuttryck, med hjälp 
av synen. Flera kan dock skönja ljus och mörker. Denna synrest kan 
ibland vara till hjälp vid förnimmandet av vissa mer omfattande 
kropps uttryck. En person menar t.ex. att hon/han ibland kan se en 
skuggbild av en person som står bredvid och gungar väldigt mycket 
fram och tillbaka.

Av de fjorton blinda personerna är tio barndomsblinda och fyra 
vuxenblinda. Nio av de barndomsblinda är födda blinda eller har 
blivit blinda före ett års ålder. En person blev plötsligt blind vid fyra 
och ett halvt års ålder, och har även synminnen av mammans ansikte, 
cyklar, dörrar etc. Eftersom denna person blivit blind i barndomen 
har hon/han kodats som barndomsblind. De vuxenblinda har plötsligt 
eller successivt blivit blinda i tonåren eller i vuxen ålder. 

En likhet mellan alla personer är att ingen har någon annan påtaglig 
funktionsnedsättning än synskadan. För övrigt är de relativt olika 
varandra. Deras ålder varierar mellan 18 och 54 år. Nio är kvinnor 
och fem är män. En del har syskon, andra är ensambarn, en del 
har egna barn, andra har inga barn, en del lever ensamma, andra 
lever med sin familj, en del förvärvsarbetar, andra studerar eller är 
arbetslösa. Förutom dessa ”yttre” skillnader finns det även många 
andra skillnader som framgår i respektive studie. Detta heterogena 
datamaterial har bl.a. gjort det möjligt att diskutera och reflektera 
över individuella skillnader mellan olika personer. 

En del personer har deltagit i flera studier, andra i en studie. Av 
konfidentiella skäl anges inte vilka personer som deltagit i vilken 
studie, utan kodningen är unik för respektive studie. Av samma skäl 
anges inte heller hur de rekryterats.
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Fotnoter
1 På svenska borde metoden förkortas till EFP-metoden, men eftersom metoden 

beskrivits på engelska (se Karlsson, 1993) används en engelsk förkortning (EPP-
metoden) som står för ”the Empirical Phenomenological Psychological method”. 

2 Resultatet i samtliga studier har även vissa inslag av kvantitativa begrepp såsom 
”vanligt”, ”oftast”, ”mer”, ”mindre”, ”flera”, eller ”många”. Distinktionen 
mellan ”kva litativ” och ”kvantitativ” diskuteras bl.a. i Allwood (1999) samt i 
Karlsson (1999a) (som är en kommentar till Allwoods kapitel). Allwood menar 
exempelvis att distinktionen är ”oklar” (s. 444) och ”olycklig” (s. 448) eftersom 
de flesta ”kva litativa” studier innehåller kvantitativa inslag och alla kvantitativa 
studier inne håller kvalitativa inslag (t.ex. i formuleringen av forskningsproblemet 
och dess begrepp).

3 Även Husserl arbetade så öppet och förutsättningslöst som möjligt, t.ex. när 
han reflekterade över medvetandets väsen eller struktur. För att nå medvetandets 
struktur satte han dock sitt eget empiriska medvetande åt sidan eller inom 
parentes. Detta görs inte när man arbetar i enlighet med EPP-metoden. För en 
mer detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan Husserls filosofiska metod och 
EPP-metoden, se Karlsson (1993).

4 Husserl använde en filosofisk metod som kallas för ”fri variation i fantasin”. 
Denna metod syftar till att analysera fram förutsättningarna för fenomenets 
existens. Låt mig ta fenomenet stol som exempel. Om man t.ex. vill hitta de 
nödvändiga förutsättningar som krävs för att en stol skall vara en stol så varierar 
man en stols faktiska egenskaper i fantasin. Man frågar sig t.ex.: Om jag ändrar 
färgen på stolen från brun till röd är det fortfarande en stol? Ja, det är det. Men 
om jag ändrar hårdheten från trä till viskos är det fortfarande en stol? Nej, det 
är det inte. Hårdheten är således en nödvändig förutsättning för att en stol 
skall vara en stol. När man använder EPP-metoden ändrar man däremot inte i 
datamaterialet. Även här skiljer sig således Husserls metod från EPP-metoden. 

5 Inom modern hermeneutik (som inte är detsamma som den nya her me  neutiken) ses 
den traditionella och nya hermeneutiken som kom ple mentära. Numera har man 
både ett intresse för vad författaren menat (erfaren hetsnära tolk ningsintresse) och 
ett intresse för alla andra innebörder, me ningar och betyd elser som går att utläsa 
ur texten (erfarenhetsöverskridande tolk  nings intresse) (Gustavsson, 2000). 



31

Kapitel 3
En videostudie om blinda personers 

kroppsspråk

Medförfattare: Gunnar Karlsson

S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för blinda personers 
kroppsuttrycksformer (kategorier), sammanfattat som kroppsspråk1. 2 

Följande frågor syftar studien till att besvara: 

• Vilka kroppsuttrycksformer visar blinda?

• Vilka förutsättningar kan tänkas finnas för några olika kropps ut-
trycks  former?

• Vilken betydelse kan olika faktorer tänkas ha för olika kropps ut-
trycks former eller förutsättningar?

M E T O D

Insamling av data
Data samlades in genom videoinspelningar av fem barndomsblinda, 
två vuxenblinda och två seende personer som var mellan 18 och 52 
år. Syftet med att spela in de seende var att fördjupa förståelsen för 
blindas kroppsspråk. Ett heterogent datamaterial kan nämligen ge upp-
hov till idéer och uppslag vid analyserandet. Tanken har alltså inte 
varit att i första hand jämföra blinda och seende personer. Tveklöst är 
mycket av resultatet giltigt för andra än blinda, men vi har, som fram-
hållits, fokuserat på blinda personers kroppsspråk. 
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Nedan följer en relativt detaljerad presentation av hur data in sam-
lingen genomfördes som syftar till att ge läsaren en så god inblick som 
möjligt i forskningsprocessen.

Samtliga personer fick till uppgift att uttrycka nio olika känslor och 
känslogrupper. Dessa var glad, äcklad, rädd, ledsen/sorgsen, ilsken/
arg, förvånad/överraskad, intresserad/nyfiken, undrande och pinsam. 
Valet av de första sju grundade sig på Ekman och Friesens (1969) 
samt Ekman, Friesen och Ellsworths (1972) studier om universella 
känslouttryck, undran på Preisler och Palmers (1987) studie om blinda 
spädbarns känslouttryck och pinsam på Karlsson och  Sjöbergs (1996) 
studie om skam och skuldupplevelse.

Ett antal listor på punktskrift (för de blinda) och svartskrift (för 
de seende) sammanställdes där de olika känslorna placerades i olika 
ordning på varje lista. Deltagarna3 kontaktades, och tid och plats 
bestämdes för inspelning. En del personer spelades in i hemmet, en del i 
ett arbetsrum på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Kravet var att platsen skulle vara tyst och lugn för att ge möjlighet till 
koncentration på uppgiften. Efter inledande instruktioner som berörde 
syftet med studien, konfidens etc. uppmanades personen att välja en 
känsla från en lista och sätta sig in i känslan, t.ex. genom att tänka på 
en situation där den upplevts.4 Personen ombads sedan att uttrycka 
den så naturligt som möjligt. När personen ansåg sig klar ställdes 
frågor såsom: Tyckte du att du kom in i känslan? Beskriv vad du gjorde 
med din kropp, vad du kände och tänkte? Uppföljningsfrågor ställdes 
även utifrån svaren. Perioden då känslan uttrycktes och intervjun efter 
spelades in på video. För att tydligt höra vad personen sade spelades 
intervjun även in på kassettband och transkriberades därefter. Efter 
intervjun fick personen välja nästa känsla från listan osv. 

För att ha möjlighet att analysera personernas kroppsuttryck i detalj 
inkopierades en elektronisk tidtagare på varje videofilm. Därefter 
började en tidskrävande analys av ca 14 timmars film (varje person 
spelades in i ca 1 till 2 timmar). De data som legat till grund för 
resultatet är huvudsakligen valda från videofilmernas intervjuperioder 
eftersom dessa var mest spontana.

Analys av data
Dataanalysmetoden beskrevs i detalj i kapitel 2. Här ges därför endast 
en kort konkretisering. Analysen av data i denna studie har skett 
i två steg: Det första, huvudsakliga steget, var hermeneutiskt, det 
andra fenomenologiskt inspirerat. Under det första steget ställde vi 
oss frågan: Vad uttrycker de blinda genom sin kropp? Syftet med det 
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första steget var således att tolka det som visades på videofilmerna och 
därmed tolka och beskriva blinda personers kroppsliga uttrycksformer. 
Under det andra steget ställde vi oss istället frågan: Hur är det möjligt 
att visa en viss kroppsuttrycksform? Syftet med det andra var således 
att reflektera över de blindas förutsättningar för att uttrycka några av 
de olika formerna. I samband med dessa fenomenologiskt inspirerade 
reflektioner funderade vi även över olika faktorers betydelse för aktuell 
form/former eller förutsättning, såsom olika sinnens betydelse.

Med undantag för s.k. blindismer och tics, har vi varit intresserade 
av att försöka studera kroppsuttrycket som ett resultat av personens 
(subjektiva) intentioner, syften, meningsgivande. Vi var således inte
intresserade av att reducera personens (subjektiva) meningsgivande 
till en ”objektiv” ren beskrivning av beteende, t.ex. person X:s arm 
rörs från stolskarmen upp till ansiktet. Det var istället detta beteendes 
mening eller innebörd som vi tolkade. Denna mening tolkades i sitt 
sammanhang, t.ex. mot bakgrund av vad personen samtidigt uttryckte 
verbalt och/eller paralingvistiskt, men även mot bakgrund av den 
fysiska miljön och vår (inlästa) förförståelse om kroppsuttryck.

Formalia
För att förstå ett uttryck var det ofta viktigt att se det i förhållande till vad 
personen talade om. I resultatavsnittet har vi därför inkluderat det som 
eventuellt sades verbalt i samband med det tolkade kroppsuttrycket. I 
samband med varje citat och kroppsuttrycksbeskrivning anges även 
varifrån de är hämtade. Det kan t.ex. stå B3 1-30:40 vilket betyder 
följande: De första bokstäverna markerar vilken grupp personen 
tillhör (B = barndomsblind, V = vuxenblind). Efterföljande siffra anger 
undersökningsdeltagare, 3:an i exemplet anger att det är person 3 i den 
barndomsblinda gruppen. Efter siffran följer ett mellanslag, därefter 
anges vilket videoband (i vårt exempel videoband 1) beskrivningen 
är hämtad från. Efter detta följer bindestreck, och därefter anges 
tidtagarens inställning på videofilmen (i exemplet 30:40).

I citaten finns olika typer av punkteringar. Om flera punkter följer 
efter ett ord, t.ex. (alltså...), indikerar det att personen stannat upp och 
blivit tyst. Ord inom hakparentes, t.ex. [en skål], är våra förtydliganden 
av sammanhanget för citatet.
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R E S U L T A T

Genom att tolka videofilmerna och genom dialog med litteratur 
på området uttolkades 20 olika kroppsliga uttrycksformer. Innan 
formerna presenteras bör följande tre punkter noteras:

• En del kroppsuttryck tillhör5 endast en form, medan andra samtidigt 
tillhör två eller flera former. Ett uttryck kan t.ex. vara både utpekande 
och abstrakt symboliserande. Ett annat kan vara betonande och 
isomorfistiskt representerande. Ett tredje utpekande och betonande. 
Detta är exempel på mer tillfälliga former, och de genomförs mot 
bakgrund av mer varaktiga former såsom sinnesstämningsuttryck 
och idiosynkratiska (personliga) uttryck.

• En och samma ”objektiva” kroppsrörelse eller position kan tillhöra 
olika former beroende på sammanhanget och en form kan uttryckas 
med kroppen på olika sätt. Detta innebär att man inte kan hävda 
att t.ex. en ideograf (kroppsuttryck som hjälper fram en tanke, för 
vidare definition se temat ”Ideografiska uttryck”) alltid uttrycks 
genom cirklande rörelser med en hand.

• Kroppsspråket och det talade språket är oftast beroende av varandra. 
I princip kan inte det talade språket ensamt ge hela meningen i det 
en person säger, och inte heller kan kroppsspråket allena ge hela 
meningen (jfr. Birdwhistell, 1970).

Som tidigare nämnts är syftet med studien att fördjupa förståelsen 
för blinda personers kroppsspråk. För att i möjligaste mån inte missa 
någon form av kroppsuttryck har vi därför valt en vid definition av 
kroppsspråk; dvs. de kroppsliga uttryck som kan tolkas av andra 
per soner och som därmed är kommunikativa (se t.ex. Pilotta & 
Mickunas, 1990). En vid definition är också att föredra i forskning om 
funktionshindrade eftersom en sådan tyder på en öppenhet mot data 
(jfr. t.ex. Brodin, 1991; 1993). 

Denna vida definition på kroppsspråk innebär att den första hälften 
av formerna inkluderar en del former som vanligtvis inte brukar 
räknas till kroppsspråk eller gestikulering, såsom funktionella uttryck, 
tics och blindismer. I den andra hälften av resultatavsnittet presenteras 
dock de former som vanligtvis brukar räknas till detta språk, såsom 
betoningar, ideografer, samtalsreglerande uttryck, konkreta uttryck, 
abstrakta uttryck och emblem. Hos flera av dessa har vi hittat mycket 
intressanta skillnader mellan å ena sidan barndomsblinda och å 
andra sidan vuxenblinda och seende personer. Vi har också noterat 
intressanta skillnader mellan barndomsblinda personer.
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Resultatet presenteras först i en sammanfattande tabell (tabell 
3:1). Ur den kan man utläsa antal tillfällen som respektive kropps-
ut trycksform uttrycks av respektive person på filmerna. Vårt huvud-
sak liga intresse har varit att försöka kartlägga förekomsten av olika 
kroppsuttrycksformer. Vi har därför, med ett undantag, endast räknat 
fram till och med tre tillfällen, därefter angett fler än tre tillfällen, 
om så varit fallet. För de former som alltid är närvarande, dvs. 
sinnesstämningsuttryck och idiosynkratiska uttryck, har vi angett 
”alltid närvarande”. Efter tabellen presenteras och diskuteras var och 
en av formerna. I samband med vissa former görs även fenomenologiskt 
inspirerade reflektioner.

Tabell 3:1. Antal tillfällen som respektive kroppsuttrycksform uttrycks av respektive 
person. Förkortningen ”alltid n” indikerar att formen alltid är närvarande, ”fler” att 
den uttrycks vid fler än tre tillfällen (vid de abstrakta symbolerna anges dock den 
exakta siffran). ”fler” eller siffra inom parentes indikerar att tveksamhet finns om 
formen överhuvudtaget uttrycks eller angående antal tillfällen den uttrycktes. Siffra 
inom parentes nämns endast om formen uttrycks vid färre än fyra tillfällen.

  

Personer  

   
Kroppsuttrycksformer B1 B2 B3 B4 B5 V1 V2 S1 S2 
  
Sinnesstämningsuttryck alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n
  
Idiosynkratiska uttryck alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n
  

0 0 (fler) 0 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 (fler) 0 0 0 0 
  
Funktionella uttryck        
– Instrumentella uttryck fler fler fler fler fler fler fler fler fler 
– Vrida huvudet mot ljud 1 1 2 1 0 0 0
– F.d. funktionella uttryck 0 0 0 0 0 fler fler 0 0
– Sociala funkt. uttryck 0 0 0 fler fler fler 0 0 fler 
  
Betoningar fler fler 0 fler fler fler fler fler fler
  

0 (3) 1(3) fler fler fler fler fler fler
  
Samtalsreglerande uttryck fler fler (fler) fler fler fler fler fler fler 
  
Konkreta uttryck         
– Isomorfistiska represent. fler fler fler fler fler fler fler fler fler 
– Utpekningar fler fler fler fler fler fler fler fler fler
– Pictografer 0 0 0 0 1 0 3 0 2
– Spatiala relationer 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  
Abstrakta uttryck
– Metaforiska utpekningar 0 1 1 2 1 fler fler fler fler 
– Differentierande uttryck 0 0 (1) 0 0 0 fler fler fler 
– Konkreta symboler 0 (1) 3(1) fler fler fler fler fler fler
– Abstrakta symboler 0 1 0 0 2(1) 22 126 178 190
  
Emblem 0 

0 3 fler 0 fler fler fler

Personer

  
Personer

   
Kroppsuttrycksformer B1 B2 B3 B4 B5 V1 V2 S1 S2

Sinnesstämningsuttryck alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n alltid n

Idiosynkratiska uttryckKroppsuttrycksformerIdiosynkratiska uttryckKroppsuttrycksformeralltid nKroppsuttrycksformeralltid nKroppsuttrycksformer alltid nB1alltid nB1 alltid nB3alltid nB3 alltid nB4alltid nB4 alltid nB5alltid nB5 alltid nV1alltid nV1 alltid nV2alltid nV2 alltid nS2alltid nS2 alltid n

BlindismerSinnesstämningsuttryckBlindismerSinnesstämningsuttryck 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n (fler)alltid n(fler)alltid n 0alltid n0alltid n 0 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0

Tics 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n (fler)alltid n(fler)alltid n 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0alltid n0alltid n 0

Funktionella uttryckBlindismerella uttryckBlindismer         (fler)        (fler)
– Instrumentella uttryck

  
– Instrumentella uttryck

  
Tics– Instrumentella uttryckTics fler
  

fler
  

fler fler0fler0 fler0fler0 fler(fler)fler(fler) fler fler fler0fler0 fler
– Vrida huvudet mot ljud  – Vrida huvudet mot ljud  

Funktionella uttryck– Vrida huvudet mot ljudFunktionella uttryck 1  1  1 2 0 2 1 0 0 0
– F.d. funktionella uttryck

Funktionella uttryck
– F.d. funktionella uttryck

Funktionella uttryck
– Instrumentella uttryck– F.d. funktionella uttryck– Instrumentella uttryck 0 0fler0fler 0fler0fler 0fler0fler 0 fler

        
fler
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Sinnesstämningsuttryck
Sinnesstämningsuttryck handlar om olika kroppsliga uttryck för mer 
eller mindre varaktiga sinnesstämningar. Någon form av sinnesstämning 
är alltid närvarande eftersom man alltid är ”stämd”, t.o.m. om man 
upplever sig som ”nollställd”. Sinnesstämningsuttrycken förekommer 
både i ”simulerad” form och spontan form. Denna studie inramades 
ju av att personerna skulle försöka leva sig in i olika känslor, vilket 
riskerade att resultera i simulerade känslouttryck. Men under den 
största delen av samtalet förekommer uttryck som tveklöst är 
spontana. Nedan följer exempel på olika sinnesstämningsuttryck:

B1 1-00:15 ombeds att uttrycka glädje och för då ut mungiporna 
åt sidorna så att tänderna blottades, rynkar näsan och kniper ihop 
ögonen med några sekunders mellanrum. Ett mer spontant uttryck för 
glädje är när B1 1-32:30 skrattar högt, kastar bak huvudet och säger 
”det hade varit jätteroligt, det hade det varit!”. 

B3 1-30:40 säger ”det känns pinsamt... alltså ja, (skrattar lite och 
byter position på armarna) vad ska jag säga? Nej, nu blir det pinsamt 
(skrattar lite och skruvar på sig)”. Personen uttrycker först pinsamhet 
på uppmaning och sedan mer spontant. 

B5 1-20:35 säger ”först blir jag liksom... jaha, hur blir jag då?” och 
tystnar och för samtidigt ihop ögonbrynen. Personen uttrycker här 
undran spontant. 

Idiosynkratiska uttryck
De idiosynkratiska uttrycken handlar om en personlig kroppslig stil 
eller ett visst personligt sätt att röra och positionera kroppen. Liksom 
den föregående formen inkluderar denna form mer eller mindre 
varaktiga kroppsuttryck. Formen bryter också igenom oberoende 
av vilka andra kroppsformer som visas och oberoende av vad som 
omtalas. En analogi kan göras med personlig röstkvalitet som tenderar 
att vara densamma i olika sammanhang. 

Nedan ges exempel på respektive blind persons idiosynkratiska 
kroppsuttryck. Dessa uttryck visar sig genom olika kroppsdelar, t.ex. 
genom huvud, armar/händer, kroppshållning och ben/fötter. Ben och 
fötter kommenteras dock inte, eftersom de vanligtvis var utanför 
bilden på videofilmerna. Det bör här nämnas att uttrycken endast 
har uttolkats på filmerna. Vi vet därför inte i vilken utsträckning de 
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förekommer vid andra tillfällen. Det är även möjligt att frekventa 
handrörelser mot olika kroppsdelar kan kopplas samman med 
nervositet och därför bör placeras in under sinnesstämningsuttrycken.

B1: Huvudet är nästan aldrig stilla och rörs framför allt vertikalt. 
Det är ej hängande. Händerna är placerade mot stolskarmarna, men 
förs då och då upp någon decimeter. Händerna är då halvt knutna 
och relativt ospänstiga. Kroppshållningen är något hopsjunken och 
axlarna något framdragna.

B2: Nacken är relativt stel i sidled och huvudet rörs framför allt 
vertikalt. Det är något hängande både vid tal och lyssnande. Personen 
rör händerna mot varandra eller mot låren under nästan hela film-
sekvensen. Händerna är vidare ospänstiga och kraftlösa när de vid ett 
fåtal tillfällen rörs i luften. Överarmarna är vanligtvis placerade tätt 
mot överkroppen. Kroppshållningen är något hopsjunken och axlarna 
något framdragna.

B3: Huvudet är relativt stilla, men vid rörelser rörs det framför allt 
horisontellt. Det är ej hängande. Händerna är oftast placerade mot 
låren med armbågarna riktade ifrån kroppen (vilket ger intryck av en 
manlig kroppshållning). Händerna är även ospänstiga och kraftlösa då 
personen vid ett fåtal tillfällen rör dem i luften. Kroppshållningen är 
relativt rak och axlarna ej framdragna.

B4: Huvudet är rörligt och rörs framför allt horisontellt. En hand-
flata eller båda handflatorna vänds upp då och då oberoende av 
sammanhang. Händerna flyttas även ofta från en kroppsdel till en 
annan (ofta till och från ansiktet och låren) och handrörelserna i 
luften är spänstiga och kraftfulla. Kroppshållningen är relativt rak och 
axlarna är ej framdragna.

B5: Huvudet är rörligt och rörs i många riktningar (vid tal). Det 
är något hängande när det hålls stilla (vid lyssnande). Händerna är 
vanligtvis knäppta i knät och fingrarna på respektive hand rörs ofta 
mot varandra. Händerna är oftast halvknutna när personen rör dem 
i luften. Överarmarna hålls tätt mot överkroppen. Kroppshållningen 
varierar och är ibland rak och ibland hopsjunken.

V1: Huvudet är relativt stilla, men vrids distinkt mot mig då och 
då. Personen gör även varierade och tydliga gester med händerna i 
luften, dock inte alls lika frekvent som V2. Händerna placeras även 
då och då bakom nacken. Kroppshållningen är rak och axlarna är inte 
framdragna.
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V2: Huvudet rörs framför allt horisontellt och läggs även på sned då 
och då. Personen gör ofta mer eller mindre tydliga gester med händerna 
i luften. Händerna placeras även mot olika kroppsdelar, oftast mot 
ansiktet och i knät. När händerna är placerade mot varandra berörs 
vanligtvis nagelbanden av respektive hands fingertoppar. Handloven 
är oftast böjd när händerna rör sig i luften (vilket ger intryck av gracila 
och feminina rörelser). Kroppshållningen är rak och axlarna är inte 
framdragna.

Blindismer
Enligt tidigare forskning kan blindismer vara rytmiska gungningar 
med kroppen, vridningar på huvudet från sida till sida, skakningar 
av händerna i luften med överarmarna tryckta mot kroppen eller 
petningar i ögonen. Blindismer är också relativt väl utforskade och 
brukar särbehandlas i forskningen. Tolkningen har därför framför 
allt skett mot bakgrund av tidigare genomförd forskning som huvud-
sakligen presenterats i inledningskapitlet till denna avhandling.

I vårt datamaterial fann vi inga tydliga blindismer hos någon av 
de blinda personerna. B3 vrider dock på huvudet åt ena sidan vid ett 
fåtal tillfällen (t.ex. vid 1-32:29) oberoende av sammanhang, och detta 
skulle eventuellt kunna tolkas som en blindism.

Tics
Tics kan definieras som snabba ofrivilliga, återkommande och okont-
rollerbara muskelryckningar vilka oftast förekommer inom huvud-
axel området (Nationalencyklopedin, 1995). Vi fann inga tydliga tics 
hos någon av personerna. B4 lyfter dock ibland på ögonbrynen obe-
roende av sammanhang (t.ex. vid 1-27:03 och 1-27:57). Detta skulle 
eventuellt kunna tolkas som tics.

Funktionella uttryck
De funktionella uttrycken handlar om ändamålsenliga kroppsuttryck 
för att utföra handlingar. Vi har delat in dem i fyra underliggande 
former, dvs. instrumentella, vrida huvudet mot ljud, före detta 
funktionella och sociala, funktionella uttryck. Hos personerna är inte 
dessa kroppsliga uttryck förbundna med verbala uttryck. Men det 
är förstås tänkbart att man i samband med uttrycket skulle kunna 
verbalisera vad man gör med sin kropp, t.ex. ”nu riktar jag mitt öra 
mot ljudet” eller ”nu riktar jag mina ögon mot dina ögon”. En person 
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som deltog i intervjustudien berättar också om att han/hon ibland 
verbaliserar funktionella uttryck för att t.ex. tydliggöra sin subjektiva 
intention med uttrycket för samtalspartnern (se vidare kapitel 5).

Instrumentella uttryck
Under de instrumentella uttrycken upplevs kroppen som ett redskap 
eller instrument för personens egna kognitiva eller kroppsliga, vane-
mässiga syften eller avsikter, utan att kroppen för den skull blir ett 
ting i världen såsom t.ex. en hammare är ett ting (jfr. Bullington & 
Karlsson, 1995, 1997). Kroppen kan vara ett redskap i sig själv eller 
användas som ett redskap mot andra kroppsdelar/fysiska objekt på 
eller utanför kroppen. Här följer exempel på instrumentella uttryck:

B1 1-20:04 stryker bak hår från ansiktet med ena handen. 

B3 1-25:55 sätter sig tillrätta i stolen för att göra det bekvämt för sig. 

B4 2-07:24 läser punktskrift med fingrarna. 

V2 1-32:40 känner med fingrarna på och runt munnen. 

Dessa uttryck är vanliga hos samtliga personer vilket framgår av 
beteckningen ”fler” i tabellen.

Vrida huvudet mot ljud
Uttrycket att vrida huvudet och ibland överkroppen mot ljud är 
intressant, bl.a. eftersom det uppträder i mycket tidig ålder, både hos 
blinda (se t.ex. Fraiberg, 1977; Jansson, 1982; Preisler, 1991, 1993, 
1995) och seende (se t.ex. Alegria & Noirot, 1978). Preisler kallar 
dock denna form för ”kroppspekningar”6, och observerade uttrycken 
när det blinda barnet uppmärksammade ett ljud. Vridningarna kan 
liknas vid seendes riktande av ögonen mot visuella objekt som upp-
märksammas.

Exempel på dessa uttryck är då B5 2-00:28 tydligt vrider huvudet 
(ansiktet/ögondelen) mot ljudet från bandspelaren (det bör nämnas att 
B5 också berättar att hon/han vet vad det innebär att ”titta”) och när 
B2 1-34:07 säger ”nu kommer de hem” och vrider tydligt huvudet åt 
vänster och riktar därmed vänster öra mot ljudet, dvs. mot dörren som 
öppnas.

Vid några tillfällen (t.ex. B3 1-30:16 och B3 2-07:45) har vi haft 
svårt att bedöma om personen vrider ansiktet/ögondelen eller ett öra 
mot ljudet. Personen verkar nämligen vrida huvudet halvvägs mot 
ljudet. En anledning till detta kan vara en kompromiss mellan egna 
funktionella behov och seendes behov. Genom social träning har de 
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blinda lärt sig att rikta ansiktet/ögondelen mot den man kommunicerar 
med (se vidare Bullington & Karlsson, 1995, 1997) även om det är 
mer funktionellt och ändamålsenligt att rikta örat mot ljud.

Före detta funktionella uttryck
De före detta funktionella uttrycken uttolkades endast hos de vuxen-
blinda. Det är uttryck som en gång i tiden varit funktionella, men 
som inte längre är det. De handlar uteslutande om att de vuxenblinda 
– trots att de inte ser – riktar sina ögon mot objekt. De vuxenblinda 
visar ofta dessa uttryck på filmerna. Exempel är när V2 1-33:04 säger 
”hjälplös med händerna så här” och vänder upp handflatorna och 
vrider händerna samt riktar sina ögon mot händerna och följer deras 
rörelser med ögonen, V2 1-28:20 läser punktskrift med fingrarna och 
följer fingrarna med ögonen samt då V1 tydligt riktar sina ögon mot 
undersökningsledarens ögon under intervjun. Som framgår av de 
två första exemplen verkar det även finnas (kvar) en synkronisering 
mellan hand och öga trots avsaknad av syn. Detta illustrerar hur den 
vanemässiga kroppen utgör en strukturerad samspelande helhet. Det 
är inte bara en del som är verksam, utan det är hela kroppen.

Sociala funktionella uttryck
Det finns funktionella uttryck som har en mer social, kulturell och 
konventionell innebörd än de ovanstående. I vårt videomaterial hand-
lar det om att hålla en hand för munnen eller rikta bort ansiktet 
från undersökningsledaren i olika sammanhang. Exempel är när B5 
skrattar (1-16:51) eller harklar sig (1-03:17) och håller ena handen för 
munnen samt när V1 3-06:21 hostar och riktar bort ansiktet. Syftet 
med dessa uttryck kan vara att ”skydda” den andre, i detta fall under-
sökningsledaren, mot t.ex. bakterier eller en titt ner i svalget. Vi tror 
att dessa uttryck kräver en mer explicit, tydlig och medveten inlärning 
för barndomsblinda i jämförelse med vuxenblinda och seende.

Betonande uttryck
Kroppsliga betoningar7 har samma funktion som en ljudlig betoning 
av ett ord, och liksom en ljudlig betoning kan en kroppslig vara mer 
eller mindre tydlig. Ett exempel på en tydlig är då V2 2-28:05 säger 
”jag skulle aldrig ha gjort” och betonar ”aldrig” och ”gjort” genom 
att slå hårt mot stolskarmen med knuten hand. En mer otydlig ut-
tolkades hos B1 1-31:45 som säger ”såna saker” och lutar huvudet 
lite framåt vid ”såna” (observera att detta inte är någon utpekning av 
fysiska ”saker” i rummet).
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Betoningar kan ha en kompletterande funktion till talet, men de 
har inte samma gestaltande och för tanken fullbordande funktion 
som ideografer. Detta redogör vi för under nedanstående rubrik. 
För betoningar handlar det mer om att på en ”endimensionell skala” 
poängtera en tanke/ett uttryck/ett ord. Betoningen skall ge extra tyngd 
och kraft till en tanke som formats av språket.8 Fyra barndomsblinda, 
samtliga vuxenblinda och seende personer visar både tydligt och otyd-
ligt betoningar på filmerna, medan en barndomsblind person (B3) inte 
alls visar dem.

Ideografiska uttryck
De ideografiska uttrycken9 (eller kortfattat; ”ideografer” eller 
”sökande uttryck”) hjälper till att finna eller klargöra en tanke, en idé 
(därav namnet) eller en verbal formulering som i sig är mer eller mindre 
klar. De uppträder alltid i ett trevande och sökande sammanhang. 
Detta indikeras av att de vanligen uppträder i samband med en verbal 
paus (...). En del av dem är mer gestaltade och/eller konventionella, 
andra är det inte, vilket framgår av nedanstående exempel.

Ett exempel på en, som vi tolkar det, mer konventionell ideograf 
är då V2 2-23:42 säger ”alltså...jag har inget konkret exempel” och 
knäpper tydligt med ena handens tumme och långfinger, speciellt under 
den verbala pausen (...). Detta kan tolkas som att fingerknäppningarna 
syftar till att hjälpa fram en tanke, dvs. ett ”konkret exempel”, som i 
detta fall inte hittas. Ett exempel på en mer gestaltad ideograf är när 
B5 1-03:32 säger ”vilken fantastisk...” och gör samtidigt formen av 
den skål som personen strax därefter berättar om. Detta kan tolkas 
som att personen inte finner ordet ”skål” vilket indikeras av den 
verbala pausen. Kroppen finner emellertid formen. Exemplet visar 
även att kroppen, talet och tanken är nära förbundna med varandra. 
Ett exempel på en ideograf som inte är gestaltad och konventionell 
(och därmed relativt svårtolkad) är då B2 1-24:35 säger ”också...ja” 
och för upp ena handen någon decimeter ovanför låret.

Reflektioner över förutsättningar och faktorer i relation till de 
ideografiska uttrycken

Kroppsspråkets kärnfulla funktion som uttrycksmedel för personen 
kommer tydligt fram i ideograferna. Kroppsspråket måste här ställas 
i relation till både det talade språket och till tänkandet. Ideograferna 
hjälper till att ge uttryck åt den tanke som skall fullbordas i och med 
det uttalade språket. Att se tanken som färdig och som väntande på att 
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fästa sig vid de adekvata orden vore att dels förenkla relationen mellan 
tanke och språk, dels reducera språkets bestämmande funktion för 
att forma och fullborda tanken. Tanken ger mig en färdriktning som 
språket utvecklar, bestämmer och formar i ett dialektiskt förhållande 
med tanken (jfr. Merleau-Ponty, 1962). Det är i en sådan dialektisk 
process som ideografer fyller sin funktion.

Hos de barndomsblinda deltagarna är det två personer (B4 och B5) 
som vid ett flertal tillfällen visar ideografer medan två (B2 och B3) 
visar dem vid ett fåtal tillfällen och en barndomsblind (B1) inte alls 
visar dem. B2 och B3:s ideografer är dessutom otydliga och därmed 
svår tolkade, medan B4 och B5 tämligen tydligt visar ideografer. De 
vuxenblinda och de seende visar dock tydligt och ofta ideografer. 
Gruppen barndomsblinda skiljer sig således klart åt vad gäller före-
komsten av ideografer. Hur kan man förstå detta? 

Förutsättningen för att utföra ideografer är att kroppen, för att 
använda ett något otympligt uttryck, ”subjektiveras”. Med detta 
menas att kroppen i sig får en meningsbestämmande funktion. Kropps-
rörelsen skall ju hjälpa fram och kroppsligt ”återspegla” en persons 
tankar och språk. Kroppen är med och formar tanken. Kroppen 
framträder i dessa fall som ett tydligt spontant subjekt. Som en annan 
ytterlighet har vi en ”objektiverad kropp”. När kroppen framträder 
som ett objekt, ting för personen har den karaktären av något 
betraktat, något som finns på avstånd (förstått i en mental, ej spatial 
betydelse). Den subjektiverade kroppen är istället den spontant, levda 
kropp som finns med på ett automatiskt och självklart sätt i personens 
relaterande till sig själv och sin omgivning. Kortfattat kan man säga ett 
en subjektiverad kropp innebär att det finns en spontan helhet mellan 
bl.a. kropp, tanke, språk och omgivning.

Personer vars kroppssubjektivering är sämre utvecklad besitter 
eventuellt inte förmågan till att utföra ideografer. Att aldrig ha sett 
inne bär en extra utmaning i att subjektivera kroppen, som även kan 
ha att göra med vana och erfarenhet av att röra kroppen. För barn-
domsblinda och vuxenblinda är det svårare att röra sig fritt i rum-
met än för seende. Synen som fjärrsinne möjliggör nämligen ett 
friare rörelsemönster (jfr. Karlsson & Magnusson, 1994). Vad som är 
mycket intressant i vår studie är att de två barndomsblinda personer 
som visar många ideografer även har ett relativt aktivt rörelsemönster. 
En av dessa personer hade dessutom haft syn till fyra och ett halvt års 
ålder och hade s.k. synminnen, vad gäller färger, mammas ansikte, 
cyklar, dörrar etc. Den andre hade idrottat mycket i sitt liv. Roxendal 
(1987) menar att idrott och även dans inkluderar kroppskontroll som 
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är en högre nivå av kroppsbehärskning. Kroppskontroll kan vidare ses 
som en aspekt av kroppskännedom. Kroppskännedom utvecklas och 
diskuteras i kapitel 6.

Samtalsreglerande uttryck
De samtalsreglerande uttrycken handlar om hur man genom kroppen 
ger uttryck för att lyssna eller tala. Exempel på dessa uttryck är olika 
riktningar med ögonen (endast hos de vuxenblinda och seende), 
huvudnickningar, huvudskakningar (framför allt hos B4, V2 och de 
seende, men även vid några otydliga tillfällen hos B3 t.ex. vid 1-08:
35, 1-11:42, 2-03:05) eller förändrad kroppsställning vid början av 
ett nytt samtalsämne (t.ex. B2 1-01:27). Dessa kroppsuttryck tillhör 
ett omfattande och komplext forskningsområde (se t.ex. Duncan 
& Niederehe, 1974; Hirsch, 1989; Kendon, 1967) där framför allt 
seendes uttryck utforskats. Denna form utvecklas därför i samtals-
reglerings studien.

Konkreta uttryck
De konkreta uttrycken är indelade i fyra uttrycksformer som samtliga 
refererar till objekt (människokropp, djur, växt, mineral, kulturellt 
objekt) som finns eller har funnits fysiskt, konkret i rummet. Dessa 
fyra former, dvs. isomorfistiskt representerande uttryck, utpekande 
uttryck, pictografiska uttryck och spatiala relationsuttryck, kommer 
först att presenteras i tur och ordning.10 Därefter görs vissa reflektioner 
och kommentarer om tabellen som berör samtliga former.

Isomorfistiskt representerande uttryck
Med isomorfistiskt representerande uttryck (eller kortfattat; ”iso morf-
ist iska representationer”) menas att personen kroppsligt representerar 
ett tidigare utfört kroppsuttryck som man själv eller andra genomfört, 
eller ett fysiskt objekt (djur, växt, mineral, kulturellt objekt).11

Ett exempel på ett isomorfistiskt uttryck som representerar ett 
tidigare utfört kroppsuttryck är när B2 1-20:14 säger ”och då [det 
ursprungliga tillfället när personen visade känslan glad] sträckte jag 
upp händerna” och sträcker upp händerna [den kroppsliga repre sen-
tationen av det ursprungliga uttrycket]. Ett exempel på uttryck som 
representerar fysiska objekt är då V1 3-14:30 pratar om en ”utfälld 
säng till gäster” och fäller ner händerna och underarmarna mot låren. 
Detta kan tolkas som att underarmarna representerar sängen, låren 
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golvet och överkroppen väggen. Kroppen representerar här alltså flera 
fysiska objekt, där ett är satt i rörelse (sängen) och flera är stilla (golvet 
och väggen).

Förutom ovanstående uttryck har vi även tolkat ett fåtal som över-
tydliga eller ”teatraliska” i förhållande till det ursprungliga uttrycket. 
Ett exempel är när B5 1-08:45 (som har haft synförmåga till fyra och 
ett halvt års ålder) säger ”jag tittade på dig” och lutar sig mycket fram-
åt mot undersökningsledaren. Detta görs på ett övertydligt sätt efter-
som personen inte alls lutade sig så mycket framåt mot under sök nings-
ledaren vid det ursprungliga tillfället.

Utpekande uttryck
De utpekande uttrycken (eller kortfattat; ”utpekningar”) syftar till att 
peka ut något fysiskt objekt, såsom en kroppsdel på (t.ex. arm, ben, 
huvud) eller i (t.ex. hjärta, mage, hjärna) sin egen kropp, andra personer 
eller objekt (samt plats, enligt Ekman & Friesen, 1969). Objektet kan 
vara närvarande eller frånvarande12. Utpekningar genomförs vanligen 
med någon kroppsdel, oftast med hand eller pekfinger, men kan även 
genomföras med ett substitut för en kroppsdel. Substitutet kan därmed 
fungera som en förlängning av kroppen och i sådana fall oftast av 
armen/handen. En kroppsdel kan även peka ut sig själv. Först följer tre 
exempel där det fysiska objektet är närvarande, därefter ett exempel 
där objektet är frånvarande. 

B2 1-20:00 säger ”ett liknande trädgårdsbord” och lägger handflatan 
mot bordet framför. 

V1 1-01:36 säger ”händerna är jätteviktiga” och håller upp händerna 
i luften. 

V2 3-20:18 säger ”hämta grejer inifrån” och pekar med papperet [sub-
sti tut], som personen håller i handen, mot överkroppen. 

B4 1-30:19 säger ”det satt någon bredvid mig på den här sidan” och 
lägger handflatan mot soffkudden bredvid kroppen. 

Pictografiska uttryck
Pictografiska uttryck (eller kortfattat; ”pictografer”) avbildar formen 
eller storleken (och eventuellt strukturen, men vi har inget konkret 
exempel på detta) hos ett taktilt och/eller visuellt objekt13. Ett exempel 
på avbildande av form är när B5 1-04:07 säger ”jag förstår att den [en 
skål] är oval” och visar formen av skålen med händerna. Ett exempel 
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på avbildning av storlek är när V1 3-15:20 säger ”råtta som var så här 
stor” och visar storleken genom att rikta handflatorna mot varandra 
med ett visst avstånd.

Spatiala relationsuttryck
Spatiala relationsuttryck (eller kortfattat; ”spatiala relationer”) inne-
bär ett sammanlänkande mellan två eller flera fysiska punkter. Dessa 
uttryck indikerar alltså avstånd mellan punkterna. Ett exempel är när 
V2 2-05:25 säger ”kommer gående här och svänger dit” och pekar 
ut olika fysiska punkter snett nedanför sig. För att göra förhållandet 
greppbart ”förminskar” personen här det ursprungliga förhållandet 
mellan punkterna.

Reflektioner över förutsättningar och faktorer i relation till de 
konkreta uttrycksformerna

Som framgått av presentationen av de konkreta uttrycken ovan är de 
uppdelade i fyra former, varav två (isomorfistiska representationer och 
utpekningar) visas flitigt och tydligt i stort sett av alla barndomsblinda 
på filmerna. De andra två (pictografer och spatiala relationer) visas 
däremot nästan inte alls, så när som på en pictograf. Låt oss diskutera 
och spekulera i varför det förhåller sig på detta sätt. 

De ofta och tydligt förekommande konkreta kroppsuttrycken gäller 
kroppsuttryck som relateras till uttryck eller till objekt. Personen 
representerar isomorfistiskt tidigare genomförda kroppsuttryck eller 
objekt samt pekar ut egna kroppsdelar, andra personer eller objekt. 
För att göra detta krävs dels en grundläggande kroppsuppfattning 
om var olika kroppsdelar finns (se Roxendal, 1987), dels ett minne 
för detta. När utpekningen rör objekt utanför kroppen krävs också 
rumskännedom. Det taktila sinnet, det kinestetiska sinnet (för-
nimmelse av kroppsrörelse och position) och hörseln måste här tas i 
anspråk medan synen spelar, såvitt vi förstår, en mindre betydelsefull 
roll i sammanhanget. Synen kan dock eventuellt hjälpa till och göra 
uttrycket tydligare och mer gestaltat. Vissa preliminära reflektioner 
skall här presenteras vad gäller den ringa förekomsten av pictografer 
och spatiala relationer hos barndomsblinda.

Spatiala relationer innebär en sammanlänkning mellan fysiska 
punkter. Detta kräver att man över ett ”tomt rum” kan föra samman 
(minst) två fysiska punkter. Detta ”tomma rum” är inget man taktilt 
kan erfara, annat än möjligen luftdraget, vilket dock knappast ger in-
formation om avstånd eller dylikt. Sinnesmässigt representeras ”det 
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tomma rummet” med hjälp av synen och eventuellt med hjälp av 
hörseln och det kinestetiska sinnet. Som barndomsblind kan det därför 
vara svårt att spontant och naturligt tillägna och använda sig av denna 
form av kroppsuttryck.

Beträffande pictografer, dvs. kroppsliga avbildningar av fysiska 
objekts form eller storlek, förekommer den en gång hos en barn-
doms blind person. Denna person avbildar då formen en oval skål. 
Någon principiell omöjlighet att utföra pictografer av, åtminstone 
mindre (greppbara), fysiska föremål kan inte tänkas föreligga för 
barndomsblinda. Ändå föreligger vissa omständigheter som vi tror kan 
bidra till svårigheter för barndomsblinda att uttrycka pictografer.

En omständighet kan vara att pictografer bl.a. avbildar en fysisk 
utsträckning. Barndomsblinda personer har dock, i jämförelse med 
seende, en större tendens att representera fysiska rumsobjekt i form 
av dess struktur (t.ex. en stol är sammansatt av ben, sits och rygg 
vilka är relaterade till varandra på ett specifikt sätt) snarare än 
fysiska utsträckning (t.ex. stolens höjd) (jfr. Karlsson, 1994, 1996; 
Révész, 1950). En annan omständighet kan vara att förutsättningen 
för barndomsblinda att representera ett fysiskt föremål som en hel, 
spontant given ”bild” (dock ej i betydelsen visuell bild) är bl.a., grovt 
uttryckt, att föremålet inte kan vara för stort. Se Karlsson (1994, 1996) 
för en utförlig redogörelse över barndomsblindas rumsupplevelse, där 
förståelse i form av bild-upplevelse utgör en form av rumsupplevelse.

Abstrakta uttryck
Formen ”abstrakta uttryck” antyder något som inte finns fysiskt, 
konkret i rummet. Kroppen relaterar nämligen här till en symbolisk 
och abstrakt värld. Man kan säga att kroppen förkroppsligar och och abstrakt värld. Man kan säga att kroppen förkroppsligar och och abstrakt
konkretiserar symbolen eller att kroppen ”går bakom” symbolen för 
att åter påvisa dess eventuella fysiska, konkreta grund. För att förstå 
ett abstrakt uttryck måste det alltid kopplas samman med det talade 
språket och sammanhanget. Uttrycken är därmed relativt komplexa. 
I tabell 3:1 anges exakt hur många tillfällen de abstrakta symbolerna 
uttrycktes hos samtliga personer. Anledningen till att vi i detta fall 
angivit det exakta antalet är de betydande skillnader som finns mellan 
de barndomsblinda, vuxenblinda och seende.

De abstrakta uttrycken har delats in fyra uttrycksformer, dvs. meta-
foriskt utpekande uttryck, differentierande uttryck, symboliska uttryck 
med konkret referent och symboliska uttryck med abstrakt referent.
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Metaforiskt utpekande uttryck
Vid de metaforiskt utpekande uttrycken (eller kortfattat; ”metaforiska 
utpekningar”) står det utpekade fysiska objektet för en mer abstrakt 
företeelse. Den vanligaste dylika utpekningen är att peka ut sin egen 
kropp i samband med verbala uttryck för jaget/självet. Ett exempel är 
när B4 2-34:40 säger ”jag” och lägger en handflata på bröstkorgen. 
Detta uttryck är metaforiskt eftersom det inte är den konkreta 
kroppen som är mitt ”jag”, utan jaget är något mer än bara kroppen. 
Jaget går inte att lokalisera till en viss kroppsdel. Att peka på huvudet 
och prata om tankar är ett annat exempel på en metaforisk utpekning. 
Tre barndomsblinda personer (B1, B2 och B3) visade inga metaforiskt 
utpekande uttryck, två (B4 och B5) ett fåtal och de vuxenblinda och 
seende ett flertal.

Differentierande uttryck
De differentierande uttrycken handlar om att med hjälp av kroppen 
skilja två eller flera abstrakta begrepp åt.14 Liksom vid samtliga 
abstrakta uttryck sker här ett nära samarbete mellan det talade språket 
och kroppen. Begreppen nämns nämligen vid namn och hålls samtidigt 
isär genom ett eller flera kroppsliga uttryck. Ett exempel är då V2 
3-05:28 säger ”si eller så” och för ena handen till vänster vid ”si” 
och till höger vid ”så”. Hos de barndomsblinda och en vuxenblind 
(V1) förekommer inga sådana uttryck, med undantag för ett mycket 
otydligt hos B3. De förekommer dock vid flera tillfällen hos den andre 
vuxenblinda personen och hos de seende.

Symboliska uttryck med konkret referent
Symboliska uttryck med konkret referent (eller kortfattat; ”konkreta 
symboler”) handlar om kroppsliga symboler som refererar till en kon-
kret, kroppslig förnimmelse. Denna förnimmelse utmärks av att den är 
självupplevd och personlig – den upplevs ”inne i” den egna kroppen. 
För att förmedla förnimmelsen till andra personer måste den därmed 
beskrivas med hjälp av symboler eller liknelser. Detta kanske även kan 
uttryckas som att ett associationssteg måste tillföras från förnimmelse 
till beskrivning. Nedan följer några exempel på konkreta symboler, där 
det första även kommenteras.

B4 1-15:19 säger ”[glädjen] vispar runt [i magen]” och gör vispande 
rörelser med ena handen utanför magen. Personen symboliserar eller 
liknar här sin kroppsliga förnimmelse av glädje vid något som ”vispar 
runt”. 
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B3 1-31:30 säger ”gå bort, radera [vid pinsamhet]” och gör en snabb 
horisontell rörelse framåt med ena armen. 

B5 1-42:58 säger ”[glädjen] sprutar utåt” och för snabbt armarna utåt 
med spretande fingrar. 

V1 2-04:29 pratar om hur synen har försämrats och säger ”inskränkt 
synfält, ungefär så här” och placerar respektive hands tumme och 
pekfinger nära och runt respektive öga. 

Hos en barndomsblind person (B1) uttolkade vi inga konkreta symboler, 
hos två andra (B2 och B3) ett fåtal. Hos de övriga barndomsblinda (B4 
och B5), de vuxenblinda och de seende uttolkade vi dock flera.

Symboliska uttryck med abstrakt referent
Symboliska uttryck med abstrakt referent (eller kortfattat; ”abstrakta 
symboler”) handlar om kroppsliga symboler som refererar till något 
abstrakt begrepp. Innebörden av detta begrepp är inte självupplevt i 
den egna kroppen (även om många abstrakta begrepp antagligen har 
en kroppslig konkret historia och grund).15 Liksom vid de konkreta 
symbolerna förmedlas innebörden genom symboler eller liknelser. Men 
vid de abstrakta har fler associationssteg tillförts än vid de konkreta.

Som synes är definitionen för denna form övergripande och bred. 
Formen hade därför kunnat delats in i underliggande nivåer. Men 
kortfattat kan symbolerna referera till en mängd olika abstrakta 
begrepp. Exempel på abstrakta begrepp som symboliseras i vårt 
videomaterial är tid (två aspekter symboliserades, dvs. då/nu/sedan och 
hastighet), kvantitet, sinnen (syn, hörsel och lukt), kommunikation och 
relationer mellan begrepp. Nedan följer exempel på dessa abstrakta 
symboler i tur och ordning.

B1 1-02:40 säger ”man blir ett, ihop va” och för snabbt ihop hand-
flatorna. 

B3 1-38:45 säger ”ding!, så, vrida på en strömbrytare” och knäpper 
tydligt med ena handens tumme och långfinger (symboliserar hastig-
het). 

V1 1-34:10 säger ”tre gånger [har personen gråtit i sitt liv]” och 
sträcker upp ena handens tumme, pekfinger och långfinger. 

V2 3-03:31 säger ”se och höra” och för båda händernas handflator 
ifrån och mot ansiktet flera gånger. 
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V2 1-05:32 säger ”pratar” och gör utåtriktade cirklande rörelser med 
båda händerna.  

V2 3-07:05 säger ”växlar mellan...att stanna upp och känna att det 
hjälper inte” och för en hand till höger och vänster några gånger fram-
för kroppen vid ”växlar”.

En av de barndomsblinda (B1) uttrycker inte några abstrakta symboler. 
De övriga barndomsblinda uttrycker formen vid ett fåtal tillfällen. De 
vuxenblinda uttrycker dock abstrakta symboler vid ett flertal tillfällen, 
i synnerhet V2 som uttrycker betydligt fler än V1. 

Det som är intressant att notera är att symboler med abstrakt referent 
är mycket vanliga hos V2, men framför allt hos de seende, vilket 
framgår av tabellen. Även V1 uttrycker ett flertal abstrakta symboler, 
även om de är betydligt färre än hos V2 och de seende. Tveklöst är det 
således en markant skillnad mellan de barndomsblinda och de seende 
när det gäller antalet tillfällen då dessa symboler uttrycktes. Det är 
vidare intressant att de vuxenblinda, speciellt V2, så pass frekvent 
visar abstrakta uttryck. Det bör dock tilläggas att tveksamhet fanns 
vid tolkningen av ca 40 % av V2:s abstrakta symboler. V1:s samtliga 
abstrakta symboler tolkade vi däremot som tydliga och även ca 
90 % av de seendes. Anledningen till att de vuxenblinda uttrycker 
abstrakta symboler kan vara att de (till viss del) har behållit sitt seende 
kroppsspråk. Vi kan dock inte uttala oss om hur deras kroppsspråk 
eventuellt har förändrats i och med synskadan eftersom vi inte har 
några data från tiden före synskadan.

Reflektioner över förutsättningar och faktorer i relation till de 
abstrakta uttrycksformerna

Den relativa avsaknad av abstrakta kroppsuttryck för barndomsblinda 
kan nog förstås som en svårighet att subjektivera kroppen, och 
synen underlättar antagligen en sådan subjektivering. Det som rent 
allmänt krävs för att uttrycka de abstrakta formerna är en kroppslig 
förnimmelse (speciellt vad gäller konkreta symboler) eller en känsla för 
att det abstrakta kan gestaltas kroppsligt. Huruvida dessa abstrakta 
former kommer att användas kan således relateras till om kroppen 
ingår som ”naturlig” del i ett subjekts relaterande till sin omgivning 
och sätt att vara, eller om kroppen framträder som på distans, mer 
som ett ting. Det finns också en dimension som blinda personer i stor 
utsträckning är utestängda från på grund av avsaknad av syn. Det 
handlar helt enkelt om att blinda personer inte alls är ”exponerade” 
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i samma utsträckning som seende till andras uttryck eller till grafiska 
framställningar (t.ex. grafiska kurvor där känslor, tillstånd och dylikt 
placeras i spatial relation till varandra).

Emblematiska uttryck
Emblematiska uttryck (eller mer kortfattat; ”emblem”) är sådana 
kroppsuttryck som kan ersätta det talade språket. Ett emblems 
innebörd skall alltså kunna förstås utan hjälp från det talade 
språket. Detta skiljer emblemen från många av de ovan presenterade 
uttrycksformerna. Kroppsspråket får här sin tydligaste språkliga 
funktion, och kan i det avseendet liknas vid ett teckenspråk. Ett 
emblem måste därför vara så pass socialt och kulturellt vedertaget att 
det talar för sig självt. Exempel på emblem i den svenska kulturen är 
nickning i betydelsen av ”ja”, vridning av huvudet från sida till sida i 
betydelse av ”nej”, två fingrar i luften som böjs ned i en avbildning av 
citattecken. 

Fyra barndomsblinda och en vuxenblind uttrycker inga emblem alls 
på filmerna eller endast vid ett fåtal tillfällen. En barndomsblind (B4), 
en vuxenblind (V2) och de seende uttrycker dock emblem vid ett flertal 
tillfällen.

Emblem är relativt enkla rörelser, de måste lätt kunna förstås. 
Anledningen till att de ändå uttrycks så sällan av de barndomsblinda 
torde vara att tillägnandet av dem i första hand sker med hjälp av 
synen.16 Emblem har också en utpräglad kommunikativ innebörd och 
som mottagare måste man i princip ha syn. I den mån blinda lär sig 
emblem krävs nämligen en tydlig verbal och/eller kroppslig instruktion 
eller att emblemet är hör- och/eller kännbart. Någon möjlighet att 
spontant tillägna sig det med hjälp av visuell imitation föreligger ju 
inte hos blinda.

S A M M A N F A T T N I N G  O C H  Ö V E R G R I P A N D E  R E S U L T A T

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa förståelsen för blinda 
personers kroppsspråk. Genom att tolka ca 14 timmars videofilm 
och genom dialog med litteratur på området uttolkade vi 20 olika 
kroppsliga uttrycksformer. För att i möjligaste mån inte missa någon 
form av kroppsuttryck valde vi en vid definition av kroppsspråk; 
dvs. de kroppsliga uttryck som kan tolkas av andra personer och 
som därmed är kommunikativa (se t.ex. Pilotta & Mickunas, 1990). 
En del av dessa former uttrycks av samtliga personer på filmerna, 
medan andra uttrycks av enstaka personer. De flesta formerna 
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uttrycks dock av någon barndomsblind eller vuxenblind person. Varje 
person uttrycker t.ex. genomgående olika ”simulerade” och spontana 
sinnesstämningar genom sin kropp, och visar även en personlig 
kroppslig stil (idiosynkratiska uttryck). Samtliga blinda (och även 
seende) personer uttrycker sig också på ett funktionellt och konkret 
sätt, vilket bl.a. indikeras av de ofta förekommande instrumentella 
uttrycken, isomorfistiska representationerna och utpekningarna. Vid 
dessa former använder personen kroppen som ett fysiskt redskap för 
att utföra en ändamålsenlig handling, eller låter kroppen representera 
eller peka ut ett fysiskt objekt. Dessa former kan också kopplas 
samman med känsel- och/eller hörselsinnet vilka är de viktigaste 
sinnena för blinda personer (jfr. t.ex. Karlsson & Magnusson, 1994). 
Förutom dessa likheter finns det även vissa intressanta skillnader 
mellan olika personer och grupper.

Som vi nämnde i resultatavsnittet visar B4 och B5 ett aktivare 
rörelsemönster än B1, B2 och B3 på filmerna. Detta indikeras av att 
B4 och B5 uttrycker flera former vid flera tillfällen. Deras uttryck 
är dessutom spänstigare och tydligare än de övrigas, som dessutom 
ofta uttrycks snabbare. Man kan här fråga sig i vilken mån ett aktivt 
rörelsemönster ger möjlighet att ”subjektivera” kroppen, och därmed 
kanske underlätta för kroppen att stödja och komplettera det talade 
språket? Som vi nämnde i resultatavsnittet innebär ”subjektiverad 
kropp” att kroppen i sig får en meningsbestämmande funktion, att 
den upplevs som ett subjekt. En annan ytterlighet är kroppen mer 
som ett ting, ett objekt. I dessa fall framträder kroppen som något 
betraktat, något som finns på avstånd. Men när det gäller förmågan 
att subjektivera kroppen måste man även beakta andra faktorer än 
erfarenhet av kroppsrörelser. Exempel på sådana faktorer skulle kunna 
vara erfarenhet av (fysisk) närhet till andra personer (t.ex. tidiga 
relationer mellan barn och föräldrar eller imitation genom kroppsliga 
instruktioner om kroppsuttryck) samt sociala, kulturella sedvänjor 
och värderingar. 

De vuxenblinda personerna (V1 och V2) skiljer sig från B1, B2 och 
B3 på liknande sätt som B4 och B5. De vuxenblinda, speciellt V2, är 
dock än mer aktiva och tydliga i sitt rörelsemönster än B4 och B5. De 
seende är emellertid de mest aktiva och tydliga, vilket bl.a. framgår 
av de många tillfällen som de tydligt uttrycker abstrakta symboler. 
En relevant fråga är om denna skillnad kan kopplas samman med 
att de seende helt enkelt talar mer om abstrakta ämnen än de blinda. 
Efter att ha specialstuderat detta är det vår uppfattning att det inte är 
någon betydande skillnad mellan samtalens abstraktionsgrad hos de 
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blinda och seende. Vi är dock något tveksamma till om de två seende 
är representativa för den svenska kulturen. Dessa personer visar, enligt 
vår uppfattning, ett mycket aktivt rörelsemönster på filmerna, speciellt 
med händerna. Seende personer i de nordiska länderna anses dock 
uttrycka sig mindre aktivt med bl.a. händerna än personer i latinska 
länder (Fast, 1981). 

Många former verkar ha en framträdande social innebörd. Vid t.ex. 
pictografiska uttryck tecknar personen vanligtvis föremålets form eller 
storlek för den andre för att visa hur det ser ut. Denna form av social 
funktion torde även vara mer utpräglad hos seende, eftersom blinda 
har svårare att erfara en annan persons pictograf än seende. När 
personen väl erfarit formen har hon/han dessutom möjlighet att an-
vända den vid senare tillfällen.

Sammanfattningsvis verkar de barndomsblinda framför allt ut-
trycka sig på ett funktionellt och konkret sätt genom kroppen. De 
verkar även ha en begränsad förmåga och erfarenhet av att uttrycka 
sig på ett abstrakt, symboliskt sätt genom kroppen. Anledningen till 
denna skillnad kan vara avsaknad av synsinne, eftersom de abstrakta 
uttrycken troligen lärs in genom visuell imitation av andra personer.

Fotnoter
 1 Pilotta och Mickunas (1990) definierar språk i termer av upplevelse som en 

strukturering av medvetandet. I denna vida definition av språk inkluderas för-
utom det verbala språket även kroppsliga gester. Men de konkretiserar inte vad 
de menar med gester.

 2 En tidigare version av detta kapitel finns publicerat i Magnusson och Karlsson 
(1996).

 3 För att skydda identiteten hos de blinda deltagarna har vi avstått från att redo-
visa varifrån de har rekryterats. Risken att avslöja de seendes identitet är dock 
mindre. De är studenter vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 4 Det bör nämnas att jag (som var undersökningsledare) även hade färdigställda 
situationsbeskrivningar för känslor tillhands från Zimler (1982), vilka kunde 
användas för att locka fram en känsla. Det var emellertid endast en blind person 
som använde sig av ett par av dessa beskrivningar. 

 5 I resultatavsnitten i samtliga studier har jag oftast valt att använda presens som 
tempusform. Anledningarna till detta val är två. För det första anser jag att 
presens levandegör resultatet, för det andra för att markera att jag uttalar mig 
om datamaterialet (som fortfarande finns och där personerna visar olika uttryck, 
berättar om sina uttryck etc.), inte om den ursprungliga situationen (som har 
varit).

 6 I det här förekommande sammanhanget har vi tolkat det som att uttrycket har 
en funktionell, ändamålsenlig innebörd. Vi har därför valt att placera vridning av 
huvudet mot ljud under de funktionella uttrycken och inte under utpekningar. 
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 7 Betoningar är integrerade med språkets melodi. Konkreta uttryck är integrerade 
med det som fysiskt har erfarits tidigare och formulerats i språket. 

8 I samband med kroppsliga betoningar kan det vara relevant att nämna 
något om kroppens egen rytm (se bl.a. Oeysleboe, 1988) och om kroppens 
synkronisering med talets rytm (jfr. Condon & Ogston, 1967). Kroppsrytm hos 
de videoinspelade blinda personerna tar sig olika uttryck, bl.a. genom fingrar 
som trummar mot något, huvudets rörelser som rör sig i takt med talet och 
händernas betoningar av ord och uttryck. Rytm finns även som en ”ingrediens” 
i flera uttrycksformer, t.ex. i sinnesstämningsuttrycken, i de idiosynkratiska och 
naturligtvis i de betonande uttrycken. Rytmen har ett mycket tidigt ursprung 
– redan i moderns mage reagerar nämligen fostret på ljud och på moderns 
kroppsrörelser. Kort efter födelsen försöker dessutom spädbarnet att imitera 
rytmen i moderns tal, vilket visar sig i rörelser hos barnets kroppsdelar (Condon 
& Sander, 1974). Kroppsrytm utvecklas vidare i samtalsregleringsstudien (se 
kommentaren under ”pågående turhållningssignaler” i kapitel 4).

 9 Efron (1972) definierar ideografer på ett annat sätt än vi: ”...den stakar ut 
eller skisserar i luften tankemönstrens ’banor’ och ’inriktningar’” (s. 96, 
minöversättning från engelska). Vi har emellertid svårt att förstå innebörden i 
defi ni tionen eftersom Efron ger få konkreta exempel. Sonesson (1991) uttrycker 
även tankar om att terminologin inte är adekvat. Så vitt vi förstår finns det en 
likhet mellan Efrons ideografer och våra differentierande uttryck och symboliska 
uttryck med abstrakt referent.

10 Även Iverson och Goldin-Meadow (1997) observerade olika former av konkreta 
uttryck hos fyra barndomsblinda barn som var mellan 10 och 12 år, vars uttryck 
bl.a. jämfördes med seende barns. De blinda barnen producerade framför allt 
s.k. ikoniska gester som reproducerar en fysisk aspekt av något som beskrivs 
i talet. En blind pojkes ena hand representerade t.ex. ett föremål i rörelse som 
rörde sig mot ett stillastående föremål, dvs. mot en vägg. Detta uttryck var även 
mer elaborerat än de seende barnens och liknar dessutom V1:s isomorfistiskt 
representerande uttryck. I inledningskapitlet till avhandlingen fram gick även att 
de blinda barnen visade form, höjd och längd vilket kan liknas vid pictografer. 
De visade även s.k. orientering med hjälp av händerna, vilket eventuellt kan 
liknas vid spatiala relationer. 

11 De isomorfistiska representationsuttrycken och de pictografiska uttrycken kan 
jämföras med Wundts (1973) indelning i ”plastiska” och ”indikativa” gester. De 
första definieras som en tredimensionell imitation av objektet med händerna, de 
sista som en skissering av ett objekt i luften med hjälp av pekfingret. Jämför även 
de representerande uttrycken med Ekman och Friesens (1969) ”kinetografer”, 
vilka definieras som rörelser som avbildar en kroppslig handling.

12 Enligt Ekman och Friesens (1969) samt Efrons (1972) definition av utpekningar 
(deiktiska) är detta pekande rörelser mot ett närvarande objekt. Vi vidgar dock 
deras definition och inkluderar frånvarande objekt.

13 Visuella objekt såsom moln, regnbåge och horisont är mycket svåra att avbilda 
om man inte haft möjlighet att förnimma dem visuellt. Att utifrån modeller av 
dessa visuella objekt göra sig en bild av dem har även visat sig vara svårt (se 
Karlsson, 1994, 1996).
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14 Eventuellt kan Ekmans och Friesens (1969) spatiala relationer som berör rela-
tioner mellan idéer jämföras med våra differentierande uttryck. Men vi anser 
att idéer är något abstrakt som inte finns konkret, fysiskt i rummet. Vi är därför 
kritiska till deras definition av spatiala relationer, och väljer att särskilja våra 
spatiala relationer från de differentierande uttrycken.

15 Wundt (1973) har delat in symboliska gester i två grupper; ”primära” och 
”sekundära”. De första refererar direkt till abstrakta begrepp, vilket de andra 
inte gör. Wundt menar dessutom att de primära evolutionsmässigt är sent 
utvecklade.

16 Flera av de blinda och seende knäpper med fingrarna för att symbolisera hastig-
het, t.ex. i samband med att en person talar om något ”blixtsnabbt” eller en 
annan person säger ”ding!, så, vrida på en strömbrytare”. Att knäppa med 
fingrarna är, förutom att vara synbart, även hörbart och kan därmed användas 
av blinda. Detta uttryck kan eventuellt också tolkas som ett emblem, men har av 
oss, i de sammanhang de förekommit, tolkats som abstrakta symboler.
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En videostudie om blinda personers 

icke-verbala samtalsreglering

S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för blinda personers 
icke-verbala samtalsreglering. Ett samtal kan definieras som en social 
situation där minst två deltagare deltar och som sker sekventiellt 
med turtagning (Mesch, 1998). Begreppet ”turtagning” indikerar att 
det handlar om när en person tar ordet (turen) från en annan, mer 
specifikt när lyssnaren tar ordet (turen) av talaren. Meschs definition 
är emellertid alltför snäv, eftersom syftet med studien är att studera 
det mer omfattande fenomenet ”samtalsreglering” där turtagning 
ingår som en aspekt av flera. Samtalsreglering kan definieras på olika 
sätt. I ett vidare perspektiv kan den definieras som hur interagerande 
personer reglerar sin grundläggande orientering mot varandra, i ett 
snävare hur man genom olika icke-verbala beteenden visar vems tur 
det är att tala eller lyssna (jfr. t.ex. Kendon, 1967). I föreliggande 
studie används den snävare definitionen, bl.a. för att göra studien 
praktiskt hanterbar.

Följande frågor syftar studien till att besvara: 

• Vilka samtalsreglerande signaler avger blinda och hur visar sig 
dessa genom beteendet, dvs. genom kroppsrörelser/positioner och 
paralingvistiska ljud/tystnader?1 Paralingvistiska ljud definieras som 
olika ljud som framför allt genomförs med hjälp av röstens olika 
kvalitéer och som inte är verbala (se vidare ”Notpartitursmodellen” 
och paralingvistisk kodnyckel i bilaga 1). 

• Vilka samtalsreglerande former visar blinda och i vilka olika (lokala) 
sammanhang förekommer olika signaler och beteenden?
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• Vilka övergripande tolkningar kan göras över signaler, beteenden 
och former?

• Vilka förutsättningar och faktorer kan tänkas ha betydelse för en del 
av samtalsregleringens ”ingredienser”?

D I A L O G I S M  O C H  C O N V E R S A T I O N  A N A LY S I S  

–  T V Å  I N S P I R A T I O N S K Ä L L O R

I metodkapitlet (kapitel 2) beskrevs olika fenomenologiska begrepp 
som är relevanta för avhandlingen och således även för denna studie, 
dvs. livsvärlden, intentionalitet, mening, sammanhang, kroppens ut-
trycks fullhet, kommunikation och förståelse. Men i föreliggande 
studie behövde jag även ta hjälp av mer detaljrika inriktningar och 
inspi rerades därför av ”dialogism” och ”Conversation Analysis”. 

Dialogism
Dialogismen är ett kunskapsfilosofiskt (epistemologisk) ramverk 
inom vilket man studerar kommunikation som ett historiskt och 
kulturellt fenomen (Linell, 1998; Markovà, 1990). Dialogismen 
har bl.a. inspirerats av fenomenonologin i sin syn på perspektiv och 
sammanhang. Det framträdande perspektivet respektive den inre och 
yttre horisonten i upplevelsen (se metodkapitlet) motsvarar t.ex. grovt 
sett ett uttalande om något, respektive aktörernas bakgrundskunskap 
och det situationsbundna, omedelbara sammanhanget (Linell, 1998). 
Det finns även en likhet mellan dialogismen och fenomenologin 
vad gäller synen på kommunikation. Båda ansatserna menar att 
kommunikation förutsätter en meningsgemenskap. Denna gemenskap 
beskrivs i och för sig i olika ord i respektive ansats, men innebörden 
är, enligt min uppfattning, densamma. Dialogismen menar exempelvis 
att kommunikation förutsätter någon grad av ömsesidighet mellan 
talarens och lyssnarens perspektiv (Linell, 1998). Lyssnaren måste 
t.ex. försöka ta talarens perspektiv och talaren måste anpassa sitt 
uttalande till lyssnaren. Merleau-Ponty (1962) menar också att 
kommunikation förutsätter ömsesidighet och anpassning, men istället 
mellan personernas intentioner. I båda ansatserna hävdas även att det 
(oftast) inte finns någon skarp åtskillnad mellan talare och lyssnare i 
den spontana kommunikationen. Min uppdelning i talare och lyssnare 
är således en analytisk uppdelning. Ytterligare en likhet är att både 
dialogismen och fenomenologin tar upp betydelsen av det socio-
kulturella sammanhanget.
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Conversation Analysis
Inom dialogismens ramverk kan Conversation Analysis (CA) placeras 
in (Linell, 1998). CA har sina rötter i etnometodologin, vilken 
grundades av Garfinkel (1967, 1972)2. Etnometodologin utgår t.ex. 
från att livsvärlden är något som samhällsmedlemmarna ständigt 
måste (åter)skapa och upprätthålla utan att nödvändigtvis vara 
medvetna om detta (Heritage, 1984; Norrby, 1996). Detta skapande 
och upprätthållande sker genom socialt samspel där både verbal 
(Luckmann, 1990; Norrby, 1996) och icke-verbal kommunikation är 
betydelsefulla. 

Ett antagande inom CA är att alla samtal har struktur (Norrby, 
1996). Inget samtal är således kaotiskt (Asplund, 1988). Om det 
vore utan struktur och kaotiskt skulle de samtalande personerna 
antagligen ständigt missförstå varandra, prata i mun på varandra och 
inte visa några systematiskt återkommande uttryck och beteenden. 
Med struktur menas inte språklig eller grammatisk struktur utan 
snarare ett slags organisatorisk, systematisk struktur. Analysen går 
nämligen ut på att finna återkommande funktioner eller innebörder3

hos verbala repliker (Linell & Gustavsson, 1987) eller icke-verbala 
beteenden. Norrby menar även att en hög frekvens av en funktion inte 
är intressant i sig när man använder CA. Inom CA betonas istället var 
i samtalssammanhanget funktionen återfinns och vilken innebörd det 
fyller just där. CA koncentrerar sig även oftast på detaljer i samspelet 
och det situationella sammanhanget (Linell, 1998).

Samtalsstrukturen kan urskiljas genom en skala från global (makro) 
till lokal (mikro) (se t.ex. Norrby, 1996; Schiffrin, 1988). Studier som 
intresserar sig för den globala strukturen analyserar t.ex. indelning 
i olika samtalsfaser, ämnesövergångar eller s.k. närhetspar (såsom 
fråga-svar). Studier som fokuserar på den lokala strukturen berör 
exempelvis hur turskiften sker med hjälp av talarens och lyssnarens 
olika signaler och hur lyssnaren signalerar att talaren kan fortsätta 
tala. Det bör redan här nämnas att i denna studie fokuseras den lokala
strukturen, inte den globala. 

Sammanhanget kan delas in i ett yttre och inre sammanhang 
(kontext) där det yttre är det sociala, samhälleliga och kulturella 
sammanhanget och det inre själva samtalssammanhanget. Enligt 
Norrby (1996) inkluderar det inre sammanhanget framför allt det 
språkliga sammanhanget (det som sägs) men ibland även prosodi, 
taltempo och pauser (paralingvistiska beteenden). Enligt min 
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uppfattning inkluderar det även det kroppsliga sammanhanget, t.ex. 
vad en samtalspartner uttrycker med sin kropp. Denna studie fokus-
erar framför allt på det inre sammanhanget.

M E T O D

Insamling av data
Data samlades successivt in genom videoinspelningar av tre barn-
domsblinda, tre vuxenblinda och sex seende personer. De blinda var 
mellan 23 och 54 år, de seende uppskattningsvis mellan 20 och 40 år 
(de tillfrågades ej om ålder). För att skydda identiteten hos de blinda 
deltagarna har jag avstått från att redovisa hur de har rekryterats. 
Risken att avslöja de seendes identitet är dock mindre. De studerade 
vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet, när de deltog 
i studien. 

För att skydda deltagarnas identitet gavs de individuella koder. De 
barndomsblinda fick koderna B1, B2 och B3, de vuxenblinda V1, V2 
och V3 och de seende S1, S2, S3, S4, S5 och S6. V1 har varit blind i 38 
år, V2 i 4 år och V3 i 20 år.

Var och en av de blinda samtalade dels med en okänd blind person, 
dels med en okänd seende vid olika tillfällen, enligt nedan. Det var en 
till tre veckor mellan de två samtalen för respektive person.

B1 samtalade med B2 och S1
B2 samtalade med B1 och S2
B3 samtalade med V1 och S4
V1 samtalade med B3 och S3
V2 samtalade med V3 och S5
V3 samtalade med V2 och S6

Sammanlagt spelade jag alltså in nio olika samtal. Tanken med att 
låta var och en samtala med okända personer var att sådana samtal 
kan inkludera svårigheter (t.ex. missförstånd eftersom man använder 
olika samtalsreglerande uttryck). Tanken med att låta personerna 
samtala med en blind respektive seende var att utröna om de använder 
olika eller liknande icke-verbal samtalsreglering tillsammans med 
dessa personer. Tanken med studien var inte att jämföra blinda och 
seende personer. Men mycket av resultatet är antagligen även giltigt 
för seende.

I samband med den sista inspelningen med varje deltagare 
genomfördes en halvstrukturerad intervju som sammanfattningsvis 
handlade om upplevelse av icke-verbala uttryck under de video in-
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spelade samtalen och i största allmänhet. En del intervjudata som 
berör samtalsreglering återfinns i samband med resultatet. Men den 
huvudsakliga tolkningen av intervjuerna återfinns i kapitel 5. 

Inom den humanvetenskapliga ansatsen förespråkas vanligen att 
man skall analysera ”naturliga” situationer, inte minst för att man är 
intresserad av människors upplevelse i vardagen, med andra ord; deras 
”livs värld”. Förespråkare för etnometodologisk CA menar exempelvis 
att samtalen som spelas in skall förekomma ”naturligt”, i motsats till 
för arrangerade samtal eller samtal skapade i laboratorier (Hutchby & 
Wooffitt, 1998). Garfinkel, som utvecklade etnometodologin, använde 
emeller tid experiment för att bl.a. praktiskt beforska fenomenologen 
Schutz teoretiska idéer om livsvärlden (se Heritage, 1984). Inom 
en fenomenologisk ansats kan man även analysera (artificiella) 
laborationer, men man tar då hänsyn till personernas upplevelse av 
situationen (Karlsson, 1993). Det sistnämnda är i linje med min upp-
läggning av datainsamlingen som kan ses som en ”articifiell” situation. 
Sist under intervjun tillfrågades också deltagarna hur de upplevde att 
bli videoinspelade. Deras svar återfinns och diskuterats i slutet av detta 
kapitel. 

Nedan följer en mer detaljerad presentation av hur datainsamlingen 
genomfördes, i syfte att ge läsaren en så god inblick som möjligt i 
forskningsprocessen.

Val av diskussionsämnen
Under ett inledande telefonsamtal ombads deltagaren att välja några 
ämnen som hon/han var engagerad i eller hade någon åsikt om. För att 
ge idéer gavs följande förslag på ämnen:  

• Ska Sverige vara kvar i Europeiska Unionen eller inte?
• Ska vi ha högre skatter i Sverige eller inte?
• Ska vi ha kvar monarkin i Sverige eller inte?
• Ska Sverige ta in mer flyktingar/invandrare eller inte?
• Är det synd att Stockholm inte fick olympiska spelen år 2004 eller 

inte?
• Finns Gud eller inte?

De flesta valde någon eller några av ovanstående ämnen. Men någon 
kon kretiserade dem, t.ex. till livsåskådning kopplat till moral, en annan 
valde andra ämnen, t.ex. organisationskultur och fritidsintressen.
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Matchning av undersökningsdeltagare 
Deltagaren matchades med en blind respektive en seende som i möj-
ligaste mån hade en annan åsikt. Syftet med denna matchning var dels 
att paret skulle ha någonting att tala om, dels att förhoppningsvis få 
igång ett engagerande samtal (vilket oftast skedde). Samtliga personer 
instruerades även om att de var fria att tala om andra saker som in-
tresserade dem, t.ex. att lära känna varandra, att tala om arbete eller 
fritidsintressen. En del par diskuterade valt ämne/ämnen. Andra par 
talade inte alls om valda ämnen, utan om helt andra, t.ex. upp växt-
förhållanden, barnuppfostran eller kvinnligt/manligt.

Beskrivning av den fysiska inspelningsmiljön
Samtalen spelades in i ett ljudisolerat rum vid Stockholms universitet. 
Anledningen till val av denna plats var dels att den skulle ge möjlighet 
till koncentration på uppgiften, dels att ge förutsättningar för god 
kvalitet på video- och ljudupptagningar. I rummet fanns två stolar, 
vinklade mot varandra i ca 90°. Mellan stolarna fanns ett litet bord. 
Samtalet spelades in med två eller tre videokameror med externa 
mikrofoner (en hängde i taket ovanför personerna, de två övriga stod 
på bordet mellan personerna). Två videokameror användes under 
inspelning av blinda-seende par där den ena kameran fokuserade på 
båda personerna i helfigur, den andra på den blindes ansikte. Tre 
kameror användes under inspelning av blinda-blinda par där den ena 
kameran fokuserade på båda i helfigur, den andra på den ena blindes 
ansikte och den tredje på den andre blindes ansikte. För att tydligt höra 
vad personerna sade spelades samtalet även in på kassettbandspelare 
med en extern mikron placerad på bordet mellan personerna.

Genomförande
När personerna placerats i respektive stol gavs instruktioner som 
berörde syfte, konfidens, kamerors uppställning, valt samtalsämne/
ämnen, deras frihet att tala om andra saker och krav på minst ca 10 
minuters samtal. Därefter var de fria att avbryta samtalet. Efter dessa 
instruktioner startades videokamerorna och kassettbandspelaren, per-
sonerna ombads att börja samtala med varandra och jag lämnade 
rummet. Samtliga par avbröt sitt samtal då kamerorna stängdes av 
efter ca 45 minuter eller när jag knackade på dörren efter ytterligare 
några minuter. Det allmänna syftet med studien uppgavs vara kom-
munikation och samspel mellan blinda-blinda respektive blinda-
seende par. Anledningen till att inte uppge det specifika syftet, dvs. 
att studera just samtalsreglering, var att denna information eventuellt 
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kunde bidra till att personerna inte reglerade samtalet såsom de gör 
i andra situationer. Det specifika syftet med studien nämndes dock 
efter intervjun. Ingen person tackade nej till att deltaga sedan denna 
information getts. 

Transkribering av data
I inledningen nämndes två studier som berör blinda personers icke-
verbala samtalsreglering, dvs. Manlys (1980) samt Sharkey och 
Staffords (1990) studier. Men Manlys data utgjordes endast av 8 
minuters videofilm eller observationer, Sharkey och Staffords endast 
av 27 minuters film. Föreliggande studies datamaterial är betydligt 
mer omfattande eftersom det utgörs av ca 7 timmars film. Att ana-
lysera detta material var mycket tidskrävande, t.ex. i relation till 
analysen av intervjutexterna i intervjustudien (se kapitel 5). Att det 
överhuvudtaget är mycket tidskrävande att analysera video har även 
flera andra forskare erfarit (se t.ex. Kendon, 1990; Norrby, 1996; 
Oeysleboe, 1988). Kendon framhåller även att en anledning till att 
det överlag finns relativt få observationsstudier av gester (i relation 
till experimentella studier) är just att det är såpass tidskrävande. Varje 
kroppslig rörelse/position, paralingvistisk ljud/tystnad måste tolkas i 
relation till fenomenet samtalsreglering som dessutom kritiskt måste 
granskas. Men det bör här tilläggas att jag inte transriberade allt 
beteende som visades på filmerna. I takt med att meningsstrukturen 
utvecklades avtog transkriberingen av allt beteende som visades på 
filmerna och fokuserades bl.a. till illustrativa exempel.

För att förkorta tidsåtgången för analysen har flera personer hjälpt 
mig att transkribera de verbala orden på de inspelade kassettbanden 
till text. Personerna har även hjälpt mig att transkribera de para-
lingvistiska ljud/tystnader (t.ex. inandningar och smackningar) som 
förekommer mellan orden. Denna transkribering har skett med hjälp 
av en, av mig framtagen, kodnyckel (se bilaga 1). Transkribering 
av de paralingvistiska ljud (t.ex. styrka, tempo och tonhöjd) som 
före  kommer parallellt med orden samt kroppsliga rörelser och posi-
tioner har jag dock genomfört själv. Dessa beteenden har beskrivits så 
utförligt som möjligt med hjälp av ”Notpartitursmodellen”. För att 
ha möjlighet att analysera personerna i detalj inkopierades även en 
elektronisk tidtagare på varje videofilm. 
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Analys av data
Den kvantitativa, experimentella metoden dominerar inom studier av 
icke-verbal kommunikation (Kendon, 1990; Oeysleboe, 1988). Sam-
talsanalyser av verbala data med etnometodologisk grund domineras 
dock av kvalitativ metod (Norrby, 1996). Föreliggande studie ana ly-
serar icke-verbal samtalsreglering med hjälp av kvalitativ metod, vilket 
således är en relativt unik infallsvinkel.

Som framgått av det övergripande metodkapitlet (kapitel 2) har 
analysen av data i samtliga studier skett i två steg: Det första, mest 
omfattande, steget var hermeneutiskt och det andra, mindre om-
fattande, steget var reflekterande och huvudsakligen feno meno logiskt 
inspirerat. Syftet med det första steget i denna studie var att tolka data 
och därmed beskriva blinda personers

• samtalsreglerande signaler och hur dessa visar sig genom beteendet
(kroppsrörelser/positioner och paralingvistiska ljud/tystnader)

• olika former av samtalsreglering och ge ett (lokalt) sammanhang för 
signaler och beteenden

samt att

• genomföra övergripande tolkningar över flera signaler, beteenden 
och former.

Som framgått tidigare tolkades data i sitt sammanhang. Under det 
hermeneutiska steget definierades sammanhanget snävt. Det av-
gränsades då till de omgivande verbala och icke-verbala uttryck hos 
de samtalande personerna som gjorde det möjligt att tolka och förstå 
ett fokuserat samtalsreglerande uttryck hos en person. Efter att det 
hermeneutiska steget genomförts var det möjligt att analysera och 
beskriva likheter och skillnader mellan individer och grupper samt 
mellan olika samtal för en och samma deltagare.

Syftet med det andra steget var att reflektera över deltagarnas för-
utsättningar för och olika faktorers betydelse för en del av samtals-
regleringens ”ingredienser”. Under detta steg vidgades  därför defi ni-
tionen av sammanhanget. Detta steg inkluderade reflektioner över 
individuella (t.ex. sinnesrelaterade förutsättningar), sociala (t.ex. 
upplevelse av samtalspartnern) och kulturella faktorer (t.ex. typiskt 
svenskt samtalsreglerande beteende) i samtalsregleringen. Resultatet 
från detta steg återfinns framför allt under rubriken ”Övergripande 
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tolkningar”. Men det finns även reflektioner över kulturella faktorer 
i direkt anslutning till några specifika signaler eller former och under 
rubriken ”Kortfattad sammanfattning och övergripande resultat”.

Kommunikation som pågår mellan personer kan delas in i olika 
typer, t.ex. en kommunikation som syftar till att få en bild av varandra, 
utbyta information, resonera, diskutera, argumentera, genomföra 
en intervju, vara personlig, känslomässig eller saklig. Typen av 
kommunikation kan också ha betydelse för samtalsregleringen (jfr. 
t.ex. Hirsch, 1989). Under det beskrivande, hermeneutiska steget 
bortsåg jag från typen av kommunikation. I samband med det andra 
steget analyserade jag dock kort typen av kommunikation. Men endast 
i den mån personerna själva nämnde att de reglerar samtalet på olika 
sätt i olika kommunikativa sammanhang. 

Ett genomgående antagande under tolkningsprocessen och således 
även i resultatavsnittet var och är att det finns lyssnar- och talarroller, 
och att dessa roller växlar mellan personerna allt eftersom samtalet 
fortskrider. En person innehar talarrollen om den säger något med 
ett verbalt tolkbart ”substantiellt  innehåll”. En person innehar 
lyssnar rollen om den är tyst eller ej säger något med ”substantiellt  
inne håll”, t.ex. endast ett kort mummel (jfr. innehållsligt otolkbara 
yttranden i Linell & Gustavsson, 1987). Vem eller vilka som innehar 
dessa roller beskrivs således genomgående. Om en person t.ex. är 
tyst och den andre talar innehar den förste lyssnarrollen och den 
andre talarrollen. Om båda personerna däremot talar samtidigt 
inne har de varsin talarroll. Beteenden som inte verkade ha någon 
rela tion till lyssnar- eller talarrollen/rollerna tolkades ej i detalj. Det 
är t.ex. manipuleringar av olika kroppsdelar eller av föremål, till 
synes okontrollerade rörelser med ögonen och ögonlocken4 samt 
vissa beteenden som har en funktionell innebörd, t.ex. att känna 
på klockan för att ta reda på tiden. Under rubriken ”Talarens tur-
hållningssignaler” har även flera beteenden andra innebörder, t.ex. 
ideo grafisk, isomorfistisk, utpekande eller symbolisk innebörd. Dessa 
former återfinns i kroppsspråksstudien samt Magnusson och Karlsson 
(1996), och beskrivs därför ej i detta kapitel.

R E S U L T A T

Resultatets struktur
Under denna rubrik ges en översikt över resultatets struktur, som ut-
vecklas i detalj i de följande avsnitten.
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Efter tolkning av videofilmerna och i dialog med litteratur på om-
rådet uttolkades fyra övergripande signaler, dvs. lyssnarens stöd-
signaler, talarens turhållningssignaler, lyssnarens startsignaler och 
talarens slutsignaler. Dessa är i sin tur indelade i flera specifika 
signaler, enligt följande:

• Lyssnarens stödsignaler, som i sin tur är indelade i
– passiva 
– aktiva.

• Talarens turhållningssignaler, som i sin tur är indelade i
– bindande 
– pågående
– avvisande.

• Lyssnarens startsignaler, som i sin tur är indelade i 
– annonserande
– oannonserande 
– krävande, annonserande
– krävande, oannonserande.

• Talarens slutsignaler, som i sin tur är indelade i
– stängda, annonserande 
– stängda, oannonserande
– öppna, annonserande
– öppna, oannonserande.

Efter redovisningen av signalerna ges en sammanställning över vilka 
signaler som avges av vilka personer (se tabell 4:23)

För att ytterligare fördjupa förståelsen för blindas icke-verbala 
samtalsreglering är det betydelsefullt att placera in signalerna i 
olika samtalsreglerande (lokala) sammanhang. I dessa sammanhang 
framgår vad personerna uttrycker både verbalt och icke-verbalt. I 
sammanhangen framkommer även den samtalsreglerande processen, 
t.ex. vem som signalerar vad och även när i samtalets flöde detta 
sker. Sammanhangen beskrivs i samband med två övergripande 
samtalsreglerande former, dvs. koordinerad och icke-koordinerad 
samtalsreglering. Dessa två former är i sin tur indelade i flera specifika 
former.
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För information om vilken övergripande del av resultatet som är 
aktuell, se sidhuvudet. Figur 4:1 ger en översikt över formerna och 
anger vilka signaler som avges tillsammans med respektive form. Som 
framgår av den na figur är de specifika formerna indelade i ytterligare 
for mer. På filmerna visas således en stor variation av olika former. 

Koordinerad samtalsreglering

1. Tydliggörande av rollfördelning

1.1 Tydliggörande av lyssnarroll 
  – Stödsignaler (aktiva/passiva)

1.2 Tydliggörande av talarroll Tydliggörande av talarroll T
  – Turhållningssignaler (bindande/pågående)

2. Definitivt rollbyte (mellan talare och lyssnare)

  – Slutsignaler (stängda annonserande/oannonserande) och 
  start signaler (annonserande/oannonserande)

3. Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller (mellan talare och lyss nare)
  – Slutsignaler (öppna annonserande/oannonserande), startsignaler 
    (annon ser ande/oannonserande) och stödsignaler (aktiva/passiva)

Icke-koordinerad samtalsreglering 
4. Fullföljd avbrytning (av lyssnare som övergår till att bli talare)

4.1 Ej överlappande turer
  – Startsignaler  (annonserande/oannonserande)

4.2 Överlappande turer
  – Startsignaler  (annonserande/oannonserande)

5. Icke-fullföljt försök till avbrytning (av lyssnare som ej övergår till att bli talare)
5.1 Uppgiven, ej krävande

  – Startsignaler  (annonserande/oannonserande)
5.2 Uppgiven, krävande

  – Startsignaler (krävande annonserande/oannononserande)

6. Dominans (av talare eller lyssnare)
6.1 Dominans av talaren (över lyssnaren)

  – Turhållningssignaler (avvisande bindande/pågående)
6.2 Dominans av lyssnaren (över talaren) (”artig” och ”burdus”)

  – Startsignaler (krävande annonserande/oannonserande)

7. Maktkamp (mellan två talare)
  – Turhållningssignaler (avvisande bindande/pågående)
  – Startsignaler (krävande annonserande/oannonserande)

8. Samtalsupphåll (mellan personerna, rollerna blir diffusare)
  – Slutsignaler (stängda annonserande/oannonserande)
  – Stödsignaler (aktiva/passiva)
  – Startsignaler (annonserande/oannonserande hos en eller båda   

  personerna)

Figur 4:1. Översikt över de samtalsreglerande formerna. Efter respektive form 
anges den/de signal(er) som avges av talaren och/eller lyssnaren.
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Innan signalerna och formerna presenteras bör följande två punkter 
och följande två centrala byggstenar noteras:

• En del beteenden verkar endast ha en samtalsreglerande inne börd 
(t.ex. en nickning som har innebörden av en aktiv stöd signal), 
medan andra samtidigt kan ha flera innebörder (vara ”fler funk-
tionellt”). En inandning kan t.ex. ha innebörden av ett ”kropps ligt 
över levnadsbehov”, dvs. att det är nödvändigt att andas in och sam-
tidigt ha innebörden av en startsignal, dvs. ge uttryck för att börja 
tala.

• Ett och samma beteende kan ha olika samtalsreglerande innebörd 
i olika sammanhang. Exempelvis kan ett hummande (”mm”) i ett 
sammanhang vara en stödsignal, i ett annat en startsignal och i ett 
tredje en slutsignal. Om man specialstuderar hummandet kan man 
eventuellt finna skillnader i röstkvalitet som avgör typen av signal. 
Att i detalj utröna dessa eventuella skillnader i t.ex. hummandet 
hade varit en studie i sig och utvecklas därför inte.

En ”samtalstur”  (förkortas ”tur”) är perioden när talaren uttrycker 
sig verbalt. En mer teknisk benämning på delar av en samtalstur är 
”turkonstruktionsenhet” (Sacks, Schegloff & Jeffersson, 1974). Denna 
enhet har jag ibland förkortat till ”TKE”. En turkonstruktionsenhet 
är det ”material”, den ”byggsten” som en samtalstur byggs upp av. 
Den beskriver en enhet vilken kan bestå av ett ord, en fras, en sats 
eller en (syntaktiskt fullständig) mening (Norrby, 1996). Mellan 
olika turkonstruktionsenheter är det möjligt, naturligt eller tillåtet 
för lyssnaren att ta över turen eller avge en minimal respons (Linell, 
1999, personlig kommunikation). En samtalstur kan bestå av en eller 
flera turkonstruktionsenheter som följer efter varandra. Den verbala 
turen och turkonstruktionsenheten är utgångspunkter, ”baser”, för att 
kunna tolka och beskriva icke-verbal samtalsreglering.

Samtalsreglerande signaler
De samtalsreglerande signalerna är, som tidigare nämnts, indelade  i 
fyra övergripande signaler, dvs. lyssnarens stödsignaler, talarens tur-
håll ningssignaler, lyssnarens startsignaler och talarens slutsignaler.

Efter beskrivningen av respektive signal finns två underliggande 
rubriker, dvs. ”kroppsliga beteenden” och ”paralingvistiska bete-
enden”.5 6 Efter respektive rubrik presenteras en tabell som i tur och 
ordning innehåller de beteenden som

• samtliga personer visar (använder)
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• flera personer visar, de grupper som inkluderar flest barndomsblinda 
presenteras först och de som inkluderar flest vuxenblinda sistpresenteras först och de som inkluderar flest vuxenblinda sist

• endast en person visar
• visas på olika sätt i samtal med blind respektive seende partner.

I tabellerna beskrivs endast vanligt (förtydligas ibland med ”oftast”) vanligt (förtydligas ibland med ”oftast”) vanligt
och/eller tydligt beteende. Med vanligt beteende avses ett åter kom-tydligt beteende. Med vanligt beteende avses ett åter kom-tydligt
mande beteende som bildar ett systematiskt mönster i relation till 
talar- och lyssnarrollen, såsom lyssnarens ansiktsriktning ifrån den 
andre i samband med startsignaler eller talarens ansiktsriktning mot 
den andre i samband med slutsignaler. Ett tydligt beteende har också 
en relation till talar- och lyssnarrollen,  men uttolkades endast vid ett 
eller ett fåtal tydliga tillfällen. Exempel på tydliga beteenden, som inte 
är vanliga, är en del av de paralingvistiska beteenden som används 
i samband med aktiva stödsignaler. Exempel på dessa beteenden är 
”suck”, ”oh”, ”aha” och ”fnys”.

Resultatet från uttolkningen av signalerna och hur dessa tar sig 
uttryck genom beteendet är mycket innehållsrikt och detaljerat. En 
del beteenden som visar sig hos individer, grupper eller mellan olika 
samtal följs upp i anslutande kommenterar och/eller under senare 
övergripande tolkningar. Andra beteenden följs inte upp och en tanke 
var därför att ta bort dem. Detta har jag emellertid valt att inte göra. 
Tillsammans med de beteenden som följs upp utgör de nämligen 
svaret på en av frågeställningarna för studien, dvs. att beskriva vilka 
samtalsreglerande signaler som avges och hur dessa visas genom be-
teendet, dvs. genom kroppsrörelser/positioner och paralingvistiska 
ljud/tystnader. Genom att presentera samtliga beteenden har även 
läsaren möjlighet att skaffa sig kunskap om deltagarnas uttryck och 
beteenden samt göra egna övergripande tolkningar. Att skaffa sig 
kunskap om deltagarnas uttryck och beteenden är förmodligen speciellt 
betydelsefullt för blinda läsare, eftersom de inte kan ”titta” på hur 
andra beter sig. De är istället hänvisade till andra informationskanaler, 
t.ex. den skriftliga. 

Efter respektive tabell finns oftast en kommentar. I denna kom-
mentar återfinns framför allt de beteenden som läsaren bör notera. 
Dessa beteenden återkommer nämligen under rubriken ”Övergripande 
tolk ningar”. Under kommentaren finns ibland även reflektioner över 
kultur ella faktorer. Dessa reflektioner har genomförts med hjälp av 
tidigare publicerad forskning om t.ex. typiskt svenskt beteende.
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Lyssnarens stödsignaler
Lyssnarens stödsignaler7 är sådana stödjande icke-verbala uttryck 
som visas när den andre talar, dvs. de syftar i allmänhet till att visa att 
lyssnaren har hört vad talaren sagt och att lyssnaren inte gör anspråk 
på att få turen (jfr. t.ex. ”back-channel signals” eller ”back-channel 
behavior” i Duncan, 1972, s. 287; Duncan & Niederehe, 1974, s. 
236). Vanligast är således att de pekar bakåt. Stödsignalerna är vidare 
särskilt vanliga vid möjliga turbytesplatser, antingen i den korta paus 
som uppstår eller (delvis) överlappande med slutet och/eller början av 
en turkonstruktionsenhet (Norrby, 1996). Enligt flera forskare (se t.ex. 
Linell & Gustavsson, 1987) kan lyssnarens stödsignaler parallellt ha 
flera andra funktioner. De kan ha funktionen av ”var snäll och fortsätt 
tala”, såsom ett hummande. De kan även vara lyssnarens sätt att visa 
att hon/han har hört, accepterat, förstått eller håller med talaren.8 

Litteraturen verkar framför allt beröra aktiva stödsignaler, men här 
inkluderas även passiva. 

Med passiv signal menas ett slags lyssnande ”grundposition”, t.ex. 
att vara tyst, att ha ansiktet eller örat riktat mot den andre och att ha 
överkroppen stilla. Aktiva signaler, som t.ex. visar sig genom ett leende 
eller en nickning, avges mot bakgrund av de passiva. Man kan säga 
att de framträder som figurer mot en bakgrund. De aktiva är avsedda 
för talaren och vittnar om ett aktivt lyssnarskap, och de är speciellt 
vanliga när turen blir extra lång som under en berättelse (Norrby, 
1996). Men även en passiv stödsignal i form av tystnad kan få talaren 
att fortsätta tala. Smith (1986) menar t.ex. att man kan uppmuntra en 
annan person att tala genom att helt enkelt förbli tyst, vilket hjälper 
talaren att förstå att man väntar, är intresserad och bryr sig om vad 
som sägs. Detta verkar vara B1:s ”strategi” som är helt tyst under flera 
av S1 och B2:s minutlånga monologer.

Nedan följer en tabell över kroppsliga och paralingvistiska beteenden 
som visar sig i samband med aktiva respektive passiva stödsignaler. 
Inom citationstecken återfinns koden för ljudet. Den beskrivs närmare 
i kodnyckeln (se bilaga 1) för de paralingvistiska uttrycken.
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Aktiva stödsignaler

Tabell 4:1. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med aktiva stödsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- ler - B1, B2, B3, V1

- nickar med huvudet, t.ex. i samband med hummande - B2, V1, V2, V3

- för huvudet bakåt (med liten knyck på nacken), t.ex.  
i samband med ”jaha” med stigande tonhöjd eller  
hummade med inandning
- skakar på huvudet i samband med ”nä” - B2, V2

- fäller ned ögonlocken i samband med hummande och  
ev. nickning - V2, V3

- sträcker upp och fram ansiktet och överkroppen - B1

- sträcker fram ansiktet och hakan - V3

- nickar vid ett par tillfällen med seende, ej med blind - B3

Kommentar: Notera att B2 och de vuxenblinda nickar, att B2 och 
V2 för huvudet bakåt i samband med t.ex. ”jaha” och skakar 
på huvudet i samband med ”nä” samt att V2 och V3 fäller ned 
ögonlocken i samband med hummande och eventuell nickning. 
Notera även att B3 vid några få tillfällen nickar tillsammans med 
seende, men ej tillsammas med blind. Dessa beteenden följs upp under 
de övergripande tolkningarna. Även Sharkey och Stafford (1990) fann 
huvudnickningar hos sina barndomsblinda deltagare. Men forskarna 
tolkade dessa nickningar som mekaniska och inövade. B1:s nickningar 
ger dock inte intryck av att vara mekaniska och inövade, utan verkar 
användas vanemässigt och är även integrerade med hummanden. B3:
s nickningar ger däremot intryck av att vara mer mekaniska och de är 
inte heller integrerade med exempelvis hummanden. 

Hirsch (1989) och Morris (1977) menar att luta huvudet tillbaka 
och långsammare framåt är att säga ”nej” i många länder t.ex. i 
Grekland och Turkiet. Jämför detta med B2 och V2 som istället visar 
detta beteende i samband med ”jaha” med stigande tonhöjd. Den 
upp åtgående huvudrörelsen verkar då vara synkroniserad med den 
stigande tonhöjden.
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Tabell 4:2. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken person(er) 
i sam band med aktiva stödsignaler.

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- hummar9 med varierande röstkvalitet (mörk, ljus 
eller svag röst, stigande eller rak tonhöjd). 
Samtliga skrattar även kort som aktiv stödsignal. 
Ljuden görs med eller utan inandning - Samtliga

- suckar (”suck”) - B1, B2, B3, V1

- suger in luft med trutande mun (”sug”) - B2, B3, V1, V3

- hummar två gånger direkt efter varandra (”mm mm”) 
med eller utan inandning (”mm/in mm/in”) - B2, V1, V2, V3

- hummar med ett tydligt inledande ”h” (”hm”) och 
fnyser (”fnys”) - B1, B2

- hummar och suger in luft direkt efter varandra
(”mm sug”) - B3

En eller flera personer använder också någon av följande ljud (ord) som aktiva 
stödsignaler: ”Ah”, ”aha”, ”oh”, ”åh”, ”åhå”, ”usch”, ”näe näe” eller ”nähä”.

Kommentar: Notera att samtliga personer hummar eller skrattar kort 
som aktiv stödsignal. Dessa två ljudliga beteenden följs upp under de 
övergripande tolkningarna. För övrigt är det noterbart att B2, B3 och 
de vuxenblinda förtydligar ett första hummande med ytterligare ett 
hummande eller genom att suga in luft. Detta gör inte B1, som istället 
hummar en gång i taget. 

Daun (1989) framhåller att svenskarnas hummande inte alltid 
betyder ett jakande svar. Vad vi svenskar gör är istället att uttrycka 
förståelse av motpartens fråga eller utsaga. Vi signalerar att vi 
uppfattat det sagda som rimligt, relevant, hörande till ämnet, att vi 
är ”med på noterna”. Det tycks fungera som en positiv markering, 
en önskan om ”samstämmighet” (s. 74). I Sverige är det vanligt att 
visa samstämmighet genom nickningar och småljud av typen ”mm”, 
”ja”, ”umhm” och ”jaha” (Allwood, 1981, s. 33).  Allwood menar 
även att den svenska vanan att svara ”ja” eller ”nej” (eller liknande 
”småljud”, min kommentar) på inandningsluft är mycket ovanligt ur 
ett tvärkulturellt perspektiv. Allwood menar att ”när icke-svenskar hör 
ljudet för första gången kan de få intrycket av att personen håller på 
att kvävas eller har utsatts för en svår chock”(!) (s. 33).
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Passiva stödsignaler

Tabell 4:3. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med passiva stödsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- håller oftast huvudet stilla, händerna oftast mot 
varandra i knät eller mot varsitt lår, överkroppen, 
benen och fötterna är oftast stilla - samtliga

- har en eller båda armbågarna på armstöden och 
benen eller vristerna korsade - B2, V1, V2, V3

- har ibland munnen stängd, ibland öppen - B1, B3, V2

- har oftast munnen stängd - B2, V1, V3

- har lite framskjutna axlar, ryggen lite böjd och 
mittendelen av ryggen lutad mot stolsryggen - B2, V2, V3

- riktar ögonen mer (V2) eller mindre tydligt (V1)  
mot den andre - V1, V2, V3

- har ögonlocken mer nedfällda och i mindre rörelse 
än under talande - B1, B2

- har armarna nära kroppen, benen parallella,  
fotsulorna placerade mot golvet och en relativt rak 
kroppshållning (speciellt B1) med nedre delen av 
ryggen lutad mot stolsryggen eller lite framåtlutad - B1, B3

- har ansiktet och ögonen riktade mot den andre - V2, V3

- har ej framskjutna axlar och övre delen av ryggen 
lutad mot stolsryggen - V1

- varierar ansiktsriktningen mot eller ifrån 
(örat mot) den blinde, medan ansiktet alltid är riktat 
mot den seende - B1, B2, B3

- har ögonlocken tydligare nedfällda med blind, 
än med seende - B1, B2

- har huvudet mer eller mindre hängande med blind, 
men ej med seende - B2, B3

- har benen mer särade med blind (kvinna) och mer 
hopförda med seende (man)10
- har benen mer särade med blind (kvinna) och mer 

10
- har benen mer särade med blind (kvinna) och mer 

- B1

- har oftare ögonen i till synes okontrollerad rörelse 
med blind än med seende. Med seende oftare 
uppråtriktade och stilla så att ögonvitan syns under iris. 
Ögonlocken oftast uppfällda
uppråtriktade och stilla så att ögonvitan syns under iris. 
Ögonlocken oftast uppfällda
uppråtriktade och stilla så att ögonvitan syns under iris. 

- har benen mer särade med seende (kvinna) och 
mer hopförda med blind (man) (se fotnot 10) - B3

- har alltid ansiktet riktat ifrån den blinda (örat mot), 
medan ansiktsriktningen varierar mot eller ifrån 
(örat mot) den seende - V1
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- har vristen placerad mot lår med blind (man), 
knävecket placerat mot knä med seende (kvinna) 
(se fotnot 10)
- har ena handens fingertoppar mot ena kinden, 
speciellt med seende - V2

Kommentar: Ovan framgår en mängd olika beteenden som inte 
skiljer sig åt mellan samtal eller som skiljer sig åt mellan samtal med 
blind respektive seende partner. Följande beteenden, som inte skiljer 
sig åt mellan samtal, följs upp under de övergripande tolkningarna: 
Samtliga personer håller oftast händerna mot varandra i knät, B2 och 
de vuxenblinda (framför allt V2 och V3) sitter på ett annat sätt än B1 
och B3, de vuxenblinda riktar ögonen mer eller mindre tydligt mot den 
andre. Följande beteenden, som skiljer sig mellan samtal, följs upp: 
B2 och B3 hänger mer eller mindre med huvudet med blind person, 
men ej med seende, B1 och B2 har ögonlocken tydligare nedfällda 
med blind än med seende, B3 har ögonen i okontrollerad rörelse med 
blind snarare än med seende, V1 har alltid ansiktet riktat ifrån den 
blinde (örat mot), medan ansiktsriktningen varierar mot den seende 
och till sist att V2 har olika benställning med blind respektive seende. 
Sammantaget finns det således relativt många skillnader mellan samtal 
med blinda respektive seende vad gäller kroppsliga beteenden.

Oeysleboe (1988) skriver att; ”Asymmetri är ett generellt avslapp-
ningstecken för samtliga kroppsdelar. I ett sammanhang betyder det 
att man finner situationen behaglig, inklusive samtalspartner och 
tema” (s. 242, min översättning från norska). Jämför detta med 
framför allt B2 och de vuxenblinda som har en mer eller mindre 
asymmetrisk kroppsställning under passiva stödsignaler, med ena 
benet ovanpå det andra och/eller ena armbågen på armstödet. Deras 
kroppsställning kan således tolkas som generellt (eller konventionellt, 
min kommentar) avslappnad.

Oeysleboe (1988) menar även att; ”Uppmärksamhetsposition ge-
ne  rellt kännetecknas av lätt framåtlutning. I sittande ställning är 
ryggen rak, fötterna placerade mot golvet som till start” (s. 241, min 
översättning från norska). Denna position visas av B1 och B3 under 
passiva stödsignaler (rak rygg, ibland lite framåtlutad, benen parallella, 
fötterna i golvet) och även av B1 under aktiva stödsignaler (sträcker 
upp och fram överkroppen och ansiktet). Under den efterföljande 
intervjun med V2 framgår även att hon/han skulle sitta på ett liknande 
sätt som B1 och B3, men under en rättegång, dvs. ”rakt upp och ned 
med rak rygg och fötterna på golvet och knäna ihop” (V2, s. 48). 
Uppmärksamhet visas således inte enbart genom blicken, utan även 
genom många andra kroppsdelar. 
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Bulls (1978) empiriska experiment visade att seende böjer huvudet 
när de talar om något sorgligt. Jämför detta med B1 och B3 som när de talar om något sorgligt. Jämför detta med B1 och B3 som 
hänger mer eller mindre med huvudet under passiva stödsignaler med 
blind partner. Detta beteende skulle kunna (fel)tolkas som att de är 
ledsna, sorgsna eller kanske trötta. Men det finns inga tecken på detta 
i videomaterialet. Det borde t.ex. höras på rösten. De verkar snarare 
koncentrerade på att lyssna. B1 och även B2 har dessutom ögonlocken 
mer nedfällda och i mindre rörelse när de lyssnar än när de talar, vilket 
kan feltolkas på ett liknande sätt.

Talarens turhållningssignaler
Talaren ger uttryck för att behålla turen genom att visa icke-verbala 
turhållningssignaler. Dessa signaler är antingen bindande mellan två 
turkonstruktionsenheter eller pågående under en eller flera enheter. 
Bindande turhållningssignaler kan t.ex. visas genom att direkt binda 
ihop det sista ordet i en enhet med det första ordet i den följande, såsom, 
”har inte helt enkelt möjlighetmen jag anser”. Andra exempel är att 
binda med hjälp av inandning, visa ideografer (se även kapitel 3) samt 
att förändra röstkvaliteten från mörkare till ljusare mellan två enheter. 
Ytterligare andra exempel är att visa en omfattande kroppsrörelse 
såsom att sätta sig tillrätta, ändra handposition, ändra benställning 
och/eller luta överkroppen åt något håll. Pågående turhållningssignaler 
kan t.ex. visas genom att rikta bort ansiktet, gestikulera, greppa med 
händerna, sätta sig tillrätta och/eller betona ord under en enhet samt 
genom att göra små rörelser med huvudet under hela turen. 

De bindande eller pågående turhållningssignalerna kan ibland 
samtidigt vara avvisande. Detta inträffar när lyssnaren försöker att 
avbryta, men talaren avvisar detta försök genom att t.ex. tala snabbare 
och rikta bort ansiktet. (Jfr. t.ex. ”attempt-suppressing signal” i 
Duncan, 1972, s. 287).

Bindande turhållningssignaler

Tabell 4:4. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med bindande turhållningssignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- visar sökande efter tankar/ord (ideografer) genom 
kroppen (t.ex. B1 trummar växelvis med knutna händer 
mot lår, B2 riktar ansiktet nedåt och ifrån den andre, 
V1 fäller ned ögonlocken och rynkar ögonbrynen,  
V2 riktar ansiktet och ögonen ned mot golvet, V3 riktar 
ansiktet och ögonen upp mot taket och höjer ögon- - B1,B2,V1,V2,V3 
brynen)11 
ansiktet och ögonen upp mot taket och höjer ögon-

11 
ansiktet och ögonen upp mot taket och höjer ögon-
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- sätter sig tillrätta (t.ex. flyttar baken och/eller rör 
lite på överkroppen) - B1, B2, V1, V3

- ändrar handplacering från en kroppsdel till en annan 
(t.ex. B2 från knät till nacken, V1 från knät till överläppen,
V2 från underben till flätade händer runt ena knät, 
V3 från på ena knät till vristen) - B2, V1, V2, V3

- lutar överkroppen åt något håll (B1 t.ex. framåt eller 
bakåt, B2 framåt, V2 ifrån den andre eller framåt) - B1, B2, V2

- ändrar benställning (B1 för t.ex. foten fram och tillbaka 
mot golvet, V2 från korsade vrister till korsade ben 
med ena knävecket mot andra låret, V3 från vrist mot lår 
till andra vristen mot lår) - B1, V2, V3

- gör rörelser med munnen (t.ex. trutar, kniper eller för 
underkäken åt sidan) - B2, V1, V3

- rör händerna i greppande rörelser någon decimeter 
ovanför lår - B1

Skillnader mellan samtal vad gäller bindande turhållningssignaler har slagits 
ihop med de pågående turhållningssignalerna.

Kommentar: Notera att B2 och de vuxenblinda ändrar handplacering 
under bindande turhållningssignaler. Detta gör inte B1 och B3. Detta 
följs upp under de övergripande tolkningarna.

Tabell 4:5. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken person(er) 
i sam band med bindande turhållningssignaler .

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- binder direkt mellan ord (t.ex. ”liksommen”, 
”möjlighetmen jag anser”, andas in (”in”) och/eller 
smackar (”te”) mellan turkonstruktionsenheter (TKE)
- visar sökande efter tankar/ord (ideografer) genom 
framför allt kortare eller längre ”eh” eller ”ehm”  
(längre hos framför allt V1) mellan TKE. - samtliga

- förändrar tonhöjd, oftast från mörk till ljus, från en
 TKE till en annan - B1, B3, V1, V2

- förändrar tempo från en TKE till en annan - B1, B3, V1

- ”öh” eller ”öhm” - B1, B3, V1

- skrattar - B1, V2

- hummar länge och sökande (”mmm”) med rak tonhöjd - B2

Kommentar: Notera att samtliga personer andas in mellan tur kon-
struktionsenheter. Notera även att B1, B2, V1 och V2  ändrar tonhöjd 



75

Kapitel 4 Samtalsregleringsstudien – signaler

och att B1, B3 och V1 förändrar tempo från en tur konstruktionsenhet 
till en annan. Dessa ljudliga beteenden följs upp under de övergripande till en annan. Dessa ljudliga beteenden följs upp under de övergripande 
tolkningarna.

Pågående turhållningssignaler

Tabell 4:6. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med pågående turhållningssignaler 

Kroppsliga beteenden Personer/person

- betonar med kroppen (B1, B3 betonar t.ex. med 
huvud/överkropp bakåt; B1, B2, V2 med huvudet 
ned; B1, V1, V3 med hand mot hand, ben eller stol)
- gör små rörelser med huvudet som är synkroni-
 serade med talets melodi
- gestikulerar mer (V2) eller mindre frekvent (B3) 
med händerna (händerna uttrycker innebörden i
orden, t.ex. pekar ut, liknar eller symboliserar något 
som omtalas - samtliga

- sätter sig tillrätta under TKE (t.ex. flyttar baken, 
rör lite på överkroppen) - B1, B2, V1, V3

- riktar ansiktet ifrån den andre i början av TKE - B2, V1, V2, V3

- synkroniserar ögonbryn/ögonlock med talets 
melodi
- synkroniserar benens rörelser med talets melodi  
(B1 kniper t.ex. ihop låren eller för ena benet 
fram och tillbaka när hon/han framhäver ord, B2 rör  
benen lite upp och ned, B3 för dem ibland lite isär  
och ihop) - B1, B2, B3

- har ögonbrynen stilla (V2) eller rör dem endast 
i samband med innebörden i talet (V1, V3)
- riktar ögonen mer (V2) eller mindre (V1) tydligt mot 
ifrån eller mot den andre 
- har benen stilla eller ändrar benställning då och då - V1, V2, V3

- har ansiktet riktat mot den andre 
- synkroniserar överkroppen med talets melodi 
(de övriga endast huvudet) - B1, B3

- rör händerna i greppande rörelser någon decimeter 
ovanför lår. Stryker ibland fingrarna mot varandra 
mellan greppningarna - B1

- har mer varierade kroppsrörelser med seende (t.ex. 
ändrar handplacering, lutar överkroppen framåt, 
sätter sig tillrätta) än med blind - B2

- har mer varierade kroppsrörelser med blind (t.ex. 
ändrar handplacering, lutar överkropp, ändrar 
benställning) än med seende - V2
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Kommentar: Notera att B2 och de vuxenblinda riktar ansiktet ifrån 
den andre i början av en turkonstruktionsenhet (TKE), medan B1 och 
B3 har ansiktet riktat mot den andre när de innehar turen. Notera även 
att de vuxenblinda riktar ögonen mot eller ifrån den andre. Notera 
dessutom att B1 greppar med händerna ovanför låren. Olika personer 
visar således pågående turhållningssignaler på olika sätt. Notera 
slutligen att B2 har mer varierade kroppsrörelser med seende, medan 
V2 har mer varierade kroppsrörelser med blind. Dessa beteenden följs 
upp under de övergripande tolkningarna. 

För övrigt är det noterbart att B1 varierar sina kroppsliga betoningar 
av ord mest, vilket visar att personen tydligt integrerar sin kroppsrytm 
med separata ord (kroppsrytm utvecklas vidare nedan). Men V2, som 
varit blind kortast tid, gestikulerar överlag mest frekvent och en av 
de barndomsblinda (B3) minst frekvent. Jämför detta med resultat i 
kroppsspråksstudien där det framkom att de vuxenblinda bl.a. visar 
betydligt fler symboliska uttryck än de barndomsblinda. Att gestikulera 
är också ett sätt att visa att talaren vill behålla turen, oavsett hur 
många startsignaler som lyssnaren visar. Lyssnaren försöker dessutom 
nästan aldrig att ta över turen när gestikulering pågår (Duncan, 1972). 
Det är även noterbart att B1:s respektive B3:s huvud och överkropp 
rörs samtidigt och verkar ”sitta ihop”. Huvudet användes således inte 
alltid åtskilt, som en självständig kroppsdel, från överkroppen. 

Slutligen vill jag göra en utvikning och analys av kroppsrytm mot 
bakgrund av synkronisering av olika kroppsdelar med talets melodi. 
Ovan framgick att de barndomsblinda synkroniserar ögonbrynen/
ögonlocken samt benen med talets melodi under pågående 
turhållningssignaler. De vuxenblinda har istället ögonbrynen stilla 
eller rör dem i samband med innebörden i talet. De synkroniserar inte 
heller benen med talets melodi utan håller benen stilla eller ändrar 
benställning då och då. Hos de barndomsblind visar sig således en 
grundläggande kroppsrytm hos ögonbrynen/ögonlocken och benen. 
I en fotnot i kroppsspråksstudien nämndes att denna rytm har ett 
mycket tidigt ursprung. Kort efter födelsen försöker spädbarnet att 
imitera rytmen i moderns tal, vilket visar sig i rörelser hos barnets 
kroppsdelar. De barndomsblinda deltagarna imiterar dock inte rytmen 
hos samtalspartnerns tal när de lyssnar. De sitter istället relativt stilla. 
Detta visar att de successivt lärt sig att sluta imitera rytmen i moderns 
tal genom sin kropp och synkroniserar istället sin kroppsrytm med sitt 
eget tal. Samtliga kroppsdelar har antagligen även ett grundläggande 
behov av att röra sig och detta behov får utlopp när man talar. De 
vuxenblinda verkar däremot ha lärt sig att röra ögonbrynen i samband 
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med innebörden i talet. Ögonlocken hålls däremot oftast stilla och 
uppfällda för att personerna helt enkelt skall ha möjlighet att rikta uppfällda för att personerna helt enkelt skall ha möjlighet att rikta 
ögonen mot olika objekt. De vuxenblinda ändrar även benställning då 
och då, t.ex. i samband med bindande turhållningssignaler. Antagligen 
har de lärt sig att man visar att man vill behålla talarrollen genom 
att bl.a. ändra benställning på vissa strategiska ställen under talet. 
Men kroppsrytmen visar sig även i huvudrörelserna hos både de 
vuxenblinda och barndomsblinda. Båda grupperna synkroniserar 
nämligen huvudrörelserna med talets melodi. Sammantaget visar 
sig således kroppsrytmen i flera kroppsdelar och tydligare hos de 
barndomsblinda än hos de vuxenblinda.

Tabell 4:7. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken person(er) 
i sam band med pågående turhållningssignaler 

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- betonar ord, oftast genom ljus röst - samtliga

- har oförändrad rak tonhöjd under TKE - B2, B3, V1, V2,V3

- har mer varierad röst med seende (t.ex. utdraget ord, 
tempoförändring) än med blind - B3

Kommentar: Notera att B3 varierar rösten mer med seende än med 
blinda. Detta följs upp under de övergripande tolkningarna.

Avvisande turhållningssignaler

Tabell 4:8. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med avvisande turhållningssignaler 

Kroppsliga beteenden Personer/person

- lutar överkroppen åt något håll (B1 t.ex. framåt 
eller bakåt, B2 framåt, B3 ifrån den andre eller bakåt, 
V3 framåt) - B1, B2, B3, V3

- sätter sig tillrätta (t.ex. flyttar  baken, rör lite på 
överkroppen) - B1, B2, V1, V3

- riktar ansiktet mot eller ifrån den andre - B2, V1, V2, V3

- ändrar handplacering från en kroppsdel till en 
annan (B2 från lår till håret, V2 från knät till håller om 
underben, V3 från knät till underben) - B2, V2, V3

- gestikulerar  (V1 symboliserar ”hela landstinget”, 
V2 pekar ut den seende partnern) - V1, V2
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- ändrar benställning (V1 för fram ena foten mot  
golvet,V3 flyttar ena vristen från det ena låret till 
det andra) - V1, V3

- riktar ögonen mot eller ifrån den andre - V2, V3

- för hakan lite uppåt - V2

- visar mer varierade kroppsrörelser (t.ex. ändrar 
snabbt ansiktsriktning, sätter sig tillrätta) med blind 
än med seende - B2

- visar mer varierade kroppsrörelser (t.ex. V1 och V2 
gestikulerar med händerna, V3 lutar överkroppen 
framåt) med seende än med blind - V1, V2, V3

Kommentar: Notera att B2, V2 och V3 ändrar handplacering. Notera 
även att B2 har mer varierade kroppsrörelser med blind, medan de 
vuxenblinda har mer varierade kroppsrörelser med seende. Dessa 
beteenden följs upp under de övergripande tolkningarna. 

För övrigt är det noterbart att det endast är de vuxenblinda som 
gestikulerar under avvisande turhållningssignaler. Det är även noterbart 
att V2 för upp hakan, vilket eventuellt kan tolkas som att personen 
”sätter näsan i vädret och ställer sig över” den andre, dvs. att personen 
visar dominans. Förutom detta beteende återfinns samtliga kroppsliga 
beteenden under andra typer av turhållningssignaler. Sammantaget 
visar sig således avvisande turhållningssignaler genom framför allt 
paralingvistiska beteenden (se nedan), inte genom kroppsliga.

Tabell 4:9. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken person(er) 
i sam band med avvisande turhållningssignaler 

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- har starkare, snabbare röst med förhöjd (ljusare) tonhöjd 
- betonar ord med rösten - samtliga

- upprepar ord - B3, V1, V2, V3

Kommentar: Notera att samtliga personer talar med starkare, 
snabbare, ljusare röst och betonade ord. Detta följs upp under de 
övergripande tolkningarna.

Lyssnarens startsignaler
Lyssnaren12 ger uttryck för att överta turen genom att visa icke-
verbala startsignaler. Dessa signaler kan vara uppdelade på flera olika 
beteenden som följer efter varandra. En kommande start på en tur kan 
således annonseras på olika sätt, t.ex genom att personen hummar, 
andas in, smackar och/eller riktar bort ansiktet. Men starten kan 
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även ske samtidigt som den verbala turen, dvs. vara oannonserande. 
Exempel på sådana startsignaler är när personen binder ett hummande Exempel på sådana startsignaler är när personen binder ett hummande 
direkt till turen, lutar överkroppen bakåt, riktar bort ansiktet eller 
riktar ansiktet mot den andre (speciellt vid korta kommentarer och 
frågor) i början av en tur.

De annonserande eller oannonserande startsignalerna kan även 
samtidigt vara krävande, dvs. när lyssnaren ger uttryck för att kräva 
turen av talaren. Exempel på krävande, annonserande startsignaler 
är hummanden som kommer tätare och tätare med spänd, snabbare, 
starkare eller ljusare och ljusare röst. Dessa hummanden varvas med 
rörelser med munnen och/eller inandningar. De beteenden som ingår i 
en krävande signal förekommer ofta tätare och tätare vilket innebär att 
kravet successivt intensifieras. Exempel på krävande, oannonserande 
är att tala snabbt och/eller starkt i början på turen.

Annonserande startsignaler

Tabell 4:10. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i 
sam band med annonserande startsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- nickar ibland i samband med inledande ”mm” - B2, V1, V2, V3

- riktar ansiktet ifrån den andre, riktar dock ansiktet 
mot vid frågor och korta kommentarer till den andre - B2, V2, V3

- riktar ögonen mer (V2) eller mindre (V3) tydligt ifrån 
den andre (dock ej vid frågor och korta kommentarer) - V2, V3

- greppar med händerna i luften någon decimeter 
ovanför låren - B1

- riktar ansiktet mot den andre (oavsett typ av uttalande) 
eller har sedan tidigare ansiktet riktat mot den andre 
- lutar överkroppen åt något håll (framåt, bakåt, från 
sida till sida) - B3

- visar ingen systematik i ansiktsriktningarna - V1

- lutar överkroppen ifrån den andre - V2

Skillnader mellan samtal har slagits ihop med de oannonserande startsigna-
lerna.

Kommentar: Notera att B2:s, V2:s och V3:s ansiktsriktningar liknar 
varandra. Notera även att V2 och V3 riktar ögonen ifrån den andre 
(oftast synkroniserat med ansiktsriktningarna, men ögonen kan även 
riktas separat ifrån den andre). Notera dessutom att B1 greppar med 
händerna i luften, att B3 riktar ansiktet mot den andre (från att ha 
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örat riktat mot den andre) och att V1 inte visar någon systematik 
i ansiktsriktningarna. Olika personer visar således annonserande 
startsignaler genom olika kroppsliga beteenden. Dessa beteenden följs 
upp under de övergripande tolkningarna. 

Duncan (1974) samt Duncan och Niederehe (1974) fann att 
(seende amerikanska) talare riktar ansiktet ifrån den andre i början 
av en tur (dvs. som startsignal, min kommentar). Flera av deltagarna i 
föreliggande studien riktar också bort ansiktet från den andre i början 
av en tur. Detta beteende visas således även av blinda svenska talare.

Tabell 4:11. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken 
person(er) i sam band med annonserande startsignaler. 

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- hummar (”mm”), smackar (”te”), andas in (”in”) - samtliga

Kommentar: Notera att samtliga hummar eftersom detta följs upp 
under de övergripande tolkningarna.

Oannonserande startsignaler

Tabell 4:12. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med oannonserande startsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- rör munnen på olika sätt (oftast gapar) - samtliga

- riktar ansiktet ifrån den andre (V3 riktar sedan snabbt 
ansiktet mot den andre, medan B2 och V2 har ansiktet 
bortriktat). Riktar dock ansiktet mot den andre vid frågor 
och korta kommentarer
- ändrar handplacering från en kroppsdel till en annan 
(B2 från knät till kinden, V2 från underben (upplagt 
mot lår) till knät, V3 från knät till vrist (underben upplagt 
mot lår)) - B2, V2, V3

- fäller upp ögonlocken och höjer ev. ögonbrynen - B1, B2

- sätter sig tillrätta - B2, B3

- riktar ögonen ifrån den andre - V2, V3

- gestikulerar  i början av turen (t.ex. V1 klappar sig 
på magen, V3 trycker ett finger mot en fiktiv avokado) - V1, V3

- har (alltid) ansiktet riktat mot den andre
- lutar överkroppen bakåt
- greppar med händerna någon decimeter ovanför låren - B1

- lutar överkroppen framåt - B2
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- riktar ansiktet mot den andre (oavsett typ av uttalande) 
eller har sedan tidigare ansiktet riktat mot den andre eller har sedan tidigare ansiktet riktat mot den andre 
- lutar överkroppen åt något håll (framåt, bakåt, från 
sida till sida) - B3

- visar ingen systematik i ansiktsriktningar - V1

- visar mer varierade kroppsrörelser (t.ex. gapar innan 
turen och rör på överkroppen i början av turen) med 
blind än med seende - B1

- visar mer varierade kroppsrörelser (t.ex. rör munnen 
innan turen, sätter sig tillrätta i början av turen) med 
seende än med blind - B2

- riktar fram ögonen (från att ha varit uppåtriktade),
speciellt tydligt med seende - B3

Kommentar: Notera att B2, V2 och V3 riktar ansiktet ifrån den 
andre (förutom vid korta kommentarer och frågor) samt att V2 och 
V3 riktar ögonen ifrån den andre. Dessa ögonriktningar är oftast 
synkroniserade med ansiktsriktningarna. Notera även att B2 och de 
vuxenblinda ändrar handplacering och/eller gestikulerar. Detta gör 
inte B1 och B3. Notera dessutom att B1 har ansiktet riktat mot den 
andre, lutar överkroppen bakåt och börjar greppa med händerna. 
Notera vidare att B3 riktar eller har ansiktet riktat mot den andre 
samt att V1 inte visar någon systematik i sina ansiktsriktningar. Olika 
personer visar således oannonserande startsignaler på olika sätt. Som 
framgår av föregående rubrik gäller detta även för de annonserande 
startsignalerna. Notera slutligen att B1 och B2 visar mer varierade 
kroppsrörelser med blind än med seende. Ovan nämnda beteenden 
följs upp under de övergripande tolkningarna. 

Ansiktsriktningar, ögonriktningar, handgreppningar i luften (för B1) 
och överkroppslutningar åt olika håll visar sig även i samband med 
annonserande startsignaler. Handplaceringar, gestikuleringar och att 
sätta sig tillrätta visar sig dock endast som oannonserande startsignal. 
Vissa beteenden visar sig således under båda typerna av startsignaler, 
medan andra endast visar sig i samband med en viss typ av startsignal. 
Olika grupper eller personer visar också en egen kroppslig stil i båda 
typerna av startsignaler. B2, V2 och V3 annonserar en kommande tur 
genom att rikta ansiktet och V2 och V3 även genom att rikta ögonen 
ifrån eller mot den andre. I början av turen aktiveras sedan händerna 
och överkroppen lutas framåt hos B2. B1 annonserar istället genom 
att aktivera händerna. I början av turen fortsätter aktiveringen av 
händerna och överkroppen lutas bakåt (till skillnad från B2 som lutar 
sig framåt). B3 annonserar en kommande tur genom att rikta ansiktet 
mot den andre och luta överkroppen åt något håll. Dessa beteenden 
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visas även i början av turen, men då riktas även ögonen fram, speciellt 
tydligt med seende. V1 annonserar endast med nickande, därefter 
aktiverades eventuellt händerna. Övergripande visar således flera 
personer en egen personlig kroppslig stil i de annonserande och 
oannonserande startsignalerna. 

Tabell 4:13. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken 
person(er) i sam band med oannonserande startsignaler.

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- hummar  (”mm”) och binder detta direkt till turen - B1, B2, V2, V3

- talar snabbt i början av turen - B1, B3, V1

Kommentar: Bindningen och snabbheten indikerar att personen visar 
att hon/han ämnar fortsätta tala och förhindrar därmed den andre att 
ta över turen.

Krävande, annonserande startsignaler 

Det är oftast en kombination av kroppsliga och paralingvistiska 
beteenden som indikerar en krävande, annonserande startsignal. De 
presenteras därför hopslagna under denna rubrik.

Tabell 4:14. Vilka kroppsliga och paralingvistiska beteenden som visas/används  
av vilka/vilken person(er) i sam band med krävande, oannonserande startsignaler.

Kroppsliga och paralingvistiska beteenden Personer/person

- använder minst två starka, snabba, ljusa (ljusare och  
ljusare) och/eller täta (tätare och tätare) bekräftelser (oftast 
hummande eller ”ah”, ”nä” med eller utan inandning) 
som varvas med munrörelser (t.ex. gapar, slickar, trutar, 
skjuter underkäken åt sidan) och/eller andas in (med 
eller utan smackning) (B1 maximalt två, B2 maximalt 
två, B3 maximalt tre, V1 maximalt sex, V2 maximalt fem, 
V3 maximalt tre bekräftelser) - samtliga

- varvar bekräftelserna med en större kroppsrörelse (B1 
lägger vristerna i kors, lutar överkroppen bakåt; B2 för
hand från knät till håret, sätter sig tillrätta; B3 lutar 
överkroppen åt något håll, skruvar på överkroppen, drar 
fötterna mot golvet; V1 sätter sig längre fram på stols-, 
kanten, lägger armarna i kors; V2 för handen från ena  
örat till knät,från vristen mot lår till korsade vrister; V3 lutar 
överkroppen framåt, för en hand från knät till en vrist) - samtliga
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- använder endast ett starkt eller snabbt ”e”, ”j”, ”pr”,  
”ddd”(början på första ordet), ”ja”, ”jaja” eller utdraget ”ddd”(början på första ordet), ”ja”, ”jaja” eller utdraget 
”neeej”, ”jooo”, ”jaaa” som varvas med någon munrörelse 
och/eller inandning och eventuellt en större kroppsrörelse 
(se likheter mellan samtliga, enligt ovan) - B1, B3, V1, V2,V3

  

- riktar ögonen mot eller ifrån den andre - V2, V3

- använder spända/skorrande bekräftelser - V1, V3

- använder maximalt en bekräftelse med blind, men upp 
till tre bekräftelser med seende - B3

- använder maximalt en snabb bekräftelse med blind, 
men maximalt tre bekräftelser, lutar sig framåt och för ena 
handen från i knät till vristen med seende - V3

Kommentar: Notera att kvaliteten i de paralingvistiska beteendena 
och i munaktiviteten liknar varandra hos samtliga personer. Men 
det är endast B2 och de vuxenblinda som varvar bekräftelserna med 
att ändra handplacering. (De flesta ändrar dock överkroppsställning 
under annonserande och/eller oannonserande krävande startsignaler.) 
Notera även att V1 och V2 använder flera bekräftelser (upp till sex 
respektive fem), vilket innebar längre och tydligare krav än hos de 
övriga personerna som maximalt använder tre bekräftelser. Notera 
dessutom att B3 och V3 annonserar krävande startsignaler tydligare 
och längre med seende än med blind. Dessa beteenden följs upp under 
de övergripande tolkningarna. 

För övrigt är det noterbart att kravet ibland endast visas under 
relativt kort tid, men bestämt och tydligt.

Krävande, oannonserande startsignaler

Tabell 4:15. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med krävande, oannonserande startsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- ändrar ansiktsriktning mot eller ifrån den andre
- sätter sig tillrätta - B2, B3, V1, V2,V3

- ändrar benställning (t.ex. B2 korsar benen, B3  
för inett ben under stolen, V1 för fram ena foten, 
mot golvet, V2 för fram ena foten mot golvet) - B2, B3, V1, V2

- lutar överkroppen åt något håll (B2 framåt, B3  
bakåt, V2 ifrån den andre, V3 framåt) - B2, B3, V2, V3
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- ändrar handplacering från en kroppsdel till en 
annan (B2 från knät till munnen, kinden eller håret,  
V1 ena handen till ena armbågen, V2 från knät till 
runt underbenet, V3 från i knät till vrist) - B2, V1, V2, V3

- riktar blicken ifrån eller mot den andre - V2, V3

- gestikulerar  (t.ex. gör  en sökande gest (ideograf) 
med ena armen lite utsträckt i luften och skruvar 
handen vid ”jag menar..”) - V2

- har mer varierad röst och kropp med seende (t.ex. 
upprepar ord, för en hand åt sidan, rör axlarna, 
flyttar fötterna på golvet, för ihop och isär benen)
än med blind - B3

Kommentar: Notera återigen att det endast är B2 och de vuxenblinda 
som ändrar handplacering och/eller gestikulerar. Notera även att B3 
använder en mer varierad röst och kropp med seende än med blind. 
Detta följs upp under de övergripande tolkningarna. 

För övrigt är det noterbart att samtliga kroppsliga beteendena 
(förutom ändrad benställning) återfinns under de icke-krävande 
startsignalerna. Kravet verkar således framför allt visa sig genom 
rösten, inte genom specifika kroppsrörelser. Detta konstaterades även 
i samband med de avvisande turhållningssignalerna. 

Tabell 4:16. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken 
person(er) i sam band med krävande, oannonserande startsignaler.

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- talar starkt i början av turen
- betonar ord med rösten - samtliga

- upprepar ord i början av turen - B2, B3, V1, V2,V3

- talar snabbt i början av turen - B1, B2, B3, V2

- binder hummande till början av turen - B1, B3, V1, V2

Kommentar: Notera att samtliga talar starkt och betonar ord med 
rösten i början av turen. Detta följs upp under de övergripande 
tolkningarna. 

Talarens slutsignaler
Talaren visar slutsignaler när hon/han ger uttryck för att sluta tala 
(jfr. t.ex. ”turn-yielding signal” eller ”turn signal” i Duncan, 1972, 
s. 286 respektive Duncan, 1973, s. 37). Liksom startsignalerna kan 
slutsignalerna kan vara uppdelade på flera olika beteenden som följer 
efter varandra. Ett kommande slut på en tur kan således annonseras 
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på olika sätt, t.ex genom att personen talar tystare, riktar ansiktet 
mot den andre eller stillnar med händerna under slutet av turen. Men mot den andre eller stillnar med händerna under slutet av turen. Men 
slutsignalen kan även avges precis i slutet av turen eller strax därefter, 
dvs. vara oannonserande. Exempel på sådana slutsignaler är t.ex. att 
falla med tonhöjden, stiga med tonhöjden (framför allt vid en fråga), 
betona sista stavelsen med röst eller kropp (t.ex. slå händerna mot 
låren) eller att fälla ned ögonlocken under sista stavelsen. 

Det finns även en överlappande signal som kan ses som en 
”mellanvariant” mellan en slutsignal och stödsignal. Denna signal 
visar sig framför allt hos en barndomsblind person (B1) som ler 
efter turen och en bit in på den andres tur. Denna signal verkar ha 
innebörden av att visa sig redo att börja lyssna. Efter ett tag brukar 
leendet ”dras loss” (det verkar stelna) och en neutral, passivt lyssnande 
mun ersätter

De annonserande och oannonserande slutsignalerna kan vidare vara 
stängda eller öppna. Exempel på annonserande, stängda slutsignaler är 
att rikta ansiktet mot den andre, höja ögonlocken, höja ögonbrynen 
(speciellt vid fråga), stillna med händer eller tala med mörkare röst 
under hela eller större delen av den sista turkonstruktionsenheten. 
Exempel på oannonserande, stängda slutsignaler är att betona sista 
stavelsen med röst och kropp,  konstaterande humma eller göra en 
relativt lång paus efter turen. Exempel på annonserande, öppna 
slutsignaler är att rikta ansiktet eller stillna med händerna precis i slutet 
av eller efter turen. Exempel på oannonserande, öppna slutsignaler är 
fallande tonhöjd och kort paus. 

De stängda är således givna och lämnar inte mycket utrymme för 
lyssnaren att fortsätta lyssna, utan uppmanar i princip lyssnaren att 
ta över. Dessa signaler är oftast även tydligare och annonseras tidigare 
än de öppna slutsignalerna. Vid de öppna slutsignalerna ger talaren 
istället uttryck för just en ”öppenhet” gentemot lyssnaren. Det är upp 
till lyssnaren att ta turen - om hon/han vill, men det är lika acceptabelt 
för talaren att lyssnaren inte tar turen utan fortsätter att lyssna. I 
samband med de öppna verkar det finnas en beredskap för talaren 
att fortsätta tala. Denna beredskap indikeras av att de oannonserande 
slutsignalerna följs av t.ex. inandning, öppen mun eller rörelser med 
munnen.
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Stängda, annonserande slutsignaler

Tabell 4:17. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med stängda, annonserande slutsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- riktar ansiktet mot den andre - B2, V2, V3

- riktar ögonen mot den andre - V2, V3

- lägger ned händerna på låren (från greppande rörelser 
i luften), speciellt ofta med seende - B1

- riktar ansiktet ifrån den andre (örat mot), speciellt ofta 
med blind - B3, V1

Kommentar: Samtliga beteenden följs upp under de övergripande tolk-
ningarna.

Tabell 4:18. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken 
person(er) i sam band med stängda, annonserande slutsignaler.

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- talar tystare mot slutet av turen - B2, B3

- talar mörkare - V1

Kommentar: Notera att B2 och B3 talar tystare mot slutet av turen. 
Detta följs upp för B2 under de övergripande tolkningarna.

Stängda, oannonserande slutsignaler

Tabell 4:19. Vilka kroppsliga beteenden som visas av vilka/vilken person(er) i sam-
band med stängda, oannonserande slutsignaler.

Kroppsliga beteenden Personer/person

- ler mer (B1) eller mindre (B2, B3, V2) systematiskt 
precis efter och en bit in på den andres tur - B1, B2, B3, V2

- stänger munnen efter turen - B2, B3, V1, V3

- synkroniserar ögonlocken med tonhöjden, dvs. sänker
ögonlocken vid fallande tonhöjd och höjer dem vid 
stigande tonhöjd
- betonar sista stavelsen genom att huvudet och 
eventuellt överkroppen lutas åt något håll eller genom
att en hand betonar mot ett lår
- slår med båda händerna mot låren efter ett konstate-
rande hummande
- placerar benen i ca  90° vinkel - B1

- fäller ned ögonlocken oavsett tonhöjd - B2
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- öppnar munnen lite
- nickar med huvudet (konstaterande)- nickar med huvudet (konstaterande) - V2 - V2 

- stryker lår och lutar sig framåt med blind, ej med seende - B1

Kommentar: Notera att B1 endast stryker sig på låren och lutar sig 
framåt med blind partner, men ej med seende. Notera även att B1:s 
ögonlock är synkroniserade med tonhöjden. B2 fäller ned ögonlocken 
oberoende av tonhöjd. Jämför B2:s nedfällande av ögonlock med V2s 
och V3:s uppfällande ögonlock. B2 gör  således i princip tvärtom med 
ögonlocken i jämförelse med V2 och V3 i samband med stängda, 
oannonserande slutsignaler. Detta följs upp under de övergripande 
tolkningarna. 

För övrigt är det noterbart att B1 mycket systematiskt ler (artigt, 
ibland överslätande) efter turen. Detta leende verkar sedan stelna 
och efter ett tag ”dras leendet loss” i en trutande munrörelse. B1 är 
även tydlig i sina avslutande betoningar med kroppen, vilket även 
konstaterades i samband med andra signaler.  B1 slår även med händerna 
mot låren för att visa en konstaterande oannonserande slutsignal. B1 
är alltså relativt tydlig i sina stängda, oannonserande slutsignaler. 
De flesta andra ler också efter turen, men inte lika systematiskt och 
tydligt som B1. Förutom V2 stänger de istället systematiskt munnen. 
V2 nickar istället konstaterande med huvudet. Sammantaget verkar 
deltagarna framför allt visa stängda, oannonserande slutsignaler med 
hjälp av rörelser i huvudregionen.

Tabell 4:20. Vilka paralingvistiska beteenden som används av vilka/vilken 
person(er) i sam band med stängda, oannonserande slutsignaler.

Paralingvistiska beteenden Personer/person

- faller mer (B1, B3, V1, V2, V3) eller mindre (B2) 
tydligt med tonhöjden precis i slutet av turen. Stiger 
med tonhöjden mer (B1, B3, V1, V2, V3) eller mindre  
(B2) tydligt vid framför allt frågor 
- tillåter en kortare (”..”) eller längre (”....”) paus
innan den andre tar över - samtliga

- använder ett konstaterande hummande (”mm”) (B1 
med ljus och tydligt stigande tonhöjd, B3 och V1 med 
svag röst) - B1, B3, V1

- betonar sista stavelsen - B1, B3, V2

- skrattar efter sista stavelsen - B1, B3

- andas ut precis i slutet av turen - B3, V2
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Kommentar: Notera att samtliga faller eller stiger med tonhöjden 
som stängd, oannonserande slutsignal. Notera även att B2 är relativt 
otydlig i tonhöjden. Dessa beteenden följs upp under de övergripande 
tolkningarna.

För övrigt är det noterbart att B2 och V3 inte varierar sina para-
lingvistiska ljud i samma utsträckning som de övriga. Det finns således 
individuella skillnader.

Öppna, annonserande slutsignaler

Det finns många kombinationer mellan kroppsliga och paralingvistiska 
turhållningssignaler och slutsignaler som tillsammans indikerar en 
öppen, annonserande slutsignal. Samtliga personer visar någon gång 
denna signal kroppsligt och paralingvistiskt, men nedan nämns endast 
några exempel från några personer. 

Tabell 4:21. Vilka kroppsliga och paralingvistiska beteenden som visas/används 
av vilka/vilken person(er) i sam band med öppna, annonserande slutsignaler.

Kroppsliga och paralingvistiska beteenden Personer/person

- riktar ansiktet och eventuellt ögonen (V2 och V3 ifrån 
den andre (t.ex. ned mot golvet) mot slutet av TKE 
(t.ex. i samband med tvekan eller en tur som avslutades 
med något som var ”svårt”, ”fel”, ”tycker jag inte” eller 
”fy sjutton”) (turhållningssignal), men har samtidigt 
fallande tonhöjd och en paus efter TKE (slutsignal) - B2, V2, V3

- stillnar med ena handen mot slutet av TKE (slutsignal), 
medan den andre fortsätter att greppa i luften 
(turhållningssignal). - B1

Kommentar: Det är intressant att det finns inslag av tvekan eller andra 
(funderande, eftertänksamma) sinnesstämningsuttryck i samband med 
de öppna slutsignalerna. Det finns även inslag av ambivalens, vilket 
innebär att en kroppsdel visar en slutsignal, medan en annan visar 
en turhållningssignal. Att samtalsregleringen har inslag av tvekan och 
ambivalens är inte unikt för de inspelade samtalen i denna studie. 
Dittman och Llewellyn (1969) hävdar t.ex. att samtalsregleringen inte 
alltid sker tveklöst och säkert, utan även tvekande och ambivalent. De 
menar att det är en häpnadsväckande prestation att forma ens tankar 
eller idéer i tal, och att en av komplikationerna med denna prestation 
visar sig genom de många tvekanden och slintningar som finns i talet - 
och även i kroppsliga och paralingvistiska beteenden (mitt tillägg).
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Öppna, oannonserande slutsignaler

Förutom att samtliga någon gång gör en relativt kort paus (”..”) efter 
turen finns det även här många kombinationer mellan kroppsliga/
paralingvistiska turhållningssignaler och slutsignaler som tillsammans 
indikerar en öppen, oannonserande slutsignal. Nedan nämns ett eller 
ett par exempel från varje person.

Tabell 4:22. Vilka kroppsliga och paralingvistiska beteende som visas av vilka/
vilken person(er) i sam band med öppna, annonserande slutsingnaler.

Kroppsliga och paralingvistiska beteenden Personer/person

- faller med tonhöjden och stryker lår (slutsignal) men 
andas in efter turen (turhållningssignal) - B1

- betonar sista stavelsen (slutsignal), men rör eller 
gapar med munnen efter turen (turhållningssignal)
- riktar ansiktet mot den andre (slutsignal), andas in 
eller rör munnen (t.ex. gapar, trutar, smakar) 
(turhållningssignal) efter TKE - B2

- faller med tonhöjden och andas ut (slutsignal) men 
haröppen mun (turhållningssignal) efter TKE
- stiger med tonhöjden (turhållningssignal) och har 
relativt korta pauser som upprepas (slutsignaler) - B3

- faller med tonhöjden (slutsignal), men andas in eller 
gapar, kniper, slickar eller drar in läpparna mellan 
TKE (turhållningssignal) 
- faller med tonhöjden, riktar ansiktet och blicken mot 
den andre och har en kort paus (slutsignal), men rör 
munnen eller gapar efter TKE (turhållningssignal) - V1

- faller med tonhöjden, riktar ansiktet mot den andre 
(slutsignal), men har öppen mun eller skrattar mellan 
TKE (turhållningssignal)

- riktar ansiktet mot den andre (slutsignal), men har 
rak tonhöjd i slutet av TKE (turhållningssignal) - V2

- faller med tonhöjden, riktar ansiktet mot den andre 
(slutsignal), men kniper ihop läpparna eller för under-
käken åt sidan efter TKE (turhållningssignal) - V3

Kommentar: Oftast är det tonhöjden i kombination med munrörelser 
som indikerar att den oannonserande slutsignalen är öppen istället 
för stängd. Det kan även finnas inslag av ambivalens i den öppna 
oannonserande slutsignalen, dvs. att personen först visar en slutsignal 
och samtidigt eller direkt därefter en turhållningssignal.
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Vilka signaler som avges av vilka personer
Som en avslutning på detta avsnitt kan det var intressant att analysera 
om det var vissa personer som avger vissa signaler och andra personer 
som avger andra signaler. I nedanstående tabell (tabell 4:23) redovisas 
därför vilka personer som avger vilka signaler kroppslig och/eller 
paralingvistiskt.

Tabell 4:23 Vilka personer som avger olika typer av signaler genom den kroppsliga 
och/eller den paralingvistiska uttrycksmodaliteten. 

    Uttrycksmodalitet
Samtalsreglerande signaler Kroppslig Paralingvistisk

Lyssnarens stödsignaler
- Aktiva stödsignaler Samtliga Samtliga
- Passiva stödsignaler Samtliga Samtliga

Talarens turhållningssignaler
- Bindande turhållningssignaler B1, B2, V1, V2, V3 Samtliga
- Pågående turhållningssignaler Samtliga Samtliga
- Avvisande turhållningssignaler Samtliga Samtliga

Lyssnarens startsignaler
- Annonserande startsignaler Samtliga Samtliga
- Oannonserande startsignaler Samtliga Samtliga
- Krävande, annonserande startsignaler Samtliga Samtliga
- Krävande, oannonserande startsignaler B2, B3, V1, V2, V3 Samtliga

Talarens slutsignaler
- Stängda, annonserande slutsignaler Samtliga B2, B3, V1
- Stängda, oannonserande slutsignaler Samtliga Samtliga
- Öppna, annonserande slutsignaler Samtliga Samtliga
- Öppna, oannonserande slutsignaler Samtliga Samtliga

Av tabell 4:23 framgår att nästan alla signaler avges kroppsligt 
och paralingvistiskt av nästan alla personer. De enda undantagen 
är bindande turhållningssignaler som inte avges kroppsligt av B3, 
krävande oannonserande startsignaler som inte avges kroppsligt av B1 
och stängda annonserande slutsignaler som inte avges paralingvistiskt 
av B1, V2 och V3. Övergripande finns det således nästan inga 
skillnader mellan de barndomsblinda och vuxenblindas förmåga att 
avge en stor mängd olika samtalsreglerande signaler genom olika 
kroppsliga eller paralingvistiska beteenden. Det specifika kroppsliga 
eller paralingvistiska beteendet kan dock vara olika för olika personer, 
vilket tidigare framgått.
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Samtalsreglerande former
För att ytterligare fördjupa förståelsen av blindas icke-verbala 
samtalsreglering och för att signalerna inte skall bli lösryckta ur sitt 
sammanhang presenteras nedan olika samtalsreglerande former. Under 
de olika formerna framgår när i samtalets flöde de olika signalerna 
förekommer. De sätts således in i den samtalsreglerande processen 
mellan personerna. I samband med de flesta formerna återges exempel 
enligt ”Notpartitursmodellen”, som är utvecklad av mig. I denna 
modell kan de två personerna ses som två stämmor i en kör eller som 
två instrument i en orkester.

Notparititursmodellen
Figur 4.2 nedan visar ”Notpartitursmodellen”. Under figuren finns en 
beskrivning av modellens olika delar.

TID: tidtagarens inställning för paret
UTR: uttryck i förhållande till turen (t.ex. lyssna, behålla, överta eller överlåta turen (ev. förkortade))
SIG: signal (t.ex. stödsignal, turhållningssignal, startsignal eller slutsigna (oftast förkortade)
HUV: beskrivning av huvud och ansiktsriktningar
ÖGA: beskrivning av ögon, ögonlock och ögonbryn
MUN: beskrivning av mun
HÄN: beskrivning av armar och händer
BEN: beskrivning av ben och fötter
ÖKR: beskrivning av överkropp
PLT: beskrivning av paralingvistiska ljud (PL) (t.ex. tonhöjd, tempo och styrka) och tystnader (T)

B3: bla bla bla bla bla (eh) bla bla bla bla bla bla
V1:    bla bla bla bla bla bla bla bla (in) bla bla bla

PLT: beskrivning av paralingvistiska ljud (PL) (t.ex. tonhöjd, tempo och styrka) och tystnader (T)
ÖKR: beskrivning av överkropp
BEN: beskrivning av ben och fötter
HÄN: beskrivning av armar och händer
MUN: beskrivning av mun
ÖGA: beskrivning av ögon, ögonlock och ögonbryn
HUV: beskrivning av huvud och ansiktsriktningar
SIG: signal (t.ex. stödsignal, turhållningssignal, startsignal eller slutsignal (oftast förkortade)
UTR: uttryck i förhållande till turen (t.ex. lyssna, behålla, överta eller överlåta turen (ev. förkortade))

   Figur 4:2. Notpartitursmodellen.

Högst upp i figur 4:2 står tidtagarens inställning (TID). I mitten mellan 
strecken framgår de verbala orden (talet) och en del paralingvistiska 
uttryck, t.ex. ”eh” och ”in” (inandning). För en beskrivning av 
ytterligare paralingvistiska uttryck, se kodnyckeln i bilaga 1. Bok-
stäverna ”B”, ”V” och ”S” är förkortningar för barndomsblind, 
vuxenblind respektive seende. Siffran efter är en personnumrering. 
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Mellan strecken framgår det även tydligt om personerna överlappar 
varandras verbala turer eller inte. I exemplet ovan överlappas inte 
turerna. Ovanför den översta personens tur (i exemplet B3) och 
nedanför den nedersta personens tur (i exemplet V1) framgår deras 
övriga paralingvistiska ljud/tystnader (PLT). Fallande tonhöjd 
förkortas ”f.t.”, stigande tonhöjd med ”s.t.”, för övrigt beskrivs 
ljuden/tystnaderna så utförligt som möjligt och i mån av plats. 

Ovanför respektive nedanför de paralingvistiska ljuden/tystnaderna 
framgår olika kroppsrörelser/positioner efter rubrikerna ÖKR, 
BEN, HÄN, MUN, ÖGA och HUV. Dessa beteenden beskrivs så 
utförligt som möjligt. Sådant beteende som inte verkar ha betydelse 
i sammanhanget har dock tagits bort. Därefter följer en tolkning av 
beteendet i form av olika signaler (SIG) och uttryck  i förhållande till 
turen (UTR).

En nackdel med modellen är att den måste anpassas till papperets 
bredd. Detta innebär att ljud, kroppsrörelser/positioner, signaler och 
uttryck ibland är förkortade i exemplen. En fördel är emellertid att 
de inte är såpass förkortade att de har översatts till svårförståeliga 
symboler. En annan fördel är att modellen visar samtidiga beteenden 
och beteenden som följer efter varandra i en sekvens13.

Innan presentationen av formerna måste det betonas att gränserna 
mellan dem är flytande. Formerna inleds med de mest koordinerade 
och övergår successivt i alltmer icke-koordinerade med inslag av 
dominans och maktkamp. Efter formen maktkamp blir det ett hopp 
till samtalsuppehåll som avslutningsvis knyts ihop med koordinerad 
samtalsreglering. För en översikt av formerna, se figur 4:1 som 
presenterades innan signalerna.

Koordinerad samtalsreglering
Den koordinerade samtalsregleringen är indelad i tre former, dvs.:

• 1. Tydliggörande av rollfördelning 
• 2. Definitivt rollbyte
• 3. Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller 

Dessa former utmärks av att rollfördelningen hålls oförändrad eller 
att ett rollbyte sker på ett ordnat sätt. Ingen osäkerhet verkar således 
finnas om vem som är talare och vem som är lyssnare utan rollerna 
kompletterar varandra. Formerna ”2. Definitivt rollbyte” och ”3. 
Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller” kan jämföras med 
”ordnad turöverlämning” i Linell och Gustavsson (1987)14. Ett krav 
för en ordnad turöverlämning är tydliga replikgränser. Detta gäller 
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även för de två formerna, enligt ovan. Men för dessa två former 
gäller dessutom tydliga gränser mellan icke-verbala samtalsreglerande 
uttryck. De utmärks således av att det inte finns någon överlappning 
av verbala uttryck och icke-verbala samtalsreglerande signaler på 
samma sätt som i flera av de icke-koordinerade formerna. Ingen av 
de tre formerna har inte heller inslag av ambivalens, missförstånd, 
dominans eller samtalsuppehåll.

1. Tydliggörande av rollfördelning

1.1 Tydliggörande av lyssnarroll
Lyssnaren tydliggör sin roll genom aktiva eller passiva stödsignaler. 
Dessa visas av lyssnaren på olika ställen under talarens pågående 
tur. Tydliggörandet av lyssnarrollen sker oftast i samband med att 
talaren gav möjlighet för lyssnaren att byta roller. V2 tydliggör  
t.ex. sin lyssnarroll genom att humma eller nicka mellan talarens 
turkonstruktionsenheter. Men tydliggörandet kan också ske mitt 
under en enhet, t.ex. när B1 sträcker fram ansiktet och överkroppen 
mot S1. Tydliggörandet av lyssnarrollen kan dessutom ske successivt, 
vilket är fallet i sekvensen från B2 och S2 som presenteras nedan.

I sekvensen nedan avger B2 först aktiva stödsignaler, dvs. två tysta 
hummanden kombinerat med inandning och liten bakåtknyck på 
nacken. Detta visas i samband med att S2 ger möjlighet till ett rollbyte. 
S2 avger sedan en stängd slutsignal, men då förtydligade B2 sina aktiva 
stödsignaler, dvs. hummar två gånger, nickar och ler, förmodligen för 
inte behöva ta över turen. S2 fortsätter då att tala utan att någon paus 
uppstod. Personerna skrattar lite kort (”he”, ”he/ut”) och ler även 
samtidigt. Detta kan tolkas som att personerna söker gemenskap 
- trots olika åsikter. Dessa korta skratt eller leenden som indikerar 
gemenskap finns i samtliga samtal mellan samtliga personer (för en 
beskrivning av skrattets olika funktioner, se t.ex. Adelswärd, 1989; 
Haakana, 1999; Poyatos, 1993). 
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TID:B2-S2:03:41
UTR: LYSSNA LYSSNA
SIG: STÖDSIGNAL (AKTIV) STÖDSIGNAL (A)
HUV: lite bakåt nickar
ÖGA: kniper ögon
MUN: ler
PLT: tyst 
B2: (mm/in mm/in) (he) (mm mm)
S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in) det gjorde att jag 
blev ännu mer emot (he/ut-----) och

MUN: kniper ler
ÖGA: mot B2 ifrån B2 mot B2HUV:

1.2 Tydliggörande av talarroll
Talaren tydliggör sin roll genom bindande eller pågående 
turhållningssignaler. Genom att binda mellan turkonstruktionsenheter 
på olika sätt undviker talaren att lyssnaren tar över turen. Exempel 
på bindande turhållningssignaler är kortare eller längre inandning, 
”eh”, ”öh”, smackning, att ändra handplacering eller benställning, 
Tydliggörandet pågår även under en eller flera enheter, t.ex. genom rak 
tonhöjd, utdragen stavelse, gestikulering eller bortriktning av ansiktet 
och eventuellt ögonen.

I exemplet nedan ger V2 uttryck för att behålla turen genom att 
avge bindande turhållningssignaler, dvs. riktar ned ansiktet och 
blicken samt andas in (”iin”). Senare i sekvensen avges även pågående 
turhållningssignaler, dvs. gestikulerar (slår ut med händerna). Ansiktet 
och blicken är då fortfarande riktade nedåt.TI

D:V2-S5:18:35
UTR: BEHÅLLA BEHÅLLA
SIG: TURHÅLLNS TURHÅLLNS
HUV: riktas ned
ÖGA: riktas ned
ÄN: gestikulerar V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och 
jag försökte och så hade jag en kompis med mig
S5: (mm)

ÖGA: riktade mot V2
HUV: ansiktet riktat mot V2
SIG: STÖDSIGNALER
UTR: LYSSNA

I exemplet nedan ger B3 uttryck för att behålla turen genom att 
avge bindande turhållningssignaler, dvs. ”öh” samt binder orden 
”maten” och ”för” med varandra. B3 talar även snabbare i början 
av en turkonstruktionsenhet och rör benen mot varandra då och då. 

MUN: ler

(mm/in mm/in) (he) (mm mm)

TID:B2-S2:03:41TID:B2-S2:03:41TID:B2-S2:03:41TID:B2-S2:03:41
UTR:                       UTR:                       UTR: LYSSNA                       LYSSNA LYSSNA                       LYSSNALYSSNALYSSNALYSSNALYSSNA                     LYSSNA  
SIG:                       SIG:                       SIG: STÖDSIGNAL (AKTIV)                       STÖDSIGNAL (AKTIV) STÖDSIGNAL (A)                       STÖDSIGNAL (A)STÖDSIGNAL (AKTIV)STÖDSIGNAL (A)STÖDSIGNAL (AKTIV)STÖDSIGNAL (A)              STÖDSIGNAL (ANN)
HUV:                       HUV:                       HUV: lite bakåt                       lite bakåt nickar                       nickarlite bakåt

STÖDSIGNAL (A)
lite bakåt

STÖDSIGNAL (A)
nickarlite bakåtnickar                       lite bakåt                      lite bakåt nickar

MUN:                                              ÖGA:                                              ÖGA: kniper ögon                                              kniper ögon ler
PLT:                        MUN:                        MUN: ler                        ler tyst       tyst       tyst

B2:                        PLT:                        PLT: tyst                        tyst (mm/in mm/in)                 (he) (mm mm)
S2:  vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)

tyst
vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)

tysttyst
vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)

tyst
B2:vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)B2: (mm/in mm/in)vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)(mm/in mm/in) (he) (mm mm)vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)(he) (mm mm)   (he) (mm mm)   (he) (mm mm)  det gjorde att jag blev ännu mer emot (he/ut-----)och det gjorde att jag blev ännu mer emot (he/ut-----)och

MUN:                          S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)                           S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in) S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in) kniperS2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)                    S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in)                    S2: vi som är skeptiska är några gnällspikar och så (in) det gjorde att jag                    det gjorde att jag det gjorde att jag lerdet gjorde att jag 
ÖGA:                      blev                       blev ännu mer emot (he/ut-----)                      ännu mer emot (he/ut-----) och                      ochmot B2  ifrån B2          mot B2  
HUV:                       mot B2mot B2  ifrån B2ifrån B2          mot B2mot B2  
SIG:                       kniper                       kniper SLUTS  TURHÅLLNS        SLUTSIGNAL  
UTR:                       MÖJLIGHifrån B2MÖJLIGHifrån B2 BEHÅLLA          mot B2HUV:          mot B2HUV: ÖVERLÅTAmot B2ÖVERLÅTAmot B2

gestikulerar V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och 

UTR: LYSSNA

TID:V2-S5:18:35D:V2-S5:18:35TID:V2-S5:18:35D:V2-S5:18:35
UTR:               BEHÅLLA               BEHÅLLA
SIG:               TURHÅLLNS               TURHÅLLNS TURHÅLLNSTURHÅLLNSTURHÅLLNSTURHÅLLNS             TURHÅLLNS             TURHÅLLNS TURHÅLLNS
HUV:               HUV:               HUV: riktas ned               riktas ned riktar ned ansiktet
ÖGA:              ÖGA:              ÖGA: riktas ned              riktas ned riktar ned ögonen
HÄN:                                 ÄN:                                 ÄN: gestikulerar                                 gestikulerar V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och                                  V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och gestikulerarV2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och gestikulerarV2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och   V2: det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och 
V2:  det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och jag försökte och så hade jag en kompis med migjag försökte och så hade jag en kompis med mig det här var en liten grusväg (iin) kom det en bil och körde och jag försökte och så hade jag en kompis med migjag försökte och så hade jag en kompis med mig
S5:             S5:             S5: (mm)             (mm) (mm)

ÖGA:riktade mot V2ÖGA:riktade mot V2ÖGA: riktade mot V2ÖGA:riktade mot V2ÖGA: riktade mot V2
HUV: ansiktet riktat mot V2

ÖGA: riktade mot V2
ansiktet riktat mot V2

ÖGA: riktade mot V2
HUV: ansiktet riktat mot V2ansiktet riktat mot V2HUV: ansiktet riktat mot V2

SIG: STÖDSIGNALER
HUV: ansiktet riktat mot V2

STÖDSIGNALER
HUV: ansiktet riktat mot V2
SIG: STÖDSIGNALER

STÖDSIGNALER
SIG: STÖDSIGNALERUTR: LYSSNASIG: STÖDSIGNALERLYSSNASIG: STÖDSIGNALER
UTR: LYSSNA

LYSSNA
UTR: LYSSNA
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Ansiktet är hela tiden riktat mot V1. V1 avger under tiden passiva 
stödsignaler. Dessa signaler visas genom att ha överkroppen snett lutad 
mot ryggstödet och riktad mot B3, benen parallella, ena armbågen 
lutad mot ryggstödet och händerna mot varandra, munnen stängd, 
ögonen riktade upp i luften och ansiktet riktat rakt fram.
:B3-V1:14:44
UTR: BEHÅLLA BEHÅLLA 
SIG: TURHÅLLNS TURHÅLLNS
HUV:ansiktet riktat mot V1 
BEN: parallella ben med fötterna i golvet rör ben mot varandra då och då
PLT: snabbare tempo 
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas
V1: 

ÖKR: snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3
BEN: parallella
HÄN: ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandra
MUN: stängd
ÖGA: riktade upp i luften
HUV: ansiktet riktat rakt fram
SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)
UTR: LYSSNA

2. Definitivt rollbyte 

I Frankrike, Spanien och Ungern accepteras och förväntas det ofta att 
man själv ”tar” ordet och avbryter (Allwood, 1981; Bodin & Fant, 
1995). I Sverige är man däremot oftare van vid att ”få ordet”, vilket 
innebär att ens samtalspartner tydligt markerar när man har lov att 
tala (Bodin & Fant, 1995). I Sverige är man även van vid att få tala 
till punkt (Allwood, 1981). Redan under uppväxtåren har dessutom 
många svenskar fått inpräntat att det är fult att avbryta (Daun, 
1989). Samtliga inspelade samtal innehåller mer eller mindre frekvent 
definitiva rollbyten som kan liknas vid det typiska svenska sättet att 
reglera ett samtal.

Ett definitivt rollbyte inleds alltid med att talaren avger en definitiv, 
för lyssnaren stängd slutsignal (t.ex. riktar ansiktet mot den andre eller 
lägger ned händerna mot låren, talar tystare, faller med tonhöjden och 
gör en paus) i samband med avslutandet av en turkonstruktionsenhet. 
Slutsignalen följs sedan av att lyssnaren avger en startsignal (t.ex. 
bekräftar den andre genom ett hummande, andas in, smackar 
och börjar aktivera kroppen). Ett rollbyte har därmed skett på ett 
koordinerat sätt.  Definitiva rollbyten återfinns t.ex. efter långa 

:B3-V1:14:44

B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

ÖKR: snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3

TID:B3-V1:14:44UTR:TID:B3-V1:14:44UTR:
UTR:                  SIG:                  SIG: TURHÅLLNS                  TURHÅLLNS BEHÅLLATURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNSTURHÅLLNS   TURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNS    
SIG:                  HUV:ansiktet riktat mot V1                  HUV:ansiktet riktat mot V1 TURHÅLLNS TURHÅLLNS  
HUV: ansiktet riktat mot V1BEN: parallella ben med fötterna i golvetansiktet riktat mot V1BEN: parallella ben med fötterna i golvet
BEN: parallella ben med fötterna i golvet

BEN: parallella ben med fötterna i golvet
BEN: parallella ben med fötterna i golvet

BEN: parallella ben med fötterna i golvet
PLT:BEN: parallella ben med fötterna i golvetPLT: snabbare tempoBEN: parallella ben med fötterna i golvetsnabbare tempo          BEN: parallella ben med fötterna i golvet         BEN: parallella ben med fötterna i golvet rör benen mot varandra då och då

rör ben mot varandra då och då
rör benen mot varandra då och då

rör ben mot varandra då och då

PLT:                            
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

                            
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

snabbare tempo
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

snabbare tempo
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tasB3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

  
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

B3: Jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas

Jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas
B3: jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tas
V1:Jag finner mer nöje i att också laga (öh) laga matenför att jag menar det är ett steg som måste tasV1:

V1:  

ÖKR: snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3ÖKR: snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3ÖKR: snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3
BEN: parallella

snett lutad mot ryggstöd och riktad mot B3
BEN: parallellaBEN: parallellaBEN: parallellaparallellaBEN: parallella
HÄN: ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandra

parallella
HÄN: ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandraHÄN:ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandraHÄN: ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandraHÄN:ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandraHÄN: ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandra
MUN: stängd

HÄN:ena armbågen lutad mot ryggstödet och händerna mot varandra
MUN: stängdMUN:stängdMUN: stängdMUN:stängdMUN: stängd
ÖGA: riktade upp i luften

MUN:stängd
ÖGA: riktade upp i luftenÖGA:riktade uppåtÖGA: riktade upp i luftenÖGA:riktade uppåtÖGA: riktade upp i luften

HUV: ansiktet riktat rakt framHUV: ansiktet riktat rakt framHUV: ansiktet riktat rakt framHUV: ansiktet riktat rakt fram
SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)STÖDSIGNALER (PASSIVA)SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)
UTR: LYSSNA

SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)
LYSSNA

SIG: STÖDSIGNALER (PASSIVA)
UTR: LYSSNALYSSNAUTR: LYSSNA
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monologer. Men de finns även vid kortare, återkommande rollbyten, 
t.ex. när en person ställer en fråga och den andre svarar med ett kort 
”ja” och nickar.15

I exemplet nedan ger S1 uttryck för att definitivt överlåta turen 
genom att avge olika typer av slutsignaler, dvs. riktar först ansiktet 
och ögonen mot B1, betonar sedan ”sig” med förhöjd tonhöjd, stänger 
slutligen munnen och nickar konstaterande (som fyller en paus på ca 
3 sekunder). Genom att tillåta en relativt lång paus mellan turerna 
verkar B1 försäkra sig om att S1 verkligen har uttryckt sig klart både 
verbalt och icke-verbalt. När B1 väl försäkrat sig över att S1 talat 
klart övertar B1 turen genom att avge olika typer av startsignaler, dvs. 
smackar, andas in (”te/in”) lutar överkroppen bakåt och aktiverar 
ögonbrynen. I början av turen betonar B1 även tydligt ordet ”emot” 
med både röst, händer och ben. 

TID:B1-S1:01:03
UTR: ÖVERTA
SIG: STARTS (ANN) (OANN) 
ÖGA: ögonbryn och ögonlock upp
HÄN: hand mot arm     
BEN: ben ihop 
ÖKR: lutar bakåt

B1: ....(te/in) ja.. jag är emot att Sverige eller emot att Sverige eller emot
S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

PLT:
MUN: stänger
ÖGA: riktas mot B1
HUV: riktas mot B1 nickar 
SIG: SLUTSIGNAL (ANN) SLUTSIGNAL (OANN) 
UTR: ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA

I ovanstående sekvens är det en seende person som inleder rollbytet. 
I nedanstående är det istället en blind person som inleder bytet. Den 
inleds med att V3 ger uttryck för att definitivt överlåta genom att avge 
olika slutsignaler, dvs. riktar först ögonen mot S6, faller sedan med 
tonhöjden och stänger slutligen munnen. Efter en kort paus övertar S6 
turen genom att humma, rikta blicken och ansiktet ifrån S6 samt flytta 
fingertopparna från munnen till halsens ena sida.

ÖVERTA

B1: ....(te/in) ja.. jag är emot att Sverige eller emot att Sverige eller emot

UTR: ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA

TID:B1-S1:01:03UTR:TID:B1-S1:01:03UTR:
UTR:                                  STARTS (ANN) (OANN)                                  STARTS (ANN) (OANN) ÖVERTA
SIG:                                  ögonbryn och ögonlock upp                                  ögonbryn och ögonlock upp STARTS (ANN) (OANN)   
ÖGA:                                   HÄN:                                   HÄN: hand mot arm                                       hand mot arm    ögonbryn och ögonlock upp
HÄN:                                        BEN:                                        BEN: ben ihop                                        ben ihop hand mot arm    
BEN:                                          ÖKR:                                          ÖKR: lutar bakåt                                          lutar bakåt   ben ihop   
ÖKR:                                  lutar bakåtlutar bakåt

B1:                                  
S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

                                  
S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

....(te/in) ja.. jag är 
S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

....(te/in) ja.. jag är 
S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

emot att Sverige eller emot att Sverige eller emot
S1:  viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....sigS1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....sigS1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....sigsig....S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig........S1: viktigaste det är.. ja.. arrangemanget som sådant.. spelen i sig....

PLT:           PLT:           PLT:                         s.t.
MUN:                                MUN:                                MUN: stänger                                stänger stänger
ÖGA:            ÖGA:            ÖGA: riktas mot B1            riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1
HUV:             HUV:             HUV: riktas mot B1             riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1riktas mot B1               nickar              nickar nickar      
SIG:             SIG:             SIG: SLUTSIGNAL (ANN)             SLUTSIGNAL (ANN)SLUTSIGNAL (ANN)SLUTSIGNAL (ANN)SLUTSIGNAL (ANN)SLUTSIGNAL (ANN) SLUTSIGNAL (OANN)SLUTSIGNAL (ANN)SLUTSIGNAL (OANN)SLUTSIGNAL (OANN)          SLUTSIGNAL (OANN) SLUTSIGNAL (OANN)
UTR:             UTR:             UTR: ÖVERLÅTA             ÖVERLÅTAÖVERLÅTA

SLUTSIGNAL (ANN)
ÖVERLÅTA

SLUTSIGNAL (ANN)
               ÖVERLÅTA               ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA   
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TID:V3-S6:18:0
UTR: ÖVERLÅTA
SIG: SLUTSIGNAL (ANN) (OANN)
ÖGA: riktas mot S6
MUN: stänger
PLT:
V3: börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt innifrån alltså..
S6: (mm mm) .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt 
ÖGA: riktade mot V3 blick ifrån blick mot
HUV: ansiktet riktat mot V3 riktas ifrån
HÄN: fingertoppar mot munnen fingrar mot halsens ena sida
SIG: STÖDSIGNAL STARTSIGNAL
UTR: LYSSNA ÖVERTA

Definitiva rollbyten kan föregås av en eller flera möjligheter till 
rollbyte (se nästa rubrik), men där lyssnaren vid varje möjlighet valt 
att fortsätta lyssna. I sådana fall sker ett successivt förtydligande av 
slutsignalerna, som blir alltmer tvingande för lyssnaren. I och med 
denna process hinner även lyssnaren förbereda sig för ett rollbyte.

3. Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller

Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller inleds med att talaren 
avger en för lyssnaren öppen slutsignal, t.ex. riktar ansiktet och 
eventuellt ögonen mot den andre eller stillnar med händerna precis 
i slutet av den sista turkonstruktionsenheten. Dessa slutsignaler kan slutet av den sista turkonstruktionsenheten. Dessa slutsignaler kan slutet
sedan följas av en beredskap att fortsätta tala, vilken indikeras av 
inandning, olika munrörelser eller en öppen mun. Detta följs av att 
lyssnaren tar över turen eller fortsätter att lyssna. Ett rollbyte kan 
således ske, men rollfördelningen kan lika gärna vara oförändrad.

I nedanstående exempel ger B3 tre möjligheter genom att avge 
öppna slutsignaler, dvs. stiger med tonhöjden under de två första 
möjligheterna och faller med tonhöjden under den sista. I samband 
med samtliga tre möjligheter har B3 öppen mun och gör en kort 
paus. S3 ger uttryck för att fortsätta lyssna genom att avge aktiva 
stödsignaler, dvs. hummar och/eller nickar samt har hela tiden blicken 
riktad mot B3. Sekvensen avslutas med att B3 säger ”så kan de andra 
sitta och titta på korten” och avger en stängd slutsignal, dvs. stänger 
munnen och faller med tonhöjden. Sedan tar S4 över turen. (Denna 
avslutning finns ej med i exemplet.)

PLT:

(mm mm) .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt 

TID:V3-S6:18:05TID:V3-S6:18:0TID:V3-S6:18:05TID:V3-S6:18:0
UTR:                      UTR:                      UTR: ÖVERLÅTA                      ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA
SIG:                      SIG:                      SIG: SLUTSIGNAL (ANN)                      SLUTSIGNAL (ANN) (OANN)                      (OANN)SLUTSIGNAL (ANN)(OANN)SLUTSIGNAL (ANN)(OANN)    (OANN)
ÖGA:                     ÖGA:                     ÖGA: riktas mot S6                     riktas mot S6 riktas mot S6
MUN:                                  MUN:                                  MUN: stänger                                  stänger stänger
PLT:                                   PLT:                                   PLT: f.t.

V3:  börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt inifrån alltså..V3: börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt innifrån alltså..börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt inifrån alltså..V3: börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt innifrån alltså..
S6:                   S6:                   S6: (mm mm)                   (mm mm) (mm mm).. (mm) är hon vad heter det konstnärligt (mm mm).. (mm) är hon vad heter det konstnärligt .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt              .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt 

V3: börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt innifrån alltså..
.. (mm) är hon vad heter det konstnärligt 

V3: börjat glo i.. typ [X]tidningar och såntvadet kom helt innifrån alltså..
.. (mm) är hon vad heter det konstnärligt .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt .. (mm) är hon vad heter det konstnärligt 

ÖGA:riktade mot V3ÖGA: riktade mot V3ÖGA:riktade mot V3ÖGA: riktade mot V3                            blick ifrån V3blick motblick ifrån V3blick mot          blick mot V3
HUV: ansiktet riktat mot V3HUV: ansiktet riktat mot V3ansiktet riktat mot V3HUV: ansiktet riktat mot V3                            HUV: ansiktet riktat mot V3                            HUV: ansiktet riktat mot V3 riktas ifrån                            riktas ifrån ansiktet ifrån V3      
HÄN:fingertoppar mot munnenHÄN: fingertoppar mot munnenHÄN:fingertoppar mot munnenHÄN: fingertoppar mot munnen                       HÄN: fingertoppar mot munnen                       HÄN: fingertoppar mot munnen fingrar mot halsens ena sida                       fingrar mot halsens ena sida fingrar mot halsens ena sida
SIG:                  SIG:                  SIG: STÖDSIGNAL                  STÖDSIGNAL STÖDSIGNAL

HÄN: fingertoppar mot munnen
STÖDSIGNAL

HÄN: fingertoppar mot munnen fingrar mot halsens ena sida
STÖDSIGNAL

fingrar mot halsens ena sida
STARTSIGNALSTÖDSIGNALSTARTSIGNAL           STARTSIGNAL           STARTSIGNAL STARTSIGNAL

UTR:                  UTR:                  UTR: LYSSNA                  LYSSNA LYSSNAÖVERTALYSSNAÖVERTA              ÖVERTA              ÖVERTA ÖVERTA
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B3-S4:17:45
UTR: MÖJLIGHET MÖJLIGHET MÖJLIGHET
SIG: SLUTSIGNAL (ÖPP) SLUTSIGNAL (ÖPP) SLUTSIGNAL (ÖPP)
MUN: öppen öppen öppen 
PLT: ~ ˘  ~    ˘ ˘ 

B3: det är är bästa kameran.. bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder jag får ..så 
kan de 
S4: (mm) ja

ÖGA: mot B3
HUV: nickar nick nickSIG: STÖDSIGNAL 
STÖDSIGNAL STÖDSIGNALUTR: LYSSNA LYSSNAA
Flera möjligheter där lyssnaren gång på gång väljer att fortsätta 
lyssna följs således oftast av ett definitivt rollbyte där talaren i princip 
”tvingar” lyssnaren att ta över.

Icke-koordinerad samtalsreglering 
Den icke-koordinerade samtalsregleringen är indelad i följande fem 
former:

• 4. Fullföljd avbrytning
• 5. Icke-fullföljd försök till avbrytning
• 6. Dominans (av talare eller lyssnare)
• 7. Maktkamp
• 8. Samtalsuppehåll

Dessa former utmärks av att talar- och lyssnarrollen är otydligt fördelad 
mellan personerna. Rollfördelningen är således mer flytande än vid de 
koordinerade formerna. I en del icke-koordinerad samtalsreglering kan 
personerna även samtidigt inneha varsin talar- eller lyssnarroll, t.ex. i 
samband med maktkamp respektive under ett samtalsuppehåll. .

Avbrott och avbrottsförsök är begrepp som man inom CA-
forskning är mycket försiktig med att använda, eftersom de är öppna 
för alltför mycket tolkning. De samtalande personerna kan t.ex. tolka 
en avbrytning på olika sätt. (Norrby, 1996) Linell och Gustavsson 
(1987) nämner även att deras initiativ-respons-modell passar bäst för 
dialoger med tydliga replikgränser. Med andra ord; den passar ej för 
avbrytningar. Men denna försiktighet innebär att man måste bortse 
från delar av samtalen som just inkluderar avbrytningar. Detta vill inte 
jag göra utan jag tar risken med att tolka avbrytningar, bl.a. eftersom 
de finns mer eller mindre frekvent i samtliga inspelade samtal.

kan de 

HUV: nickar nick nickSIG: STÖDSIGNAL

TID:B3-S4:17:45
UTR:          MÖJLIGHET          MÖJLIGHETMÖJLIGHETMÖJLIGHETMÖJLIGHETMÖJLIGHET             MÖJLIGHET            MÖJLIGHET MÖJLIGHETMÖJLIGHETMÖJLIGHETMÖJLIGHET         MÖJLIGHET         MÖJLIGHET MÖJLIGHET
SIG:         SIG:         SIG: SLUTSIGNAL (ÖPP)         SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)          SLUTSIGNAL (ÖPP)         SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP) SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)      SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)SLUTSIGNAL (ÖPP)
MUN:           MUN:           MUN: öppen           öppen öppen              öppen              öppen öppen             öppen             öppen öppen
PLT:         PLT:         PLT: f.t.

öppen
f.t.

öppen
~f.t.~   s.t.              f.t.  s.t.              ~    ˘              ~    ˘ s.t. f.t.̆s.t. f.t.̆

B3: det är är bästa kameran..~B3: det är är bästa kameran..~  bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder  bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder jagjagjag får.. så kan de 
S4:             B3: det är är bästa kameran..             B3: det är är bästa kameran..(mm)B3: det är är bästa kameran..(mm)B3: det är är bästa kameran..                               B3: det är är bästa kameran..                               B3: det är är bästa kameran.. bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder                                bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder bandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder jabandspelaren blir min kamera.. (eh)det blir de bilder 
ÖGA:           mot B3   
HUV:            (mm)            (mm) nickar              ja              ja nick              nick
SIG:          

ÖGA:
          

ÖGA: mot B3
          

mot B3
STÖDSIGNALSTÖDSIGNAL

mot B3
STÖDSIGNAL

mot B3
          STÖDSIGNALSTÖDSIGNAL         STÖDSIGNALSTÖDSIGNAL

UTR:           
nickar

           
nickar

LYSSNA             
nick

             
nick

LYSSNA            
nickSIG:

            
nickSIG:

LYSSNA
STÖDSIGNAL

LYSSNA
STÖDSIGNAL
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I de fall där forskare studerat avbrytningar har de framför allt 
tolkat verbala avbrytningar. I denna studie fokuseras icke-verbala 
avbrytningar, t.ex. när lyssnaren avger en annonserande startsignal 
genom att gapa, luta överkroppen bakåt och ändra handställning 
innan talaren avslutat sin tur.

En avbrytning inleds alltid med att lyssnaren avbryter den andre 
på ett eller annat sätt. Detta skiljer dem från definitivt rollbyte och 
möjlighet till rollbyte där det alltid är talaren som inleder rollbytet. Efter 
att en avbrytning inletts kan den antingen fullföljas eller inte fullföljas, 
dvs. ges upp. Den kan även ha inslag av dominans. Avbrytningar 
inkluderar allt från försiktiga avbrytningsförsök från lyssnaren där 
talaren kanske är tacksam över att bli avbruten eftersom hon/han helt 
enkelt inte har något mer att säga, till maktkampssituationer där båda 
personerna anser att de har betydligt mer att säga och därför kämpar 
om talarrätten. Avbrytningarna har följaktligen en stor spännvidd. 

4. Fullföljd avbrytning

Fullföljd avbrytning innebär att lyssnaren övertar turen från talaren 
som i sin tur övergår till att bli lyssnare. Ett rollbyte har således 
skett. Fullföljd avbrytning är indelad i ”4.1. Ej överlappande turer” 
och ”4.2. Överlappande turer”. Anledningen till denna indelning är 
att lyfta fram att avbrytningen inte endast kan ske verbalt, dvs. när 
början av en persons tur överlappar slutet av den andres tur, utan lika 
gärna kan ske icke-verbalt, dvs. när en person överlappar sina icke-
verbala signaler med slutet av den andres tur. Under överlappande 
turer kan även lyssnaren missa betydelsefull verbal information som 
talaren ger parallellt med att lyssnaren börjat tala. Det kan då uppstå 
ett missförstånd. Under många fullföljda avbrytningar, med eller utan 
överlappande turer, verkar emellertid paret fungera som ett team som 
hakar i varandras turer och/eller icke-verbala signaler som i en stafett. 
I dessa fall finns det ett samarbete mellan personerna och de verkar 
inte dominera eller missförstå varandra.

4.1 Ej överlappande turer
Fullföljd avbrytning utan överlappande turer innebär att lyssnaren inte 
överlappar sin (verbala) tur med talarens. Överlappningen sker således 
endast icke-verbalt. Lyssnaren kan t.ex. överlappa början av sin tur 
med talarens icke-verbala slutsignaler eller turhållningssignaler eller 
lyssnaren kan överlappa sina icke-verbala startsignaler med slutet av 
talarens tur och eventuella icke-verbala slutsignaler.
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Nedan överlappar B3 sin icke-verbala startsignal, dvs. hummar, 
andas in och riktar ansiktet mot V1 mot slutet av V1:s tur och 
samtidiga icke-verbala slutsignaler, dvs. talar mörkare, andas ut och 
stänger munnen.

TID:V1-B3:22-1
UTR: ÖVERLÅTA
SIG: SLUTSIGNAL
MUN: stänger
PLT: mörkare~
V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)
B3: (mm) (in) ja men alltså jag har till exempel läst(ut) systembolaget gav ju har
HUV: riktas mot V1
SIG: STARTSIGNAL
UTR: ÖVERTA

I exemplet ovan överlappar B3 sina paralingvistiska och kroppsliga 
startsignaler med slutet av V1:s tur. I exemplet nedan är det B1 
som överlappar sina kroppsliga startsignaler med slutet av B2:s tur. 
Exemplet inleds med att B1 avger annonserande startsignaler, dvs. 
höjer ögonbrynen, rör ögonlocken, öppnar munnen, rör händerna och 
lutar överkroppen bakåt. B2 avger samtidigt öppna slutsignaler, dvs. 
lutar huvudet ifrån B1 och faller med tonhöjden. B1 övertar sedan 
turen. Personerna verkar här fungera som ett team där B1 hakar i sina 
kroppsliga startsignaler med slutet av B2:s tur. B1 visar även tydligt att 
hon/han håller med B2 genom att i princip upprepa vad B2:s sagt, dvs. 
”det tycker jag inte”.
TID:B1-B2:08:40
UTR: ÖVERTA 
SIG: STARTSIGNAL (ANN)
ÖGA: höjer ögonbryn rör ögonlocken
MUN: öppnar
HÄN: rör händerna i luften ovanför lår
ÖKR: lutar överkroppen bakåtlutar överkroppen bakåt
B1:  det tycker inte jag heller jag tycker
B2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte
PLT: ~   ~
HUV: lutas ifrån, nedåt
SIG: SLUTSIGNAL (ÖPP)
UTR: MÖJLIGHET 

ÖVERLÅTA

V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)

TID:V1-B3:22-15UTR:TID:V1-B3:22-15UTR:
UTR:            SIG:            SIG: SLUTSIGNAL            SLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNAL
SIG:            MUN:            MUN: stänger            stänger SLUTSIGNAL
MUN:                PLT:                PLT: mörkare~                mörkare~ stänger
PLT:             V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)             V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)mörkare f.t.mörkare f.t.V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)mörkare f.t.V1: man får pröva sig fram vartefter(ut)
V1:  man får pröva sig fram vartefter(ut)B3:man får pröva sig fram vartefter(ut)B3: (mm) (in) ja men alltså jag har till exempel läst(ut) systembolaget gav ju harman får pröva sig fram vartefter(ut)(mm) (in) ja men alltså jag har till exempel läst(ut) systembolaget gav ju har
B3:               HUV:               HUV: riktas mot V1               riktas mot V1(mm) (in) ja men alltså jag har till exempel läst(ut) systembolaget gav ju

HUV:              riktar ansiktet mot V1STARTSIGNALriktar ansiktet mot V1STARTSIGNAL
SIG:              STARTSIGNAL
UTR:              ÖVERTAÖVERTA

B1: det tycker inte jag heller jag tycker

TID:B1-B2:08:40UTR:TID:B1-B2:08:40UTR:
UTR:                 SIG:                 SIG: STARTSIGNAL (ANN)                 STARTSIGNAL (ANN)ÖVERTASTARTSIGNAL (ANN)ÖVERTASTARTSIGNAL (ANN)
SIG:                 ÖGA:                 ÖGA: höjer ögonbryn                 höjer ögonbryn STARTSIGNAL (ANN)rör ögonlockenSTARTSIGNAL (ANN)rör ögonlocken  rör ögonlocken  rör ögonlocken
ÖGA:                MUN:                MUN: öppnar                öppnar höjer ögonbryn, rör ögonlocken

rör ögonlocken
höjer ögonbryn, rör ögonlocken

rör ögonlocken

MUN:                HÄN:                HÄN: rör händerna i luften ovanför lår                rör händerna i luften ovanför låröppnarrör händerna i luften ovanför låröppnarrör händerna i luften ovanför lår
HÄN:                ÖKR:                ÖKR: lutar överkroppen bakåt                lutar överkroppen bakåtrör händerna i luften ovanför lår

rör händerna i luften ovanför lår
rör händerna i luften ovanför lår

rör händerna i luften ovanför lår
lutar överkroppen bakåtrör händerna i luften ovanför lårlutar överkroppen bakåt

ÖKR:                 
B1: 

                 
B1: det tycker inte jag heller jag tycker

                 
det tycker inte jag heller jag tycker

lutar överkroppen bakåtlutar överkroppen bakåt
lutar överkroppen bakåt

lutar överkroppen bakåt
lutar överkroppen bakåtlutar överkroppen bakåt

lutar överkroppen bakåt
lutar överkroppen bakåt
det tycker inte jag heller jag tycker

lutar överkroppen bakåt
det tycker inte jag heller jag tycker

B1:                             B2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte                            B2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte det tycker inte jag heller jag tycker jag tycker absolutB2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte det tycker inte jag heller jag tycker jag tycker absolutB2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte
B2:  utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte

B2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte
utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte

B2: utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte
PLT:utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag intePLT: ~utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte~   ~utan att visa att man gör nånting.. det tycker jag inte  ~

PLT:                 HUV:                 HUV: lutas ifrån, nedåt                 lutas ifrån, nedåt f.t.          f.t.
HUV:                   SIG:                   SIG: SLUTSIGNAL (ÖPP)                   SLUTSIGNAL (ÖPP) lutas ifrån, nedåt
SIG:                       UTR:                       UTR: MÖJLIGHET                       MÖJLIGHET SLUTSIGNAL (ÖPP)
UTR:                       MÖJLIGHETMÖJLIGHET      
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Under denna form finns det även en ”mellanvariant”. Ibland kan 
nämligen en person samtidigt inneha talarrollen och lyssnarrollen. samtidigt inneha talarrollen och lyssnarrollen. samtidigt
Personen har således dubbla roller under en kort stund. Denna 
samtidighet visas genom att den avbrutne håller kvar ”delar” av 
talarrollen genom att exempelvis hålla andan, gapa och/eller skratta 
samtidigt som den andre parallellt fyller i med ett kort inlägg. Enligt 
Duncan (1972) skall inte dessa korta ifyllningar tolkas som turer. I 
denna studie tolkas de dock som turer, eftersom de har ett verbalt 
substantiellt innehåll. Ifyllningarna inleds även oftast av startsignaler 
och avslutas med slutsignaler.

I exemplet nedan behåller B3 delar av talarrollen genom att avge 
turhållningssignaler, dvs. två inandningar, har munnen öppen och 
håller andan. Men B3 lyssnar samtidigt på vad S4 säger, dvs. ”lite 
temperamentsfullt så där”. B3 visar även att hon/han hört vad S4 sagt 
genom att snabbt upprepa frasen och sedan tala vidare.

TID:B3-S4:13:40
UTR: BEHÅLLA BEHÅLLA/LYSSNA BEHÅLLA
SIGN TURHÅLLNS TURH/STÖDSIGNAL TURHÅLLNS
HUV: ansiktet riktat mot S4
MUN: öppen
ÖKR:  sätter sig tillrätta stillnar
PLT: ~    ˘ snabbt
B3: lite tråkigt på många sättvi har (in) (in) (håller andan) vi är lite 
temperamentslösaäven om finnarna
S4: (he he) lite temperamentslöst så där (ah)
PLT: snabbt ~
ÖKR: lutar framåt sätter sig tillrätta lutar bak
HÄN: stryker lår
ÖGA: riktade mot B3
HUV: ansiktet riktat mot B3
SIG: STARTSIGNAL SLUTSIGNAL 
UTR: ÖVERTA ÖVERLÅTA 

4.2 Överlappande turer 
Fullföljd avbrytning med överlappande (verbala) turer innebär att 
lyssnaren överlappar början av sin tur med talarens, som i sin tur ger 
upp eller snabbt avslutar den. Under en kort stund innehar således båda 
talarrollen. I samband med denna överlappning kan lyssnaren även 
överlappa talarens tur med sina samtidiga icke-verbala startsignaler. 
Till skillnad från exempelvis definitivt rollbyte har talaren här en 
förhållandevis begränsad möjlighet att bygga ut sin tur.

I sekvensen nedan överlappar B2 S2:s tur. Sekvensen inleds med 
att B2 avger stödsignaler, dvs. har ansiktet riktat mot S2 och suger in 
luft (”sug”).S2 fortsätter då att tala. Den avslutas med att B2 avger 

TID:B3-S4:13:40

B3: lite tråkigt på många sättvi har (in) (in) (håller andan) vi är lite 

S4: (he he) lite temperamentslöst så där (ah)

TID:B3-S4:13:40UTR:TID:B3-S4:13:40UTR:
UTR:           SIGN           SIGN TURHÅLLNS           TURHÅLLNSBEHÅLLA

BEHÅLLA
BEHÅLLA

BEHÅLLA
TURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNS      BEHÅLLA/LYSSNA

BEHÅLLA/LYSSNA
BEHÅLLA/LYSSNA
BEHÅLLA/LYSSNA
TURH/STÖDSIGNALBEHÅLLA/LYSSNATURH/STÖDSIGNAL    TURH/STÖDSIGNAL    TURH/STÖDSIGNAL BEHÅLLA

BEHÅLLA
BEHÅLLA
BEHÅLLA
TURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNS     TURHÅLLNS     TURHÅLLNS

SIGN           
HUV: ansiktet riktat mot S4

           
HUV: ansiktet riktat mot S4

TURHÅLLNS
TURHÅLLNS

TURHÅLLNS
TURHÅLLNS

HUV: ansiktet riktat mot S4
TURHÅLLNS

HUV: ansiktet riktat mot S4
   TURH/STÖDSIGNAL

TURH/STÖDSIGNAL
TURH/STÖDSIGNAL
TURH/STÖDSIGNAL

   TURHÅLLNS
TURHÅLLNS
TURHÅLLNS
TURHÅLLNS

    
HUV: ansiktet riktat mot S4HUV: ansiktet riktat mot S4ansiktet riktat mot S4HUV: ansiktet riktat mot S4

MUN:
ansiktet riktat mot S4

MUN:MUN:                     
ÖKR: 

                     
ÖKR: 

öppen
stillnar

öppen
stillnarÖKR:       sätter sig tillrättasätter sig tillrätta sätter sig tillrättasätter sig tillrätta   stillnarstillnarstillnarstillnar

PLT:             f.t.  s.t.                  snabbtsnabbtsnabbtsnabbt

B3:  lite tråkigt på många sättvi har (in)B3: lite tråkigt på många sättvi har (in)lite tråkigt på många sättvi har (in)B3: lite tråkigt på många sättvi har (in)
temperamentslösaäven om finnarna

lite tråkigt på många sättvi har (in)
temperamentslösaäven om finnarnatemperamentslösaäven om finnarna

  
temperamentslösaäven om finnarna

 (in) (håller andan)B3: lite tråkigt på många sättvi har (in) (in) (håller andan)B3: lite tråkigt på många sättvi har (in)
temperamentslösaäven om finnarna

 (in) (håller andan)
temperamentslösaäven om finnarna

    vi är lite temperamentslösaäven om finnarna(in) (håller andan)vi är lite temperamentslösaäven om finnarna(in) (håller andan) vi är lite vi är lite temperamentslösaäven om finnarnavi är lite 
S4:                  (he he) lite temperamentslöst så därtemperamentslösaäven om finnarna  (he he) lite temperamentslöst så därtemperamentslösaäven om finnarna

(he he) lite temperamentslöst så där
  (he he) lite temperamentslöst så där

(he he) lite temperamentslöst så där (ah)
  (he he) lite temperamentslöst så där

(ah)
                  (he he) lite temperamentslöst så där                  (he he) lite temperamentslöst så där (ah)

PLT:                 PLT:                 PLT: snabbt                 snabbt snabbt
(he he) lite temperamentslöst så där

snabbt
(he he) lite temperamentslöst så där

             snabbt             snabbt f.t.
(ah)

f.t.
(ah)

ÖKR:                         
ÖKR:

                         
ÖKR: lutar framåt

                         
lutar framåt sätter sig tillrätta

                         
sätter sig tillrätta

lutar framåt
sätter sig tillrätta

lutar framåt
sätter sig tillrätta

        
lutar bak

        
lutar bak

lutar framåt        lutar framåt sätter sig tillrätta     lutar bak
HÄN:                        

HÄN:
                        

HÄN: stryker lår
                        

stryker lår
stryker lårsätter sig tillrättastryker lårsätter sig tillrätta

ÖGA:riktade mot B3HÄN:ÖGA:riktade mot B3HÄN: stryker lårÖGA:riktade mot B3stryker lår
ÖGA: riktade mot B3

ÖGA:riktade mot B3
ÖGA: riktade mot B3HUV: ansiktet riktat mot B3ÖGA: riktade mot B3ansiktet riktat mot B3ÖGA: riktade mot B3

SIG:                STARTSIGNAL       
SLUTSIGNALSIG:SLUTSIGNALSIG:               SIG:               SIG: STARTSIGNAL               STARTSIGNAL
UTR:                UTR:                UTR: ÖVERTA                ÖVERTA ÖVERTA          ÖVERLÅTA          ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA          
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en oannonserande startsignal, dvs. riktar ansiktet ifrån S2 och börjar 
samtidigt sitt verbala uttalande som överlappar slutet av S2:s tur. B2 
verkar även missa verbal information eftersom B2 ger medhåll till S2s 
förra turkonstruktionsenhet som handlar om ”någon annanstans”, 
inte den sista som handlar om Rom.

TID:B2-S2:11:45
UTR: LYSSNA ÖVERTA
SIG: STÖDSIGNAL STARTSIGNAL (OANN)
HUV: ansiktet mot S2 ansiktet ifrån S2
B2: (sug) jo det är det.. fast jag undrar om man skulle
S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)
ÖGA: riktade mot B2 blick ifrån
HUV: ansiktet riktat mot B2
SIG: TURHÅLLNS
UTR: BEHÅLLA GE UPP

5. Icke-fullföljt försök till avbrytning 

Icke-fullföljt försök till avbrytning innebär att lyssnaren ger upp sitt 
försök innan hon/han sagt något med substantiellt innehåll. Lyssnaren 
övergår således inte till att bli talare och rollfördelningen förändras 
inte. Anledningen till att lyssnaren inte fullföljer sin avbrytning 
kan t.ex. vara att lyssnaren, å sin sida, ångrat sin avbrytning eller 
underkastar sig talarens dominans och avvisande turhållningssignaler. 
Talaren, å sin sida, kanske inte alls har uppmärksammat signalerna 
eller bortser från dem. (Se vidare under rubriken ”smidig eller osmidig 
samtalsreglering”.)

Den övergripande formen ”5. Icke-fullföljt försök till avbrytning” 
är i sin tur indelad i två former, dvs. ”5.2. Uppgiven, ej krävande” och 
”5.2. Uppgiven, krävande”.

5.1 Uppgiven, ej krävande
Den icke-fullföljda uppgivna, ej krävande avbrytningen inleds oftast 
med annonserande, ej krävande startsignaler (t.ex. inandning eller 
gapning) av lyssnaren. De fullföljs sedan inte av något uttalande, 
utan ges upp. Denna form av avbrytning kan jämföras med Linell 
och Gustavssons (1987) ”misslyckade repliker”. Dessa misslyckade 
repliker (ansatser) kan t.ex. vara innehållsligt otolkbara eller 
behandlas som ovidkommande (uttalas med låg ton, sjunkande styrka, 
muttrande slut etc.) av talaren. 

TID:B2-S2:11:45

B2: (sug) jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

TID:B2-S2:11:45UTR:TID:B2-S2:11:45UTR:
UTR:             SIG:             SIG: STÖDSIGNAL             STÖDSIGNALLYSSNASTÖDSIGNALLYSSNASTÖDSIGNAL                STARTSIGNAL (OANN)               STARTSIGNAL (OANN)ÖVERTASTARTSIGNAL (OANN)ÖVERTASTARTSIGNAL (OANN)
SIG:            HUV: ansiktet mot S2            HUV: ansiktet mot S2STÖDSIGNAL

STÖDSIGNAL
STÖDSIGNAL

STÖDSIGNAL
HUV: ansiktet mot S2STÖDSIGNALHUV: ansiktet mot S2              ansiktet ifrån S2             ansiktet ifrån S2 STARTSIGNAL (OANN)

STARTSIGNAL (OANN)
STARTSIGNAL (OANN)

STARTSIGNAL (OANN)

HUV: ansiktet riktat mot S2HUV: ansiktet riktat mot S2HUV: ansiktet mot S2HUV: ansiktet riktat mot S2HUV: ansiktet mot S2
B2:

HUV: ansiktet riktat mot S2
B2: (sug)

HUV: ansiktet riktat mot S2
(sug)

                     
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

                     
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

riktar ansiktet ifrån S2riktar ansiktet ifrån S2
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

riktar ansiktet ifrån S2
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

B2:               S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)               S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)(sug)S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)(sug)S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)                S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)jo det är det.. fast jag undrar om man skulle
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

jo det är det.. fast jag undrar om man skulle
jo det är det.. fast jag undrar om man skulle

S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)jo det är det.. fast jag undrar om man skulleS2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)
S2:  hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)

S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)
hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)

S2: hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)
ÖGA: riktade mot B2hända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)ÖGA: riktade mot B2 blick ifrånhända någon annanstans (in) det är lika troligt att det skulle hända i Rom (in)blick ifrån

ÖGA:riktade mot B2HUV: ansiktet riktat mot B2ÖGA:riktade mot B2HUV: ansiktet riktat mot B2                              HUV: ansiktet riktat mot B2                              HUV: ansiktet riktat mot B2 blick ifrån
HUV: ansiktet riktat mot B2SIG:HUV: ansiktet riktat mot B2SIG: TURHÅLLNSHUV: ansiktet riktat mot B2TURHÅLLNS
SIG:             UTR:             UTR: BEHÅLLA             BEHÅLLA TURHÅLLNS           GE UPP           GE UPP
UTR:             BEHÅLLABEHÅLLA                     GE UPPGE UPP
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Nedanstående exempel inleds med att V2 ger uttryck för att 
behålla turen genom att avge bindande turhållningssignaler, dvs. 
flyttar handen från knät till foten, lutar lite på huvudet och talar 
ljusare. V3 ger samtidigt uttryck för att överta turen genom att avge 
startsignaler, dvs. hummar, smackar, andas in och riktar ögonen och 
ansiktet ifrån V2. V3 säger endast några få stavelser, dvs. ”eh j”, och 
ger direkt upp turen. V2 verkar behandla ”eh j” som ovidkommande 
eftersom hon/han fortsätter att tala. Exemplet inkluderar förmodligen 
även ett missförstånd. V3 verkar nämligen inte uppmärksamma V2s 
kroppsliga bindesignaler, trots att V2:s förflyttning av handen från 
knät till foten är hörbar. V3 verkar emellertid följsam och ”reparerar” 
missförståndet genom att snabbt ge upp turen.

TID:V2-V3:17:40
UTR: BEHÅLLA 
SIG: TURHÅLLNS
HUV: huvudet lutas lite
ÖGA:
HÄN:hand runt knät till fot
PLT: ~ ljusareljusare
V2: dom spelade musik på lördagarna och man kunde ha privata fester där 
också
V3: (mm) (te/in) eh j
ÖGA: ifrån V2 mot V2
HUV: ifrån V2 mot V2
SIG: STARTS SLUTSIGNAL
UTR: ÖVERTA ÖVERLÅTA

5.2 Uppgiven, krävande
Den icke-fullföljda uppgivna och krävande avbrytningen inleds alltid 
med krävande startsignaler (t.ex. snabba och tätare bekräftelser 
som varvas med inandning, munrörelser, större kroppsrörelser) från 
lyssnaren. Men de fullföljs inte av något uttalande, utan ges istället 
upp. Trots kravet från lyssnaren ger talaren uttryck för att fortsätta 
tala och något rollbyte uppstår således inte. Från lyssnarens sida kan 
de därför tolkas som misslyckade. 

I exemplet nedan avger B2 krävande, annonserande startsignaler, 
dvs. starkt ”nä nä m” och snabbt ”nej men” som varvas med att 
rikta ansiktet ifrån S2, korsa vristerna, andas in och höja ögonbrynen 
och ögonlocken. S2 avvisar dock kravet genom att avge bindande 
turhållningssignaler, dvs. talar snabbt, för ihop och isär benen samt 
riktar ögonen och ansiktet ifrån B2. B2 ger då upp och börjar lyssna 

TID:V2-V3:17:40

V2: dom spelade musik på lördagarna och man kunde ha privata fester där 

V3: (mm) (te/in) eh j

UTR: ÖVERTA ÖVERLÅTA

TID:V2-V3:17:40UTR:TID:V2-V3:17:40UTR:
UTR:                  SIG:                  SIG: TURHÅLLNS                  TURHÅLLNS BEHÅLLA  
SIG:                 HUV:                 HUV: huvudet lutas lite                 huvudet lutas lite TURHÅLLNS
HUV:                   ÖGA:                   ÖGA: huvudet lutas lite
ÖGA:
HÄN: hand runt knätHÄN:hand runt knätHÄN: hand runt knätHÄN:hand runt knät         HÄN: hand runt knät         HÄN: hand runt knät hand till fottill fothand till fottill fot
PLT:                  f.t.f.t.   ljusareljusareljusareljusareljusareljusareljusareljusare

V2: dom spelade musik på lördagarna
ljusare

V2: dom spelade musik på lördagarna
V2:  dom spelade musik på lördagarna

V2: dom spelade musik på lördagarna
dom spelade musik på lördagarna

V2: dom spelade musik på lördagarna
ocksådom spelade musik på lördagarnaockså    dom spelade musik på lördagarna   dom spelade musik på lördagarna och man kunde ha privata fester där också
V2: dom spelade musik på lördagarna

och man kunde ha privata fester där också
V2: dom spelade musik på lördagarna och man kunde ha privata fester där 

och man kunde ha privata fester där också
och man kunde ha privata fester där 

V3:                   
V3:

                   
V3: (mm) (te/in) eh j

                   
(mm) (te/in) eh j

(mm) (te/in) eh j

ÖGA:                    ÖGA:                    ÖGA: ifrån V2                    ifrån V2 ifrån V2mot V2ifrån V2mot V2 mot V2
HUV:                     HUV:                     HUV: ifrån V2                     ifrån V2 ifrån V2mot V2ifrån V2mot V2 mot V2
SIG:                    SIG:                    SIG: STARTS                    STARTS STARTS

mot V2
STARTS
mot V2
SLUTSIGNALSTARTSSLUTSIGNALSLUTSIGNAL   SLUTSIGNALSLUTSIGNALSLUTSIGNALSLUTSIGNALSLUTSIGNALUTR:                    

UTR:
                    

UTR: ÖVERTA
                    

ÖVERTA
ÖVERTASLUTSIGNALÖVERTASLUTSIGNAL
ÖVERLÅTA
ÖVERTA
ÖVERLÅTAÖVERLÅTA

  
ÖVERLÅTA

ÖVERLÅTASLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNAL
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vilket indikeras av att ansiktet riktas mot S2. B2:s stönande indikerar 
eventuellt förnärmelse över att ha blivit avvisad. S2 talar även 
långsammare och betonar ”van” när B2 väl gett upp kravet.

TID:B2-S2:36:50
UTR: ÖVERTA GE UPP LYSSNA
SIGN STARTS (KRÄV) STÖDSIGNAL
HUV: ansiktet riktas ifrån S2 riktas mot S2
ÖGA: ögonbryn och ögonlock upp
BEN: vrister korsas
MUN: stänger
PLT: starkt snabbt
B2: nä nä m (in) nej men (stön)
S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)just det där att liksom.. just det där att liksom.. just att vara van
vid att 
PLT: snabbt långsammare
BEN: ben ihop, isär
ÖGA: riktas ned riktas ifrån B2
HUV: nickar/riktas ifrån B2
SIG: TURHÅLLNS TURHÅLLNS
UTR: BEHÅLLA BEHÅLLA

I vissa situationer dominerar den ene personen över den andre genom 
att bestämt och bestämt och bestämt tydligt ge uttryck för att behålla turen eller överta tydligt ge uttryck för att behålla turen eller överta tydligt
den. Talaren kan t.ex. bestämt och tydligt avvisa lyssnarens försök 
till avbrytning. Lyssnaren kan bestämt och tydligt ge uttryck för att ta 
över turen trots att talaren inte avgett slutsignaler.

Även andra forskare har studerat dominans. Linell och Gustavsson 
(1987) skiljer på tre dimensioner av dominans; a) kvantitativ dominans 
i termer av talmängd, b) innehållslig dominans i termer av introduktion 
av nytt innehåll, c) interaktionell dominans i termer av initiativ och 
respons: den som dominerar är den som styr och kontrollerar den 
andres kommunikativa åtgärder mest och som själv blir minst styrd 
i sina egna åtgärder (repliker). Den sistnämnda dimensionen ligger 
närmast definitionen av dominans i föreliggande studie. I denna studie 
görs dock en kvalitativ definition, vilket indikeras av orden ”bestämt” 
och ”tydligt”. Linell och Gustavsson gör en kvantitativ definition, 
vilket indikeras av orden ”mest” och ”minst”. Dominans finns som 
inslag i följande två former; ”6. Dominans (av talare eller lyssnare)” 
och ”7. Maktkamp”. 

TID:B2-S2:36:50

B2: nä nä m (in) nej men (stön)

vid att 

TID:B2-S2:36:50UTR:TID:B2-S2:36:50UTR:
UTR:                 SIGN                 SIGN STARTS (KRÄV)                 STARTS (KRÄV) ÖVERTASTÖDSIGNALÖVERTASTÖDSIGNALSTÖDSIGNAL      STÖDSIGNALGE UPPSTÖDSIGNALGE UPPSTÖDSIGNAL             LYSSNA
SIGN                 HUV:                 HUV: ansiktet riktas ifrån S2                 ansiktet riktas ifrån S2STARTS (KRÄV)

STÖDSIGNAL
STARTS (KRÄV)

STÖDSIGNAL
ansiktet riktas ifrån S2STARTS (KRÄV)ansiktet riktas ifrån S2 riktas mot S2STARTS (KRÄV)riktas mot S2                  riktas mot S2                  riktas mot S2 STÖDSIGNAL

HUV:                 ÖGA:                 ÖGA: ögonbryn och ögonlock upp                 ögonbryn och ögonlock uppansiktet riktas ifrån S2
ansiktet riktas ifrån S2

ansiktet riktas ifrån S2
ansiktet riktas ifrån S2 riktas mot S2

ansiktet riktas ifrån S2
riktas mot S2

ögonbryn och ögonlock uppansiktet riktas ifrån S2ögonbryn och ögonlock upp               riktas mot S2
ÖGA:                     

BEN:
                     

BEN: vrister korsas
                     

vrister korsas
ögonbryn och ögonlock upp

BEN:                   vrister korsas
MUN:                                          stänger
PLT:                                    starktstarkt     starkt     starkt snabbtsnabbtsnabbtsnabbtsnabbt

B2:                  
S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)

                  
S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)

nä nä m (in) nej men
nä nä m (in) nej men

nä nä m (in) nej men
nä nä m (in) nej men (stön)

nä nä m (in) nej men
(stön)

S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)
nä nä m (in) nej men

S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)
                

S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)
                

S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)just
                

just det där att liksom.. 
                

 det där att liksom.. just det där att liksom.. just
                

just det där att liksom.. just
(stön)

 det där att liksom.. 
(stön)

 det där att liksom.. S2:  men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)
vid att 

men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)
vid att 

justS2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)justS2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)just det där att liksom.. att vara S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in) det där att liksom.. att vara S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)just det där att liksom.. att vara just det där att liksom.. att vara  det där att liksom..  det där att liksom.. att vara  det där att liksom.. just det där att liksom.. just det där att liksom.. att vara just det där att liksom.. just att vara  det där att liksom.. att vara att vara just det där att liksom.. att vara justS2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)justS2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in) det där att liksom.. att vara S2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in)justS2: men jag är inte dum i huvudet (he he) inte så jag tänkermen(in) van vid att att vara  vid att att vara van vid att van vid att 

PLT:                     PLT:                     PLT: snabbt                     snabbt snabbtlångsammaresnabbtlångsammare                      långsammare                      långsammarelångsammaresnabbtlångsammare                      långsammaresnabbtlångsammare långsamt
BEN:                    BEN:                    BEN: ben ihop, isär                    ben ihop, isär ben ihop, isär

långsammare
ben ihop, isär

långsammare

ÖGA:                   
ÖGA:

                   
ÖGA: riktas ned

                   
riktas ned

riktas ned
riktas ifrån B2

riktas ned
riktas ifrån B2

       
riktas ifrån B2

       
riktas ifrån B2

riktas ifrån B2
HUV:                               

nickar/riktas ifrån B2
                               

nickar/riktas ifrån B2nickar/riktas ifrån B2HUV:nickar/riktas ifrån B2HUV: nickar/riktas ifrån B2nickar/riktas ifrån B2nickar/riktas ifrån B2
TURHÅLLNS

nickar/riktas ifrån B2
TURHÅLLNSSIG:                   TURHÅLLNSTURHÅLLNSTURHÅLLNSTURHÅLLNS      TURHÅLLNS

UTR:                   BEHÅLLABEHÅLLABEHÅLLABEHÅLLA        BEHÅLLA



105

Kapitel 4 Samtalsregleringsstudien – former

6. Dominans (av talare eller lyssnare)

Denna form är relativt komplicerad och har därför delats in i 
två underliggande former, dvs. ”6.1  Dominans av talaren (över 
lyssnaren)” och ”6.2 Dominans av lyssnaren (över talaren)”.

6.1 Dominans av talaren (över lyssnaren)
Språkets struktur och melodi kan tvinga talaren - mot sin vilja, mot 
sina intentioner - att ge möjlighet för lyssnaren att försöka avbryta 
och ta över turen. För att undvika och avvisa lyssnarens försök till 
avbrytning kan talaren avge avvisande turhållningssignaler.

Exemplet nedan inleds med att V1 försöker avbryta genom att börja 
tala (avger inga icke-verbala startsignaler). B3 avvisar försöket genom 
att avge avvisande bindande turhållningssignaler, dvs. talar starkare 
och snabbare. B3 riktar även samtidigt ansiktet lite mot V1, kanske 
för att V1 skall höra bättre. B3 upprepar dessutom de första orden 
i meningen ”jag var liksom jag var liksom”. Det lilla leendet och 
skrattet (he) hos V1 indikerar eventuellt förnärmelse över att ha blivit 
avvisad. Sådana ”efterreaktioner” (t.ex. små skratt, små leenden eller 
fnysningar) är relativt vanliga i samband med dominans.

TID:V1-B3:04:30
UTR: ÖVERTA  ÖVERLÅTA
SIG: STARTS GE UPP
MUN: litet leende

V1: jag var lär(mummel) (he)
B3:   studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna inför något 
annat va

PLT: starkare/snabbare ~
HUV: riktas lite mot V1
SIG: TURHÅLLNS (AVVISANDE/BIND) UTR BEHÅLLA

Avvisningen kan även ske efter det att talaren avgett tydliga, 
stängda slutsignaler, men fortsätter ändå att tala samtidigt som 
lyssnaren försöker att ta över. Talaren kan då sägas behålla turen 
på ett ”normöverskridande sätt”16, dvs. bryter mot konventionella 
samtalsreglerande normer eller regler. Duncan (1972) menar att detta 
inträffar när turtagningsmekanismen har satts ur funktion (”broken 
down”, s. 286).

I nedanstående sekvens överlåter först V2 turen till V3 genom att 
avge slutsignaler, dvs. har ansiktet och ögonen riktade mot V3 och 
stiger med tonhöjden (och ställer en fråga). V3 börjar ta över turen 
genom att avge startsignaler, dvs. andas in, harklar sig riktar ögonen 

TID:V1-B3:04:30

SIG: TURHÅLLNS (AVVISANDE/BIND) UTR BEHÅLLA

TID:V1-B3:04:30UTR:TID:V1-B3:04:30UTR:
UTR:                 SIG:                 SIG: STARTS                 STARTS ÖVERTA

ÖVERLÅTA
ÖVERTA

ÖVERLÅTA
GE UPPÖVERTAGE UPPÖVERLÅTA
ÖVERLÅTA

ÖVERLÅTA
ÖVERLÅTA
GE UPPÖVERLÅTAGE UPP               

SIG:                 MUN:                 MUN: litet leende                 litet leende STARTS
GE UPP

STARTS
GE UPP
   GE UPP
GE UPP

GE UPP
GE UPP

MUN:                                           litet leende

V1:                  jag var lär(mummel)                  jag var lär(mummel) jag var lär(mummel)(he)jag var lär(mummel)(he)                  (he)
B3:   studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna inför något annat vaB3:   studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna  studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna inför något annat vaB3:   studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna inför något  studerade (in) men jag (eh) m..  jag var liksom jag var liksom som i startgroparna inför något annat vainför något 

PLT:                          starkare/snabbare                   
HUV:                         PLT:                         PLT: starkare/snabbare                         starkare/snabbare riktas lite mot V1
SIG:                         HUV:                         HUV: riktas lite mot V1                         riktas lite mot V1 TURHÅLLNS (AVVISANDE/BIND)  
UTR                          

SIG:
                          

SIG: TURHÅLLNS (AVVISANDE/BIND)
                          

TURHÅLLNS (AVVISANDE/BIND)
BEHÅLLA
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upp i taket och riktar ansiktet ifrån V2. När V3 börjar tala (starkt) 
fortsätter dock V2 att tala och betonar tydligt ”se”. V3 ger för tillfället 
upp efter ”fick(eh)”, men övertar turen strax därefter.

TID:V2-V3:23:30
UTR:ÖVERLÅTA ÖVERLÅTA BEHÅLLA
SIG:SLUTSIGNAL SLUTSIGNAL TURHÅLLNS (AVV)
HUV:ansiktet riktat mot V3
ÖGA:riktat mot V3
PLT: ˘
V2: beror det på att du inte ser tror du eller? att du inte kan se framför dig hur du ska se framför dig hur du ska se
göra 
V3: (in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh) (te) ja precis 
PLT: starkt
ÖGA: upp i taket, mot V2
HUV: ansiktet ifrån, ansiktet mot V2
SIG: STARTSIGNAL
UTR: ÖVERTA GE UPP

6.2 Dominans av lyssnaren (över talaren)
Vid ”dominans av lyssnaren” avbryter lyssnaren talaren genom 
dominans. Dominans av lyssnaren (över talaren) är indelad i ”artig” 
och ”burdus” där den artiga är absolut vanligast. 

”Artig” dominans kan inledas med att lyssnaren avger krävande, 
annonserande startsignaler som strax därefter följs av att talaren 
överlåter turen till lyssnaren. Genom de krävande signalerna har 
därmed lyssnaren givit en chans för talaren att avsluta. Annan artig 
dominans av lyssnaren inleds också med krävande, annonserande 
startsignaler, men talaren överlåter inte turen utan lyssnaren måste 
avbryta. Vid ytterligare annan artig dominans sker ingen krävande 
annonsering av lyssnaren utan avbrytningen sker istället oannonserat 
och krävande där lyssnaren uppmärksammar en möjlighet, t.ex. 
när talaren andas in. Talaren ger då upp direkt eller säger endast 
ytterligare några ord.

Nedanstående exempel inleds med att B3 börjar överta turen 
genom att avge krävande oannonserande startsignaler samtidigt som 
S4 avger öppna slutsignaler, dvs. riktar blicken och ansiktet mot B3. 
Dominansen från B3:s sida indikeras av styrkan i rösten och av att S4 
snabbt ger upp turen.

TID:V2-V3:23:30

V2: beror det på att du inte ser tror du eller? att du inte kan se framför dig hur du ska se framför dig hur du ska se

V3: (in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh) (te) ja precis 

UTR: ÖVERTA GE UPP

TID:V2-V3:23:30UTR:ÖVERLÅTATID:V2-V3:23:30UTR:ÖVERLÅTA
UTR:ÖVERLÅTASIG:SLUTSIGNALUTR:ÖVERLÅTASIG:SLUTSIGNAL            SIG:SLUTSIGNAL            SIG:SLUTSIGNAL ÖVERLÅTASLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNALSLUTSIGNAL    SLUTSIGNALBEHÅLLASLUTSIGNALBEHÅLLASLUTSIGNAL
SIG:SLUTSIGNALHUV:ansiktet riktat mot V3SIG:SLUTSIGNALHUV:ansiktet riktat mot V3HUV:ansiktet riktat mot V3           HUV:ansiktet riktat mot V3 SLUTSIGNAL   TURHÅLLNS (AVV)

SLUTSIGNAL
TURHÅLLNS (AVV)

SLUTSIGNAL TURHÅLLNS (AVV)
TURHÅLLNS (AVV)

TURHÅLLNS (AVV)

HUV: ansiktet riktat mot V3
HUV:ansiktet riktat mot V3

ansiktet riktat mot V3
HUV:ansiktet riktat mot V3
ÖGA:riktat mot V3ansiktet riktat mot V3ÖGA:riktat mot V3ÖGA:riktat mot V3ÖGA:riktat mot V3ÖGA:riktat mot V3ÖGA:riktat mot V3
PLT:

ÖGA:riktat mot V3
PLT:PLT:                     s.t.s.t.

V2:  beror det på att du inte ser tror du eller?
V2: beror det på att du inte ser tror du eller?

beror det på att du inte ser tror du eller?
V2: beror det på att du inte ser tror du eller?
göraberor det på att du inte ser tror du eller?göra      beror det på att du inte ser tror du eller?     beror det på att du inte ser tror du eller? att du inte kan se framför dig hur du ska göra framför dig hur du ska göra

 framför dig hur du ska 
 framför dig hur du ska göra

 framför dig hur du ska 
se framför dig hur du ska görase         framför dig hur du ska göra        framför dig hur du ska göra

V3:                      V3:                      V3: (in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)                      (in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)(in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)(in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)(in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)(in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh) (te) ja precis (in)(hrm) ja det beror på att jag aldrig fick(eh)(te) ja precis      (te) ja precis 

PLT:                           PLT:                           PLT: starkt                           starkt starkt
ÖGA:                    ÖGA:                    ÖGA: upp i taket, mot V2                    upp i taket, mot V2 upp i taket,mot V2
HUV:                     HUV:                     HUV: ansiktet ifrån, ansiktet mot V2                     ansiktet ifrån, ansiktet mot V2ansiktet ifrån,ansiktet mot V2ansiktet ifrån, ansiktet mot V2ansiktet ifrån,ansiktet mot V2ansiktet ifrån, ansiktet mot V2
SIG:                     SIG:                     SIG: STARTSIGNAL                     STARTSIGNAL STARTSIGNAL

ansiktet ifrån, ansiktet mot V2
STARTSIGNAL

ansiktet ifrån, ansiktet mot V2

UTR:                     
UTR:

                     
UTR: ÖVERTA

                     
ÖVERTA

ÖVERTA
GE UPP
ÖVERTA
GE UPP

                  GE UPP
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TID:B3-S4:10:46
UTR: ÖVERTA
SIG: STARTS (KRÄV/OANN) 
PLT: starkare än S4 

B3: vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?
S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

PLT: ~ ˘
ÖGA: blick mot B3
HUV:  riktas mot B3 
SIGN SLUTSIGNAL 

UTR: MÖJLIGHET GE UPP
”Burdus” dominans är relativt ovanlig och inleds endast med 
krävande oannonserande startsignaler. Avbrytningen sker vidare mitt 
i en turkonstruktionsenhet eller i närheten av en enhet där talaren ger 
uttryck för att behålla turen. Talaren blir därmed abrupt avbruten. 

I nedanstående exempel dominerar V1 burdust över S3. Sekvensen 
föregås av att V1 frågar: ”Du utgår alltså ifrån att män har rätt till 
heltidsjobb kvinnor ska jobba deltid, men det vore bra om dom kunde 
få jobba heltid?”. S3 svarar då ”Ja”. Sekvensen inleds med att S3 ger 
uttryck för att behålla turen genom att avge turhållningssignaler, dvs. 
har (sedan tidigare) ögonen och ansiktet riktade ifrån V1, talar snabbt 
och binder mellan ”alltsåoch” samt gestikulerar (betonar ”tycker” 
med ena handen i luften). I början av S3:s andra turkonstruktionsenhet 
(under ”att”) avbryts dock S3 burdust genom att V1 avger 
oannonserande, krävande startsignaler, dvs. talar starkt/ljust och 
betonar ”tycker”. S3 överlåter då (tillfälligt) turen. Sekvensen avslutas 
med att S3 försöker ta tillbaka turen, men V1 avvisar försöket genom 
avvisande bindande turhållningssignaler, dvs. andas in två gånger, 
börjar röra benen, talar snabbt/ljust och upprepar ”du” tre gånger.

S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

TID:B3-S4:10:46TID:B3-S4:10:46TID:B3-S4:10:46TID:B3-S4:10:46
UTR:                    UTR:                    UTR: ÖVERTA                    ÖVERTA ÖVERTA     
SIG:                    SIG:                    SIG: STARTS (KRÄV/OANN)                    STARTS (KRÄV/OANN) STARTS (KRÄV/OANN)
PLT:                     PLT:                     PLT: starkare än S4                     starkare än S4 starkare än S4

B3:                     B3:                     B3: vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?                     vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?S4:  ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)B3:ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)B3: vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)vad säger(eh) vad säger de holländskt(ut) ursprungliga då?
S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)
S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

PLT:                   f.t.f.t.
S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

f.t.
S4: ni har gjort mycket bra för oss (åh/ut) vad kul(åh)

     s.t.s.t.
ÖGA:                 blick mot B3˘blick mot B3˘
HUV:                  ÖGA:                 ÖGA: blick mot B3                 blick mot B3 riktas mot B3     
SIGN                 HUV:                  HUV: riktas mot B3                 riktas mot B3 SLUTSIGNAL
UTR:                 SIGN                 SIGN SLUTSIGNAL                 SLUTSIGNAL MÖJLIGHET  GE UPP
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TID:V1-S3:20:35UTR: ÖVERTA BEHÅLLA
SIG: STARTS (KRÄV/OANN) TURH (AVV/BIND)
BEN: rör benen lite för fram ena benet
PLT: starkt/ljust snabbt/ljust

V1: det tycker du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) tycker du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) tycker du du du tycker det 
S3: det tycker jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va tycker ja jag tyck å jag tyck att va

PLT: snabbt ljust
HÄN:  gest gest gest gest 
gest hand mot mun
ÖGA: riktade ifrån V1 mot V1 ifrån mot
HUV: ansiktet ifrån V1 ansiktet mot V1 ifrån mot
SIG: 
HUV: ansiktet ifrån V1
SIG: 
HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1

SLUTS
ansiktet mot V1

SLUTS
ansiktet mot V1

STARTSIGNAL
ifrån

STARTSIGNAL
ifrån

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: 
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: TURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNS SLUTS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

SLUTS
BEHÅLLA

STARTSIGNAL
BEHÅLLA

STARTSIGNAL
 ÖVERL

ÅTAÖVERTABEHÅLLÖVERLÅTA
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
ÅTAÖVERTABEHÅLLÖVERLÅTA
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

7. Maktkamp

Maktkamp uppstår när båda personerna gör anspråk på talarrollen 
och successivt försöker dominera över varandra tills den ene ”vinner” 
maktkampen (talarrätten) och den andre ”förlorar”. Maktkampen 
pågår således tills rollfördelningen återigen är uppdelad på en talare 
och en lyssnare. Båda innehar här talarrollen under en kortare stund 
eftersom båda har ett substantiellt innehåll i sina verbala uttalanden.

Sekvensen nedan föregås av B1 bestämt och skrattande säger ”och 
lägger upp oss på stranden i bikini.. vad fan ska dom tro”, sedan 
skrattar B1 en längre stund (som senare binds ihop med ”va”). Under 
B1:s bindande skratt säger B2 tvekande och allvarligt ”Jo i och för sig 
jo jo kan hända”. Sekvensen inleds alltså med att båda personerna 
är talare. Sekvensen följs av att B1 överlåter turen till B2 (som redan 
innehar en talarroll) genom att avsluta sin fråga med ”va” och stillna 
med överkroppen. B2 verkar dock tveka genom att tala tyst och ha 
ansiktet riktat ifrån B1. B1 försöker då överta turen igen genom att 
avge krävande oannonserande startsignaler, dvs. talar snabbt och 
starkt. B2 svarar med att behålla turen genom att avge avvisande 
bindande turhållningssignaler, dvs. talar ännu starkare än B1 och 
riktar ansiktet mot B1 (eventuellt för att B1 skall höra bättre). När B1 
väl gett upp (med ett leende) talar B2 tystare och riktar ansiktet ifrån 
B1.

ÖVERTA BEHÅLLA

V1: det tycker du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) tycker du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) tycker du du du tycker det 

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: BEHÅLLA ÖVERL
ÅTAÖVERTABEHÅLLÖVERLÅTA
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
ÅTAÖVERTABEHÅLLÖVERLÅTA
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TID:V1-S3:20:35TID:V1-S3:20:35UTR:TID:V1-S3:20:35TID:V1-S3:20:35UTR:
UTR:             STARTS (KRÄV/OANN)             STARTS (KRÄV/OANN)STARTS (KRÄV/OANN)ÖVERTASTARTS (KRÄV/OANN)                     STARTS (KRÄV/OANN)                     STARTS (KRÄV/OANN) TURH (AVV/BIND)                     TURH (AVV/BIND) BEHÅLLA
SIG:             BEN:             BEN: rör benen lite             rör benen liteSTARTS (KRÄV/OANN)rör benen liteSTARTS (KRÄV/OANN)rör benen lite för fram ena benetSTARTS (KRÄV/OANN)för fram ena benet             för fram ena benet             för fram ena benet TURHÅLLNS (AVV/BIND)
BEN:                                      PLT:                                      PLT: starkt/ljust                                      starkt/ljust snabbt/ljust                                      snabbt/ljust rör benen lite för fram ena benet
PLT:              starkt/ljuststarkt/ljust                            starkt/ljust                            starkt/ljust snabbt/ljustsnabbt/ljust

V1:              
S3: det 

              
S3: det tycker

              
tycker jag alltsåoch att va 

              
 jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va tycker

              
tycker jag alltsåoch att va tycker

det 
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 
det 

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 
 jag alltsåoch att va 

det 
 jag alltsåoch att va 

tycker
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

tycker
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

 jag alltsåoch att va 
tycker

 jag alltsåoch att va  jag alltsåoch att va  jag alltsåoch att va 
tycker

 jag alltsåoch att va 
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 
 jag alltsåoch att va 

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)
 jag alltsåoch att va ja

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)
ja jag tyck å jag tyck att va

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)
jag tyck å jag tyck att va

tycker du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)tycker
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

tycker
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

tycker
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in) 

 jag alltsåoch att va 
tycker

 jag alltsåoch att va 
 du det var det roligaste jag har hört (in) d (in)

 jag alltsåoch att va 
tycker

 jag alltsåoch att va jag tyck å jag tyck att va
    

jag tyck å jag tyck att va
du du du tycker det 

du du du tycker det 
du du du tycker det 

du du du tycker det 

S3:  det tyckerS3: det tyckerS3: det tycker jag alltsåoch att va S3: det  jag alltsåoch att va S3: det tycker jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va  jag alltsåoch att va  jag alltsåoch att va  jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va tycker jag alltsåoch att va tyckertycker jag alltsåoch att va tyckerS3: det tyckerS3: det  jag alltsåoch att va S3: det tyckerS3: det     ja                 ja                 ja jag tyck å jag tyck att vajag tyck å jag tyck att vajag tyck å jag tyck att vajag tyck å jag tyck att va

PLT:  snabbtPLT: snabbtsnabbtPLT: snabbt                                 ljust                                 ljustsnabbt                                 snabbt ljust
HÄN:gest          HÄN:           HÄN: gest          gestHÄN:gest          HÄN:gest gest     gest     gest gestgestgestgest               gest               gest gest               gestgestgestgest               gestgestgest gest   gest   gest gest   gest   gestgest   gest hand mot mun
ÖGA:riktade ifrån V1gestÖGA:riktade ifrån V1gest hand mot munÖGA:riktade ifrån V1hand mot munhand mot mun      hand mot mun mot V1                        ifrån   mot
HUV: ansiktet riktat ifrån V1ÖGA: riktade ifrån V1ansiktet riktat ifrån V1ÖGA: riktade ifrån V1ÖGA: riktade ifrån V1   ÖGA: riktade ifrån V1 mot V1                        mot V1                        mot V1 ifrån                        ifrån ifrån   mot   mot mot
SIG:      HUV: ansiktet ifrån V1     HUV: ansiktet ifrån V1TURHÅLLNS

ÖGA: riktade ifrån V1
TURHÅLLNS

ÖGA: riktade ifrån V1
HUV: ansiktet ifrån V1TURHÅLLNSHUV: ansiktet ifrån V1HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1TURHÅLLNSHUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1HUV: ansiktet ifrån V1    HUV: ansiktet ifrån V1 SLUTS  STARTSIGNALansiktet mot V1STARTSIGNALansiktet mot V1

TURHÅLLNS
STARTSIGNAL

TURHÅLLNS
          ansiktet mot V1          ansiktet mot V1 ifrån          ifrån TURHÅLLNS    mot    mot SLUTSIGNAL

UTR:       
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

      
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: 
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG:       SIG: 
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: BEHÅLLA
HUV: ansiktet ifrån V1

BEHÅLLA
HUV: ansiktet ifrån V1
SIG: BEHÅLLASIG: 
HUV: ansiktet ifrån V1
SIG: 
HUV: ansiktet ifrån V1

BEHÅLLA
HUV: ansiktet ifrån V1
SIG: 
HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1

BEHÅLLA
HUV: ansiktet ifrån V1

TURHÅLLNS
HUV: ansiktet ifrån V1
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

BEHÅLLA
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: 
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: BEHÅLLASIG: 
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SIG: TURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSBEHÅLLATURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSTURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNS     TURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSTURHÅLLNSÖVERLTURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

ÖVERL
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSÖVERLTURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSTURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNS  TURHÅLLNS
TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 

TURHÅLLNSÖVERTA
ansiktet mot V1

ÖVERTA
ansiktet mot V1

TURHÅLLNSÖVERTATURHÅLLNS SLUTSÖVERTASLUTS
ansiktet mot V1

SLUTS
ansiktet mot V1

ÖVERTA
ansiktet mot V1

SLUTS
ansiktet mot V1

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
ÖVERTA

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
TURHÅLLNS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
TURHÅLLNSÖVERTATURHÅLLNS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
TURHÅLLNS SLUTS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SLUTSÖVERTASLUTS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SLUTS             STARTSIGNAL             STARTSIGNAL

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
             

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SLUTS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SLUTS             SLUTS

TURHÅLLNSSLUTSIGNALUTR: 
SLUTS STARTSIGNAL

BEHÅLLA
STARTSIGNAL             STARTSIGNAL

BEHÅLLA
STARTSIGNALBEHÅLLASTARTSIGNALBEHÅLLASTARTSIGNAL

BEHÅLLA
BEHÅLLA

BEHÅLLA
STARTSIGNAL

BEHÅLLA
STARTSIGNALBEHÅLLASTARTSIGNAL

BEHÅLLA
STARTSIGNAL       

BEHÅLLA
      

BEHÅLLA
ÖVERLÅTA

ÖVERL
ÖVERLÅTA

ÖVERL
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TID:B1-B2:18:00 
UTR: ÖVERLÅTA LYSSNA ÖVERTA GE UPP 
LYSSNA
SIG: SLUTSIGNAL STÖDSIGNAL STARTS (KRÄV) STÖDSIGNAL 

MUN: leende neutral
ÖKR: lutar fram, lutar bak, stillnar
PLT: ljustljust snabbt/starkt
B1: (he he he he) va (he/in)    fast jag menar de e ja
B2: kan hända jo.. så där men liksom (in) är man här i 
Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 
PLT: tystare starkare än B1 tystare
HUV:ansiktet ifrån B1 ansiktet mot B1 ansiktet ifrån B1

8. Samtalsuppehåll

Ett samtalsuppehåll kan inkludera en tydlig, relativt lång paus (tystnad) 
som kan vara fylld med ambivalenta, osäkra uttryck (t.ex. grimaser, 
trutande med munnen eller flackande ögon (hos de vuxenblinda)). 
Under andra uppehåll uppstår emellertid ingen tystnad, men rollerna 
blir diffusare. Ett samtalsuppehåll kan inledas med att talaren ger 
uttryck för att definitivt överlåta turen genom stängda slutsignaler. 
Men talaren ”misslyckas” med rollbytet eftersom lyssnaren istället 
ger uttryck för att fortsätta lyssna. Närmandet till samtalsuppehållet 
kan även ske successivt där talaren successivt avsäger sig talarrollen. 
Samtidigt ger lyssnaren uttryck för att fortsätta lyssna. Ingen verkar ha 
något mer att säga, utan de bekräftar och konstaterar växelvis vad som 
sagts genom exempelvis tystare, mörkare ”ja/in”, ”jorå”, ”mm”.

Under själva samtalsuppehållet sker ingen reglering av samtalet, 
utan regleringen påbörjas först när någon eller båda börjar fördela 
rollerna genom att avge startsignaler. Denna rollfördelning kan vara 
icke-koordinerad eller koordinerad. Icke-koordinerad rollfördelning 
innebär att båda personerna samtidigt ger uttryck för att ta turen 
efter pausen. Det uppstår därmed en tillfällig rollförvirring där båda 
försöker att ta talarrollen. Denna rollförvirring följs oftast av att den 
ene personen ger uttryck för att avsluta turen och den andre behåller 
den. 

I exemplet nedan ger V1 först möjlighet till rollbyte genom öppna 
slutsignaler, dvs. talar mörkare och faller med tonhöjden. Sedan avges 
stängda slutsignaler, dvs. talar tystare/mörkare och faller (ytterligare) 
med tonhöjden. V1 misslyckas dock med rollbytet och en längre paus 
(”....”) uppstår som inkluderar en grimas från V1. Därefter sker en 
icke-koordinerad rollfördelning där båda tar turen genom att avge 
startsignaler, dvs. andas tydligt in. V1 behåller den dock längst och 

MUN: leende neutral

ljustljust

tystare tystare

TID:B1-B2:18:00TID:B1-B2:18:00TID:B1-B2:18:00TID:B1-B2:18:00  
UTR:     UTR:     UTR:ÖVERLÅTAÖVERLÅTAÖVERLÅTAÖVERLÅTAÖVERLÅTA   ÖVERLÅTA LYSSNA     LYSSNA     LYSSNAÖVERTALYSSNAÖVERTALYSSNA      GE UPPÖVERTAGE UPPÖVERTA              ÖVERTA              ÖVERTA GE UPP              GE UPP LYSSNA
SIG:     LYSSNA     LYSSNASLUTSIGNALLYSSNASLUTSIGNALLYSSNA   STÖDSIGNAL  STARTS (KRÄV)                 STÖDSIGNAL
MUN:                              SIG:                              SIG: SLUTSIGNAL                              SLUTSIGNAL STÖDSIGNAL                              STÖDSIGNAL ler                STARTS (KRÄV)                STARTS (KRÄV) STÖDSIGNAL                STÖDSIGNALneutralSTÖDSIGNALneutralSTÖDSIGNAL
ÖKR: lutar fram, lutar bak, stillnar   
PLT:  ljustMUN:ljustMUN:                    MUN:                    MUN: leende                    leende neutral                    neutralMUN:ljustMUN:                    MUN:ljustMUN: snabbt/starktneutralsnabbt/starktneutral
B1:  (he he he he) va (he/in)ÖKR:(he he he he) va (he/in)ÖKR: lutar fram, lutar bak, stillnar(he he he he) va (he/in)lutar fram, lutar bak, stillnarlutar fram, lutar bak, stillnar       lutar fram, lutar bak, stillnar     fast jag menar de elutar fram, lutar bak, stillnar     fast jag menar de elutar fram, lutar bak, stillnar                        fast jag menar de e                       fast jag menar de e ja
B2:   kan händaPLT: kan händaPLT:    ljust   ljust kan hända    kan hända jo.. så där men liksom (in)snabbt/starktjo.. så där men liksom (in)snabbt/starktsnabbt/starkt  snabbt/starktär man här i Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom snabbt/starktär man här i Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom snabbt/starkt
PLT:          B1: (he he he he) va (he/in)          B1: (he he he he) va (he/in)tystareB1: (he he he he) va (he/in)tystareB1: (he he he he) va (he/in)            B1: (he he he he) va (he/in)            B1: (he he he he) va (he/in)    fast jag menar de e               fast jag menar de estarkare än B1   fast jag menar de estarkare än B1   fast jag menar de e      ja     ja tystare
HUV: ansiktet riktat ifrån B1B2: kan händaansiktet riktat ifrån B1B2: kan hända             jo.. så där men liksom (in)            jo.. så där men liksom (in)jo.. så där men liksom (in)ansiktet mot B1jo.. så där men liksom (in)      jo.. så där men liksom (in)      jo.. så där men liksom (in) ansiktet ifrån B1är man här i ansiktet ifrån B1är man här i 
SIG: TURHÅLLNSSverige då får man lära sig hur det funkar liksom TURHÅLLNSSverige då får man lära sig hur det funkar liksom Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom   Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom TURHÅLLNSSverige då får man lära sig hur det funkar liksom TURHÅLLNSSverige då får man lära sig hur det funkar liksom Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom          Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom TURH (AVV/BIND)Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom TURH (AVV/BIND)Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom     TURHÅLLNS
UTR: BEHÅLLA

Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 
BEHÅLLA

Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 
PLT:BEHÅLLAPLT:     tystare    tystareBEHÅLLA
Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 

BEHÅLLA
Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 

tystareBEHÅLLAtystare            starkare än B1           starkare än B1BEHÅLLA
Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 

BEHÅLLA
Sverige då får man lära sig hur det funkar liksom 

starkare än B1BEHÅLLAstarkare än B1          tystare         tystare BEHÅLLA
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fortsätter tala med ljusare och starkare röst än tidigare. Exemplet 
inkluderar även missförstånd och återkommer  under rubriken 
”Smidig eller osmidig samtalsreglering”. 

TID:V1-S3:06:35
UTR: MÖJLIGHET ÖVERLÅTA TA TUR
SIG: SLUTSIGNAL  SLUTSIGNAL STARTSIGNAL
MUN: grimas
PLT: mörkare   ~ tystare/mörkare~tystare/mörkare~  ljusare/ starkare
V1: spretig verksamhet faktiskt  (te) som har byggts upp....    (iin) och du du ska va va va gör man
S3: (mm) .... (iin)
HÄN: hand smeker ovanför mun
MUN: stänger
ÖGA: blick mot V1
HUV: nick/ansiktet riktas ifrån V1
SIG: STARTSIGNAL STARTS, STÖDSIGNAL
UTR: ÖVERTA TA TUR, GE UPP/LYSSNA

Koordinerad rollfördelning innebär att endast den ene personen ger 
uttryck för att ta turen efter pausen. Den andre ger således direkt 
uttryck för att börja lyssna. Begreppet ”koordinerad rollfördelning” 
indikerar att denna form egentligen borde placeras in under de 
”koordinerade formerna”. Men för att inte förlora överblicken över 
den samtalsreglerande processen i samband med just samtalsuppehåll 
är formen placerad under de icke-koordinerade formerna. Den knyter 
även ihop strukturen med ”koordinerad samtalsreglering”.

Nedanstående sekvens inleds med att S5 ger uttryck för att överlåta 
turen genom att avge stängda slutsignaler, dvs. riktar ansiktet och 
ögonen mot V2, talar tystare och faller med tonhöjden. Men V2 ger 
ej uttryck för att överta turen, utan för att lyssna och avger aktiva 
stödsignaler, dvs. ”ja” med ansiktet och ögonen riktade mot S5. Sedan 
uppstår en lång paus. Därefter tar S5 turen.

SIG: SLUTSIGNAL SLUTSIGNAL STARTSIGNAL

HÄN: hand smeker ovanför mun

ÖGA: blick mot V1

Koordinerad rollfördelning innebär att endast den ene personen ger 

TID:V1-S3:06:35
SIG:

TID:V1-S3:06:35
SIG:
MUN:TID:V1-S3:06:35MUN:UTR:         

mörkare
         

mörkare
MÖJLIGHETgrimasMÖJLIGHETgrimas

mörkare
MÖJLIGHET

mörkare
        ÖVERLÅTA   TA TUR

tystare/mörkare~
TA TUR

tystare/mörkare~SIG:         SLUTSIGNAL SLUTSIGNAL mörkareSLUTSIGNAL mörkare         SLUTSIGNALSLUTSIGNAL  STARTSIGNALSTARTSIGNALtystare/mörkare~STARTSIGNALtystare/mörkare~tystare/mörkare~STARTSIGNALtystare/mörkare~
MUN:               V1: spretig verksamhet faktiskt                V1: spretig verksamhet faktiskt            V1: spretig verksamhet faktiskt            V1: spretig verksamhet faktiskt (te) som har byggts upp....    (iin) och du du ska va va va gör man           (te) som har byggts upp....    (iin) och du du ska va va va gör man grimas(te) som har byggts upp....    (iin) och du du ska va va va gör man grimas(te) som har byggts upp....    (iin) och du du ska va va va gör man
PLT:        mörkare(mm)mörkare(mm)   f.t.    tystare/mörkare f.t..... (iin)tystare/mörkare f.t..... (iin)      ljusare/starkare

V1:  spretig verksamhet faktiskt HÄN:spretig verksamhet faktiskt HÄN: hand smeker ovanför munspretig verksamhet faktiskt hand smeker ovanför mun
MUN:

spretig verksamhet faktiskt 
MUN: stänger

spretig verksamhet faktiskt 
stänger

  (te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör manhand smeker ovanför mun(te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör manhand smeker ovanför mun
S3:               

ÖGA:
               

ÖGA:
(mm)            ....(iin)             

HÄN:                               HUV:                               HUV: nick/ansiktet riktas ifrån V1                               nick/ansiktet riktas ifrån V1 hand smeker ovanför mun
MUN:                               SIG:                               SIG: STARTSIGNAL                               STARTSIGNAL STARTS, STÖDSIGNAL                               STARTS, STÖDSIGNALstängerSTARTS, STÖDSIGNALstängerSTARTS, STÖDSIGNALÖGA:                               

ÖVERTA
                               

ÖVERTA TA TUR, GE UPP/LYSSNA
                               

TA TUR, GE UPP/LYSSNA
blick mot V1STARTS, STÖDSIGNALblick mot V1STARTS, STÖDSIGNAL

TA TUR, GE UPP/LYSSNA
blick mot V1

TA TUR, GE UPP/LYSSNAHUV:              nick/riktar ansiktet ifrån V1TA TUR, GE UPP/LYSSNAnick/riktar ansiktet ifrån V1TA TUR, GE UPP/LYSSNA
SIG:              STARTSIGNAL         STARTS, STÖDSIGNALSTARTS, STÖDSIGNAL
UTR:              ÖVERTA            TA TUR, GE UPP/LYSSNA
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TID:V2-S5:25:50
UTR: LYSSNA
SIG: STÖDS (A)
HUV:ansiktet riktat mot S5
ÖGA:riktade mot S5
V2: ja....
S5:det är för riskabelt (in) och så   .... (in) så du har haft en riktig  (av konfidentiella skäl anges ej 
fortsättningen)
PLT: tyst  
HÄN: drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen
ÖGA:riktas mot V2 riktas ifrån V2
HUV:ansiktet riktas mot V2 riktas ifrån V2
SIG: SLUTSIGNAL STARTSIGNAL
UTR: ÖVERLÅTA TA TUR

Vilka former som visas av vilka personer
Avslutningsvis är det intressant att analysera om det är vissa personer 
som visar vissa former och andra personer som visar andra former. I 
nedanstående tabell (tabell 4:24) redovisas därför vilka former som 
visas av vilka personer.

Tabell 4:24. Vilka samtalsreglerande former som uttrycks av vilka personer.

Samtalsreglerande former Personer

1. Tydliggörande av rollfördelning
1.1 Tydliggörande av lyssnarroll Samtliga
1.2 Tydliggörande av talarroll Samtliga

2. Definitivt rollbyte Samtliga

3. Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller Samtliga

4. Fullföljd avbrytning
4.1 Ej överlappande turer Samtliga
4.2 Överlappande turer Samtliga

5. Icke-fullföljt försök till avbrytning
5.1 Uppgiven, ej krävande B1, B2, B3, V2 
5.2 Uppgiven, krävande B2, B3, V1, V2

6. Dominans (av talare eller lyssnare)
6.1 Dominans av talaren (över lyssnaren) Samtliga
6.2 Dominans av lyssnaren (över talaren) 
- ”artig” Samtliga
- ”burdus” V1, V2

7. Maktkamp Samtliga

8. Samtalsupphåll Samtliga

fortsättningen)

TID:V2-S5:25:50TID:V2-S5:25:50TID:V2-S5:25:50TID:V2-S5:25:50
UTR:               LYSSNA               LYSSNA LYSSNA
SIG:               SIG:               SIG: STÖDS (A)               STÖDS (A) STÖDSIGNAL (A)
HUV: ansiktet riktat mot S5HUV:ansiktet riktat mot S5ansiktet riktat mot S5HUV:ansiktet riktat mot S5
ÖGA:riktade mot S5ÖGA:riktade mot S5ÖGA:riktade mot S5ÖGA:riktade mot S5
V2:                 V2:                 V2: ja....                 ja.... ja....
S5:  det är för riskabelt (in) och så   .... (in) så du har haft en riktigS5:det är för riskabelt (in) och så   .... (in) så du har haft en riktig  (av konfidentiella skäl anges ej det är för riskabelt (in) och så   .... (in) så du har haft en riktigS5:det är för riskabelt (in) och så   .... (in) så du har haft en riktig  (av konfidentiella skäl anges ej 
PLT:             tyst f.t.
HÄN:                  tyst                   tyst drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen~drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen~
ÖGA:riktas mot V2HÄN:ÖGA:riktas mot V2HÄN: drar upp axlar och drar händerna närmare kroppenÖGA:riktas mot V2drar upp axlar och drar händerna närmare kroppendrar upp axlar och drar händerna närmare kroppen              drar upp axlar och drar händerna närmare kroppendrar upp axlar och drar händerna närmare kroppenriktas ifrån V2drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen         drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen         drar upp axlar och drar händerna närmare kroppen
HUV: ansiktet riktas mot V2ÖGA:riktas mot V2ansiktet riktas mot V2ÖGA:riktas mot V2          ÖGA:riktas mot V2          ÖGA:riktas mot V2 riktas ifrån V2riktas ifrån V2riktas ifrån V2riktas ifrån V2
SIG:          HUV:ansiktet riktas mot V2          HUV:ansiktet riktas mot V2SLUTSIGNALHUV:ansiktet riktas mot V2SLUTSIGNALHUV:ansiktet riktas mot V2    STARTSIGNALriktas ifrån V2STARTSIGNALriktas ifrån V2
UTR:          SIG:          SIG: SLUTSIGNAL          SLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNAL     TA TURSTARTSIGNALTA TURSTARTSIGNAL
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Av tabell 4:24 framgår att de flesta formerna visas av samtliga personer, 
men att det endast är V2 som visar samtliga former. Av tabellen kan 
man även utläsa att de vuxenblinda verkar framhäva sig själva på ett 
krävande och ibland burdust sätt. Det är t.ex. endast V1 och V2 som 
dominerar burdust över den andre och det är endast V1 och V3 som 
saknar ej krävande, uppgivna avbrytningsförsök. De barndomsblinda 
verkar istället vara försiktigare och artigare. Samtliga barndomsblinda 
visar t.ex. uppgivna, ej krävande avbrytningsförsök och ingen av dem 
dominerar burdust över den andre. Under den efterföljande intervjun 
nämner dock en del personer att de samtalsreglerar på ett annat sätt i 
andra situationer. I följande citat menar B1 att hon/han hävdar sig mer 
”på krogen”:

Samtidigt som som jag också tänkte på att i en sådan här situation, 
skulle det ha varit på krogen och vi hade suttit och druckigt bärs till 
exempel så hade jag nog inte varit lika trevlig som jag var. Nej men 
liksom då hade jag kanske varit mycket mer temperamentsfull, mycket 
mer och påhävdat mina åsikter och skitit i att liksom fråga så här: Ja, 
men hur lång tid ska det ta innan det blir så här? (B1, s. 6)

B2 upplever att rösten är mer ”gåpåig” ”om man skulle möta någon 
kompis på stan”:

Men om man skulle möta någon kompis på stan som man kanske inte 
har tänkt sig då pratar man ju på ett sätt. Då kanske jag skulle ja, Tja! 
Du vet så där liksom, wow, liksom lite mer med rösten gåpåig liksom så 
här och liksom inte prata på samma sätt som nu.” (B2, s. 5)

I andra situationer kan således även B1 och B2 vara mer krävande och 
burdusa, i varje fall verbalt och paralingvistiskt. 

Ovan nämnda skillnader mellan barndomsblinda och vuxenblinda 
skall således inte generaliseras till andra situationer och inte heller 
till den barndomsblinda och vuxenblinda  populationen. Detta gäller 
naturligtvis även för det övriga resultatet. Att undvika att generalisera 
resultaten till t.ex. den blinda populationen är också ett (av många) sätt 
att validera en kvalitativ studie (se kapitel 1, avsnittet om validering).

Övergripande tolkningar
För att ytterligare fördjupa förståelsen för blinda personers icke-verbala 
samtalsreglering och för att ”dra samman” delar av det detaljrika 
och komplexa resultatet har jag gjort övergripande tolkningar över 
flera signaler, beteenden och former. I samband med de övergripande 
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tolkningarna har jag även reflekterat över några förutsättningars 
och faktorers relation till samtalsregleringen och några av dess 
”ingredienser”. Detta presenteras under följande rubriker:

• Smidig eller osmidig icke-verbal samtalsreglering
• Orientering mot sig själv eller mot samtalspartnern
• Beteenderepertoar med blind respektive seende samtalspartner
• Konventionell eller personlig kroppslig stil i samtalsregleringen

Under flera rubriker nämns ibland citat från intervjuerna som genom-
fördes enskilt och direkt efter den sista videoinspelningen med 
respektive person. 

Smidig eller osmidig icke-verbal samtalsreglering
Den icke-verbala samtalsregleringen kan fungera ”smidigt” eller 
”osmidigt”. En förutsättning för att samtalsregleringen skall fungera 
smidigt är att beteendet är hörbart om den andre är blind respektive 
hörbart och/eller visuellt om den andre är seende (och även kännbart för 
både blind och seende, men det finns inga exempel på sådant beteende 
i videomaterialet). Om beteendet ej uppfyller dessa förutsättningar för 
blind respektive seende kan det ses som osmidigt eftersom den andre 
har svårt eller inte alls kan förnimma det genom sina sinnen och tolka 
det. Ett missförstånd eller en missuppfattning kan därmed uppstå. 

Smidig samtalsreglering

I avsnittet som handlade om samtalsreglerande former finns många 
exempel på smidig samtalsreglering, t.ex. under tydliggörande av 
lyssnarroll, tydliggörande av talarroll, definitivt rollbyte, möjlighet till 
rollbyte eller oförändrade roller, ej överlappande turer, överlappande 
turer och dominans av lyssnaren (över talaren). Den smidiga regleringen 
framgår således i stora delar av detta avsnitt. Mitt intryck är även att 
samtalsregleringen har fungerat smidigt i större delen av samtliga 
samtal. För exempel på smidig reglering hänvisas till exemplen under 
ovanstående former. 

Den smidiga regleringen kan naturligtvis ha sin grund i att de 
blinda hört partnerns samtalsreglerande paralingvistiska ljud, t.ex. 
inandningar, smackningar, tonhöjdsförändringar, tempoförändringar, 
styrkeförändringar och olika bindningar mellan ord. Men de blinda 
kan även ha hört en del av partnerns samtalsreglerande kroppsrörelser, 
t.ex. tydliga ansiktsriktningar och större kroppsställningsförändrin
gar (såsom att sätta sig tillrätta). Det bör dessutom nämnas - trots 
att det ligger utanför syftet med studien - att det verbala språkets 
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indelning i ”konventionella” turkonstruktionsenheter, mellan vilka 
det är möjligt att ta över turen, kan bidra till den smidiga regleringen. 
Under inspelningen fanns det inte heller några höga störande ljud 
vilket ytterligare kan ha bidragit till att regleringen skett smidigt. 
I situationer med höga störande ljud (t.ex. på pubar, restauranger 
och tunnelbaneperronger) kan regleringen eventuellt ske osmidigare 
eftersom det är svårt att höra vad den andre gör med sin kropp och 
uttrycker med sin röst (jfr. t.ex. med Karlsson & Magnusson, 1994, 
som menar att störande ljud kan ”slå ut” orienteringsuppfattningen).

Osmidig samtalsreglering

Osmidig samtalsreglering kan uppstå när den blinde ej verkar förnimma
den andres beteenden. Den seende kanske hummar, riktar bort blicken 
och ansiktet från den blinde, dvs. avger en annonserande startsignal. 
Den blinde kan då ha svårt att höra ansiktsriktningen (i varje fall 
om den är otydlig) och förnimmer endast det hörbara hummandet. 
Detta hummande missförstås därmed som en aktiv stödsignal och den 
blinde fortsätter att tala istället för att överlåta turen till den seende. 
Detta missförstånd verkar ha sin grund i olika sinnesförutsättningar. 
Missförståndet kan dock snabbt ”repareras” genom att den blinde ger 
upp turen så fort den seende börjat tala. Detta exemplifieras med en 
sekvens från samtalet mellan B3 och S4. 

Sekvensen inleds med att B3 överlåter talarrollen genom att avge 
slutsignaler, dvs. faller med tonhöjden, stänger munnen och gör en 
kort paus. S4 övertar då talarrollen genom att humma samt rikta 
ögonen och ansiktet ifrån B3. B3 verkar endast förnimma det hörbara 
hummandet, missförstå det som en aktiv stödsignal och fortsätter 
därför att tala. B3 reparerar dock snabbt missförståndet genom att ge 
upp turen. TID:B3-S4:17:15
UTR: ÖVERLÅTA
upp turen. 

ÖVERLÅTA
upp turen. 

 GE UPP 
SIG: SLUTSIGNAL 
MUN: stänger 
ÖKR: lutar lite framåt bakåt 
PLT: ~
B3: det kanske är någonting.. så att
S4: (mm).. jag har en kompis som reste 
ÖGA: riktas ifrån B3
HUV: ansiktet riktas ifrån B3
SIG: STARTSIGNAL 

ÖVERLÅTA

S4: (mm).. jag har en kompis som reste

HUV:

TID:B3-S4:17:15SIG:TID:B3-S4:17:15SIG:
UTR:        MUN:        MUN: ÖVERLÅTAstängerÖVERLÅTAstänger      GE UPP  
SIG:        ÖKR:        ÖKR: SLUTSIGNAL

stänger
SLUTSIGNAL

stänger
lutar lite framåtSLUTSIGNALlutar lite framåt

MUN:            PLT:            PLT: stänger  
ÖKR:                  B3: det kanske är någonting..                  B3: det kanske är någonting..lutar lite framåt, bakåtlutar lite framåt, bakåtså attlutar lite framåt, bakåtså att    lutar lite framåt, bakåt   lutar lite framåt, bakåt
PLT:             

S4:
             

S4: (mm).. jag har en kompis som reste
             

(mm).. jag har en kompis som reste
f.t.B3: det kanske är någonting..f.t.B3: det kanske är någonting..

(mm).. jag har en kompis som reste
f.t.

(mm).. jag har en kompis som reste
B3:  det kanske är någonting..

(mm).. jag har en kompis som reste
det kanske är någonting..

(mm).. jag har en kompis som reste
ÖGA:det kanske är någonting..ÖGA: riktas ifrån B3det kanske är någonting..riktas ifrån B3    så att

S4:               HUV:               HUV: ansiktet riktas ifrån B3               ansiktet riktas ifrån B3(mm).. jag har en kompis som resteansiktet riktas ifrån B3(mm).. jag har en kompis som resteansiktet riktas ifrån B3                (mm).. jag har en kompis som reste               (mm).. jag har en kompis som reste

ÖGA:              SIG:              SIG: STARTSIGNAL              STARTSIGNAL riktas ifrån B3              
HUV:               ansiktet riktas ifrån B3       
SIG:               STARTSIGNAL  
UTR:               ÖVERTA   
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Den blinde kan även avge något samtalsreglerande beteende, t.ex. 
en inandning eller ett skratt samtidigt med den andre och därmed samtidigt med den andre och därmed samtidigt
missa signaler från den andre. En annan form av missförstånd har 
då uppstått. I nedanstående utdrag andas V1 och S3 in samtidigt 
som startsignaler. V1 riskerar då att missa S3:s startsignaler. Att 
samtalsreglering fungerat osmidigt och att viss förvirring, osäkerhet 
uppstått indikeras även av V1:s grimas under den långa pausen, V1:
s stammande inledning och S3:s smekning av munnen. TID:V1-S3:06:
35
UTR: MÖJLIGHET ÖVERLÅTA TA TUR
SIG: SLUTSIGNAL SLUTSIGNAL STARTSIGNAL
MUN: grimas
PLT: mörkare tystare/mörkare~tystare/mörkare~  ljusare/starkare
V1: spretig verksamhet faktiskt (te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
S3: (mm) .... (iin) 
HÄN: hand smeker ovanför mun
MUN: stänger
ÖGA: blick mot V1
HUV: nick/ansiktet ifrån V1
SIG: STARTSIGNAL STARTS, STÖDSIGNAL
UTR: ÖVERTA TA TUR, GE UPP/LYSSNA

Osmidig samtalsreglering kan även uppstå när den andre, av olika 
anledningar, verkar bortse från den andres signaler, trots att de 
är hörbara. V1 avger t.ex. upp till sex krävande, tydligt hörbara 
annonserande startsignaler. Men B3 talar till synes oberört vidare och 
verkar bortse från kravet. Detta inträffar även flera gånger mellan 
B1 och B2. B1 försöker överta turen genom en krävande startsignal, 
B2 talar oberört vidare och B1 ger upp försöket. Eventuellt kan 
talaren vara såpass upptagen med att koncentrera sig på sina egna 
formuleringar och tankar att ett hörbart och tydligt försök inte 
uppmärksammas.

Osmidig reglering kan dessutom uppstå när den ena personen 
verkar behålla turen på ett normöverskridande sätt, dvs. bryter mot 
konventionella regler för samtalsreglering. Personen kan ha avgett 
stängda slutsignaler i samband med en fråga eller verbalt formulerad 
slutsignal, men väntar inte på svar utan fortsätter istället själv att 
uttrycka sig. 

I exemplet nedan behåller B2 turen på ett till synes normöverskridande 
sätt. Exemplet inleds med att B2 avger en stängd, annonserande 
slutsignal genom att rikta ansiktet mot B1. B2 avger även samtidigt en 
verbal slutsignal genom att säga: ”Du får säga emot”, vilket förstärker 
intentionen av att personen har för avsikt att överlåta turen. B1 

35

V1: spretig verksamhet faktiskt (te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man

HÄN: hand smeker ovanför mun

TID:V1-S3:06:35UTR:TID:V1-S3:06:35UTR:
UTR:         SIG:         SIG: SLUTSIGNAL          SLUTSIGNAL MÖJLIGHET

MÖJLIGHET
MÖJLIGHET

MÖJLIGHET
SLUTSIGNAL MÖJLIGHETSLUTSIGNAL         SLUTSIGNAL        SLUTSIGNALÖVERLÅTA

ÖVERLÅTA
ÖVERLÅTA

ÖVERLÅTA
SLUTSIGNALÖVERLÅTASLUTSIGNAL    TA TURSTARTSIGNALTA TURSTARTSIGNAL

SIG:         
MUN:

         
MUN: grimas

         
grimas

SLUTSIGNAL 
SLUTSIGNAL 

SLUTSIGNAL 
SLUTSIGNAL 
grimas

SLUTSIGNAL 
grimas

        SLUTSIGNAL
SLUTSIGNAL

SLUTSIGNAL
SLUTSIGNAL

  STARTSIGNAL
STARTSIGNAL

STARTSIGNAL
STARTSIGNAL

MUN:               
mörkare

               
mörkare

            grimas
PLT:        mörkaremörkaremörkaremörkaremörkare   f.t.f.t.    tystare/mörkaretystare/mörkare  ~tystare/mörkare  ~

(te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
tystare/mörkare

(te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
f.t.f.t.     ljusare/starkareljusare/starkaretystare/mörkare~ljusare/starkaretystare/mörkare~tystare/mörkare~ljusare/starkaretystare/mörkare~

(te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
ljusare/starkare

(te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
V1:  spretig verksamhet faktiskt 

V1: spretig verksamhet faktiskt 
spretig verksamhet faktiskt 

V1: spretig verksamhet faktiskt 
S3:spretig verksamhet faktiskt S3: (mm)spretig verksamhet faktiskt (mm)   (te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör man
V1: spretig verksamhet faktiskt 

(te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör man
V1: spretig verksamhet faktiskt (te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man

(te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör man
(te) som har byggts upp.... (iin) och du du ska va va va gör man
.... (iin)(te) som har byggts upp.…(iin) och du du ska va va va gör man.... (iin)

S3:               
HÄN:

               
HÄN: hand smeker ovanför mun

               
hand smeker ovanför mun

(mm)
hand smeker ovanför mun

(mm)
hand smeker ovanför mun

            
hand smeker ovanför mun

            
hand smeker ovanför mun

....(iin)             

HÄN:                               MUN:                               MUN: stänger                               stänger hand smeker ovanför mun
MUN:                               ÖGA:                               ÖGA: blick mot V1                               blick mot V1 stänger
ÖGA:                               HUV:                               HUV: nick/ansiktet ifrån V1                               nick/ansiktet ifrån V1 blick mot V1
HUV:              

SIG:
              

SIG: STARTSIGNAL
              

STARTSIGNAL
nick/riktar ansiktet ifrån V1

nick/ansiktet ifrån V1
nick/riktar ansiktet ifrån V1

nick/ansiktet ifrån V1
STARTS, STÖDSIGNAL

nick/riktar ansiktet ifrån V1
STARTS, STÖDSIGNALSIG:              

ÖVERTA
              

ÖVERTA
STARTSIGNALSTARTS, STÖDSIGNALSTARTSIGNALSTARTS, STÖDSIGNAL

TA TUR, GE UPP/LYSSNA
STARTSIGNAL

TA TUR, GE UPP/LYSSNATA TUR, GE UPP/LYSSNA
         

TA TUR, GE UPP/LYSSNA
STARTS, STÖDSIGNALSTARTS, STÖDSIGNALSTARTS, STÖDSIGNALSTARTS, STÖDSIGNAL

TA TUR, GE UPP/LYSSNA
STARTS, STÖDSIGNAL

TA TUR, GE UPP/LYSSNAUTR:              ÖVERTA            TA TUR, GE UPP/LYSSNATA TUR, GE UPP/LYSSNATA TUR, GE UPP/LYSSNATA TUR, GE UPP/LYSSNA
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börjar sedan att uttrycka sig med ”ja(eh) m”, men då tar B2 tillbaka 
turen och fortsätter att uttrycka sig en kort stund till. Observera att 
detta exempel är taget från de första minuterna av en diskussion där 
personerna hade olika åsikter. Under dessa minuter kanske B2 har 
ett behov av att inför kamerorna och sig själv positionera sig mot B1 
och visa vem som bestämmer. Men B2 kan även ha blivit osäker och 
förvirrad eftersom B1 inte tog över turen tidigare. En strategi för att 
inte visa sig osäker kan vara att tydligt visa vem som bestämmer.

TID:B1-B2:01:55
UTR: ÖVERTA
SIG: STARTSIGNAL
HÄN: händer stilla mot lår förs upp ovanför lår
ÖKR:lite framåtlutad lutar bak
B1: ja (eh) m 
B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan 
ta en sak i 
MUN: stänger stänger
HUV:riktas mot B1 riktas ifrån B riktas mot B1
SIG: SLUTS TURHÅLLNS SLUTSIGNAL SLUTSIGNAL
TURHÅLLNS

Orientering mot sig själv eller mot samtalspartnern
I inledningen gjordes en relativt snäv definition av samtalsreglering, 
dvs. hur man genom olika icke-verbala beteenden visar vems tur det 
är att tala eller lyssna. Under rubriken ”Orientering mot sig själv eller 
mot samtalspartnern” vidgas dock definitionen för att ha möjlighet att 
beskriva tolkningar som spänner över flera olika signaler och beteenden. 
Den utvidgade definitionen innebär att icke-verbal samtalsreglering 
definieras som den blinde personens orientering mot sig själv eller 
mot samtalspartnern. Även andra interaktionsforskare, som studerat 
seende personer samtalsreglerande blickriktningar, har använt 
liknande definitioner. Kendon (1967) (som är inspirerad av Goffman, 
1964) menar t.ex. att riktningen av blicken är en signal ”genom 
vilken interaktanterna reglerar sin grundläggande orientering mot 
varandra” (s. 23, min översättning från engelska). Men de orienterar 
sig inte endast mot varandra, utan även ifrån varandra. Richmond 
och McCroskey (1995) hävdar t.ex. att koncentrationen på det egna 
talet underlättas genom att emellanåt se ut i luften. Orienteringen 
ifrån eller mot varandra framträder inte endast i blickriktningar utan 
– inte minst – i andra samtalsreglerande beteenden och signaler, vilka 
beskrivs under nedanstående två rubriker. Orientering ifrån den andre 
kallas hädanefter för ”orientering mot sig själv” och orientering mot 

B1: ja (eh) m 

TID:B1-B2:01:55UTR:TID:B1-B2:01:55UTR:
UTR:                                              SIG:                                              SIG: STARTSIGNAL                                              STARTSIGNAL ÖVERTA
SIG:                                              HÄN: händer stilla mot lår                                              HÄN: händer stilla mot lår förs upp ovanför lår                                              förs upp ovanför lår STARTSIGNAL
HÄN: händer stilla mot lår

HÄN: händer stilla mot lår
HÄN: händer stilla mot lår

HÄN: händer stilla mot lår
ÖKR:lite framåtlutadHÄN: händer stilla mot lårÖKR:lite framåtlutad                                   ÖKR:lite framåtlutad                                   ÖKR:lite framåtlutad lutar bak                                   lutar bak förs upp ovanför lår

ÖKR: lite framåtlutadlite framåtlutad
ÖKR:lite framåtlutad

lite framåtlutad
ÖKR:lite framåtlutad
B1: lite framåtlutadB1: ja (eh) m lite framåtlutadja (eh) m                                       ja (eh) m                                       ja (eh) m lutar baklutar bak

B1:                                               B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan                                               B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan ja (eh) m B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan ja (eh) m B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan       B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan       B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan 
B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan ta en sak i 

B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan 
vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan ta en sak i 

B2: vi kommer i första hand.... tycker jag.. i den frågan till exempel (in).... du får säga emot.. vi kan 
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varandra kallas ”orientering mot samtalspartnern”. Sist i detta avsnitt 
presenteras även exempel på splittrad kroppslig orientering mot sig 
själv eller mot samtalspartnern. 

Orientering mot sig själv

I många av samtalsreglerande signaler och beteenden framträder en 
kroppslig orientering mot sig själv. Denna orientering kan t.ex. vara 
bekvämlighetsmässig, sinnesrelaterad, före detta sinnesrelaterad, 
fysiologisk eller sinnesstämningsrelaterad. För de flesta framträder 
orienteringen mot sig själv tydligast tillsammans med blind 
samtalspartner under passiva stödsignaler, dvs. under lyssnande. B2 
och B3 hänger t.ex. mer eller mindre med huvudet, B1 och B2 har 
ögonlocken tydligare nedfällda, B3 har ögonen i okontrollerad rörelse, 
V1 har alltid ansiktet riktat ifrån den blinde och istället örat mot (t.ex. 
för att lättare kunna koncentrera sig på att höra och/eller för att det 
är bekvämt), medan ansiktsriktningen varierar mot den seende och till 
sist; V2 har ena vristen mot låret för att det var  ”bekvämt”, enligt V2:
s egen utsaga. B3 och V1 riktar dessutom örat mot den andre (för att 
eventuellt höra bättre) och B1 stryker händerna mot låren och lutar 
sig framåt (tolkat som ”spänningsreducerare”, se vidare nedan) som 
stängd slutsignal tillsammans med blind partner.

Flera av deltagarna verkar således tillåta sig att orientera sig mot 
sig själva (åtminstone i vissa kroppsdelar (t.ex. i hängande huvud, 
sänkta ögonlock och örat riktat den andre) och i samband med vissa 
signaler (framför allt passiva stödsignaler) tillsammans med blind, 
snarare än med seende. Men en del av den kroppsliga orienteringen 
mot sig själv som endast visas tillsammans med blind partner kan även 
sammanlänkas med andra faktorer, t.ex. typen av kommunikation. 
Ovan nämndes bl.a. att B1 stryker sig på låren och lutar sig framåt 
som slutsignal tillsammans med B2, men ej tillsammans med S1. 
Detta beteende framträder framför allt under en diskussion om 
invandrarpolitik som B1 upplevde som ”svår” (s. 8 i intervjun). Under 
den personligare, känsligare delen av samtalet kände sig dock B1 
”mycket lugnare” (s. 1 i intervjun) och under denna del stryker sig inte 
heller B1 på låren. Strykningen av låren under diskussionen kan tolkas 
som en ”spänningsreducerare”. Personen fick, med andra ord, utlopp 
för sina spända känslor genom kroppen. B1 menar även att ”när 
någon berättar något väldigt personligt för mig då skulle det vara fel 
att, att sitta och liksom ja, stryka händerna på brallorna” (s. 1). Olika 
typer av kommunikation kan således ha olika normer om vad som 
är ”rätt” och ”fel” beteende. För B1 upplevdes det exempelvis som 
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fel att orientera sig mot sig själv, dvs. att stryka händerna mot låren 
(”brallorna”), under den personligare, känsligare delen av samtalet. 
Av citatet ovan framgår det även att B1 uppenbarligen är medveten om 
beteendet eftersom hon/han formulerar det i ord.

En del av orienteringen mot sig själv framträder hos samtliga personer 
oavsett om samtalspartnern är blind eller seende. Ett exempel på detta 
är att andas in (eget fysiologiskt, kroppsligt ”överlevnadsbehov”) som 
startsignal eller turhållningssignal. Andra exempel är att hålla armarna 
nära kroppen, händerna mot varandra eller att ha benen korsade (t.ex. 
för att det känslomässigt känns tryggt och att man har kontroll över 
kroppen, enligt B2) som passiv stödsignal. B2 talar dessutom tystare 
(för att man känner sig ”osäker”, enligt B2) som slutsignal och de 
vuxenblinda riktar ögonen ifrån den andre som startsignal (för att 
bl.a. koncentrera sig på det egna talet och undvika distraktion, enligt 
Richmond & McCroskey, 1995).

Orientering mot samtalspartnern

Många kroppsliga samtalsreglerande signaler och beteenden syftar 
istället till att orientera sig mot samtalspartnern. Dessa signaler 
och beteenden är till för samtalspartnern, syftar till att visa något 
för partnern. Den andre med sina sinnesmässiga förutsättningar 
får betydelse och står i fokus. För flera av de blinda framträder 
orienteringen mot partnern i ansiktsriktningarna. De flesta (förutom 
V1) har exempelvis alltid ansiktet riktat mot den seende talaren under 
passiva stödsignaler. En tänkbar anledning till denna ansiktsriktning 
kan vara att den seende, med hjälp av synsinnet, skall kunna tolka den 
blindes ansiktsuttryck, t.ex. tolka om den blinde lyssnaren visar tecken 
på att vilja ta över turen eller inte. Den seendes visuella förutsättningar 
står således i fokus för den blinde. B1 nämner även i intervjun att 
”det här att titta på den andra personen det tänkte jag på mycket” 
(s. 3). (Att ”titta på” verkar vara detsamma som att rikta ansiktet mot 
den andre, enligt tolkningen av videofilmerna.) B3 nickar även endast 
tillsammans med seende (dock endast vid ett par tillfällen). Dessa 
nickningar torde vidare vara lättare att se än att höra, och verkar 
således vara orienterade mot den seende samtalspartnern och hennes/
hans visuella behov.

Ansiktsriktningen mot den seende partnern är speciellt intressant när 
det gäller barndomsblinda, eftersom de antagligen inte har något eget 
behov av att rikta ansiktet på detta sätt. De riktar förmodligen hellre 
örat mot partnern eller hänger med huvudet för att kunna koncentrera 
sig och lyssna bättre. Detta framgår i varje fall av intervjuerna (se 
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kapitel 5). Tillsammans med seende partner verkar följaktligen de 
blinda anpassa sig efter seende normer som handlar om att man riktar 
ansiktet mot talaren.

Till skillnad mot de barndomsblinda har de vuxenblinda sett 
tidigare. När de såg hade ansiktsriktningen mot talaren antagligen en 
framträdande orientering mot sig själv. Genom att rikta ansiktet och 
även blicken mot talaren hade personen möjlighet att läsa av talarens 
kroppsuttryck med hjälp av synsinnet.17 Efter att de blivit blinda har 
antagligen ansiktsriktningen mot den andre vanemässigt behållits 
och för att det är ett användbart, konventionellt samtalsreglerande 
beteende. I och med synskadan har förmodligen ansiktsriktningen 
även övergått från att ha varit orienterad mot sig själv och egna 
visuella behov till att vara orienterad mot den andre och hennes/hans 
visuella behov.

Andra samtalsreglerande uttryck som verkar vara orienterade 
mot partnern, oavsett om den är blind eller seende, är många 
paralingvistiska uttryck. Samtliga personer hummar och skrattar 
t.ex. som aktiv stödsignal. Samtliga personer faller eller stiger även 
med tonhöjden som oannonserande slutsignal, betonar ord som 
pågående turhållningssignal och talar starkare, snabbare, med förhöjd 
(ljusare) tonhöjd vid avvisande turhållningssignaler. Ytterligare andra 
paralingvistiska uttryck som verkar vara orienterade mot partnern är 
t.ex. att upprepa ord, förändra tempo eller pausera. Dessa uttryck är 
hörbara och kan därmed tolkas av både blind och seende. En del större 
kroppsrörelser, såsom att sätta sig tillrätta, kan även vara hörbara 
och därmed orienterade mot partnern, oavsett om den är blind eller 
seende.

Splittring mellan orientering mot sig själv och mot samtalspartnern

Vid en del signaler verkar personen vara splittrad mellan orientering 
mot sig själv och mot samtalspartnern. Tillsammans med blind partner 
har t.ex. de barndomsblinda ibland örat riktat mot den andre under 
passiva stödsignaler, ibland ansiktet mot den andre. Detta kan tolkas 
som att de växlar mellan orientering mot sig själv (örat mot den andre) 
och partnern (ansiktet mot den andre). V1 visar inte heller någon 
systematik i sina ansiktsriktningar mot eller ifrån partnern, vilket 
kan tolkas som en liknande splittring. Denna splittring eller konflikt 
mellan sig själv och den andre (kallat den ”seendes normer, regler”) 
finns även beskriven i Bullington och Karlsson (1995, 1997). De 
menar att konflikten mellan egna behov och de sociala reglerna ofta 
blir en kamp som handlar om underkastelse. Flera barndomsblinda 
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personer som deltog i deras studie beskrev denna kamp och menade 
att de trotsade och vägrade lyda reglerna tills den dag de förstod att det 
kunde vara en fördel att följa dem. De blev inte isolerade från andra 
människor och utpekade som konstiga.

Beteenderepertoar med blind respektive 
seende samtalspartner

Enligt Bullington och Karlsson (1995, 1997) uppfostras eller 
undervisas alla blinda i hur de skall vara och hur de skall bete sig i en 
värld som domineras av seende. Denna uppfostran eller undervisning 
kan kallas för ”socialisering”18. Till socialiseringen hör alltid att 
barnets ”naturliga”, ändamålsenliga impulser och beteenden successivt 
formas till kulturella, sociala mönster och regler. Socialiseringen skall 
hjälpa ”den ociviliserade att bli civiliserad” (Qvarsell, 1998). Enligt 
Hewitt (1981) har en del personer mer betydelse än andra i den sociala 
träningen. Dessa kan vara föräldrar, syskon, andra medlemmar av den 
större släkten och senare lärare och jämnåriga. Men successivt blir 
barnet ”utsatt för allt flera och mer sammansatta gruppers inverkan. 
Till följd blir jaget också ett mer sammansatt och differentierat objekt” 
(Hewitt, 1981, s. 89-90). Men barnet, och även den vuxne, blir inte 
endast ”utsatt” för andras inverkan. Personen (kanske speciellt den 
vuxne) kan även själv välja hur den vill förhålla sig till den sociala 
träningen, t.ex. bortse ifrån den eller anamma den. Personen kan även 
träna sig själv genom att fråga andra personer om sitt beteende, dvs. 
ta initiativ till feedback (se vidare kapitel 5, temat som handlar om 
feedbacksituationer).

I linje med ovanstående resonemang är det rimligt att anta att personen 
genom bl.a. socialiseringen och egna ställningstaganden successivt får 
en mer och mer differentierad samtalsreglerande ”beteenderepertoar”. 
Den beteenderepertoar som visas vid de olika inspelningstillfällena 
kan även ses som det tillfälliga och unika ”resultatet” av samspelet 
mellan personens tidigare erfarenhet och personens tolkning av den 
pågående situationen. Varje visad beteenderepertoar är således både 
”gammal” och ”ny”.19 En del blinda visar och använder t.ex. olika 
beteenderepertoar med blind respektive seende partner på filmerna, 
medan andra inte gör detta.

Under ”Orientering mot sig själv eller mot samtalspartnern” 
framgick att flera personer visar en tydligare orientering mot sig själv 
tillsammans med blind partner. De riktar t.ex. då och då eller hela 
tiden örat mot den blinde talaren. När de lyssnar på den seende riktar 
de istället ansiktet mot henne/honom. De visar således olika beteende 
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i olika situationer, eller med andra ord; använder olika ”strukturer” i 
olika situationer. En struktur ses som ”en levande relation till världen, 
en relation mellan ett förkroppsligat, psykosocialt subjekt och en 
situation, en meningsfull, betydelsefull kontext” (Bullington, 1999, s. 
227, min översättning från engelska). 

I de transkriberade intervjuerna nämner även flera personer att 
de visar olika beteende tillsammans med blind respektive seende 
person (t.ex. samtalspartnern eller intervjuaren). Detta illustreras med 
följande citat där V1 bl.a. berättar att bristen på respons från en blind 
person kan ha en återhållande effekt på V1:s gestikulering och verbala 
uttryckssätt:

Jag känner ju med en gång bara jag pratar med dig [med intervjuaren, 
min kommentar] nu så får jag, gestikulerar jag mer. Det känns 
naturligt i kroppen. Men när jag pratar med [namnet på den blinde 
samtalspartnern] eller någon annan som inte ser, så knyter det sig för jag 
kommer på mig, blir varse det liksom. Jag märker ju alltså att om jag 
nickar så får jag inte någon respons. Om jag ruskar på huvudet eller om 
jag upptäcker att jag ler eller vad som helst va, så förändras inte tonen i 
rösten. Samtalet tar inte en annan vändning. Ingenting händer va. Och 
därför, menar jag, så blir det ett replikskifte på något sätt. Det blir inte 
samma samspel alltså. Och det, i sin tur, blir jag då och då påmind om 
genom att jag upptäcker att det inte får någon effekt och då blir jag 
återhållsam i min gestik och när jag blir återhållsam i den så blir jag 
också återhållsam i mitt uttryckssätt, verbalt alltså. (V1, s. 3)

Citatet är intressant, men exakt vad V1 menar med att hon/han blir 
”återhållsam” i sin gestik vet jag tyvärr inte. Kanske upplever V1 att 
hon/han gestikulerar mindre frekvent och varierat, eller inte alls med 
blinda. Detta citat gav i vilket fall som helst uppslag till en jämförelse 
mellan hur pass mycket V1 och de övriga deltagarna varierar sitt 
kroppsliga (t.ex. gestiken) och även paralingvistiska beteende med 
blind respektive seende. Om de inte varierar beteendet eller inte alls 
visar det i samband med vissa signaler kan det tolkas som återhållsamt. 
Denna jämförelse görs nedan.

För V1 finns det nästan inga skillnader i kroppsligt beteende 
tillsammans med seende och blind samtalspartner. V1 nickar 
och gestikulerar med både seende och blind. Vid avvisande tur-
hållningssignaler gestikulerar dock V1 endast med seende, ej med 
blind. Det finns vidare inte några skillnader vid några signaler mellan 
V1:s samtal vad gäller paralingvistiskt beteende. Vid gestikulering 
i samband med avvisande turhållningssignaler stämmer således 
V1s upplevelse, enligt ovan, med de videoinspelade samtalen. V1s 
resonemang stämmer också delvis för B3 och V3 som varierar 
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kroppsrörelserna något mer med seende under krävande startsignaler 
respektive under avvisande turhållningssignaler. B3 och V3 visar även 
tydligare och längre krävande signaler med seende än med blind. Det 
är således framför allt vid krävande och avvisande signaler som B3, 
V1 och V3 varierar och är tydligare i sitt beteende med seende. Detta 
gäller dock inte för de andra deltagarna. B1 visar t.ex. mer varierade 
kroppsrörelser med blind vid startsignaler (ej krävande). B2 visar 
mer varierade kroppsrörelser med seende vid turhållningssignaler (ej 
avvisande), men istället mer varierade rörelser med blind vid avvisande 
turhållningssignaler. V2 visar mer varierade kroppsrörelser med seende 
vid avvisande turhållningssignaler, men istället mer varierade rörelser 
med blind vid turhållningssignaler (ej avvisande).

Sammanfattningsvis är således tre av sex deltagare relativt 
återhållsamma (varierar sig mindre eller inte alls) med blinda 
samtalspartner i samband med vissa krävande eller avvisande signaler. 
Med seende partner är de ej lika återhållsamma (varierar sig mer och 
är tydligare). För dessa tre personer verkar det följaktligen vara viktigt 
att tydligt dominera över den seende partnern genom att avge tydliga 
krävande och avvisande signaler. (Inom parentes kan nämnas att alla 
tre var män, men deras samtalspartners var både män och kvinnor.)

Konventionell eller personlig kroppslig stil
 i samtalsregleringen

Att överhuvudtaget uppvisa systematik i den kroppsliga regleringen 
förutsätter att man har en grundläggande erfarenhet av att man genom 
kroppen kan visa vems tur det är att tala eller lyssna. Det förutsätter 
även att man kan synkronisera kroppen med talet. Själva beteendet 
kan dock variera och tolkas som konventionellt eller personligt. Dessa 
två varianter exemplifieras och diskuteras nedan.

B2 visar delvis ett annat kroppsligt samtalsreglerande beteende än 
de två andra barndomsblinda. B2:s huvudrörelser, ansiktsriktningar, 
kroppsställningar och handplaceringar liknar nämligen till stor del V2 
och V3:s, och till viss del V1:s. I samband med hummande nickar B2 
tydligt liksom de vuxenblinda. B2 visar även en liten bakåtknyck med 
nacken i samband med hummande och skakar på huvudet i samband 
med ”nä”, liksom V2. B2 riktar dessutom ansiktet ifrån den andre som 
startsignal och mot den andre som slutsignal. (Även Duncan, 1974, 
fann att seende amerikanska talare riktade ansiktet ifrån den andre 
som startsignal och mot den andre som slutsignal.) B2 sitter också 
till synes avslappnat med benen korsade, armbågarna på armstöden 
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och axlarna något framdragna, liksom V2 och V3. B2 ändrar slutligen 
handplacering, t.ex. från i knät till ansiktet, under flera signaler, 
liksom de vuxenblinda. 

Dessa beteenden hos B2 kan ha socialiserats enligt seendes normer 
i högre utsträckning än beteenden hos B1 och B3. Dessa två personer 
nickar inte (förutom vid några otydliga tillfällen), skakar inte på 
huvudet, riktar ansiktet på andra sätt, sitter på ett annat sätt, rör 
händerna och benen på ett annat sätt i jämförelse med B2. Det kan 
även nämnas att B1 och B2 har en liknande synskada, men visar 
till stor del olika samtalsreglerande beteende. För B2 kan dessutom 
seende normer vara viktigare än för B1 och B3. B2 brukar t.ex. få 
kommentarer på sitt ”blinda” sätt att sitta:

Hon kommenterar mer det, lite mer morsa tror jag över mig så där, 
med hur, om jag sitter vet du på något speciellt sätt, eller om jag gör 
någonting så kan hon ofta påpeka det eller säga till mig att: ”Äh du, sitt 
inte så, nu ser du blind ut, kan hon säga till mig, du vet, eller gör inte 
så. (B2, s. 14)

Kommentaren handlar om att inte sitta på ett visst sätt. Detta kan 
tolkas som att den andre (som är ”lite mer morsa”) anser att B2 ibland 
sitter på ett avvikande, felaktigt sätt, eftersom personen uppmanar B2 
att inte sitta på detta sätt. B2 har sedan antagligen anpassat sig till 
dessa åsikter (anammat seendes normer) och undviker att sitta på ett 
”blint” sätt.

Kortfattat och övergripande kan man säga att B2 överlag visar en 
konventionell stil i sitt kroppliga samtalsreglerande beteende, medan B1 konventionell stil i sitt kroppliga samtalsreglerande beteende, medan B1 konventionell stil
och B3 överlag visar en personlig stil (beskrivs framför allt längre ned). 
B2 visar emellertid en personlig stil i sina ögon- och ögonlocksrörelser, 
liksom B1 och B3. B2 fäller t.ex. systematiskt ned ögonlocken i 
samband med slutsignaler. B2 har även ögonlocken tydligare nedfällda 
under lyssnande än under talande, liksom B1. När B3 lyssnar har han/
hon däremot ögonlocken uppfällda och ögonen uppåtriktade eller i 
till synes okontrollerad rörelse. B1 och B2 respektive B3 visar således 
olika stil i sitt ögonlocksbeteende. (En analys av de vuxenblindas 
ögonlock återfinns i slutet av detta avsnitt.)

En fördel (i en värld som domineras av seende) med att visa en 
konventionell stil är förstås att B2 ger intryck av att visa ett ”normalt” 
beteende, dvs. ett beteende som är i linje med seende normer. En annan 
fördel är att personen lättare kan höra den andres stödsignaler under 
sitt eget uttalande (eftersom örat oftast var riktat mot den andre). En 
nackdel är dock att den andre kan ha svårt att höra vad personen säger 
när ansiktet är bortriktat. B2 talar också relativt snabbt och tyst vilket 
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ytterligare kan ha försvårat för den andre att höra. Men genom att 
tala tyst, snabbt och vara relativt otydlig i rösten har B2 möjlighet att 
ta stor plats i samtalet och framhäva sig själv och sina tankar. Detta 
verkar också ske tillsammans med både B1 och S2. B1 visar t.ex. 
många uppgivna försök till avbrytningar med B2. S2 verkar snarare 
anpassa sig efter B2 och tillåta henne/honom att tala.

B1 visar en utmärkande personlig stil och systematik i sina greppande 
rörelser med händerna ovanför låren i samband med startsignaler och 
turhållningssignaler. Som slutsignal läggs sedan händerna ned på 
låren. Detta beteende visas speciellt tydligt med S1 där en stor del 
av samtalet är koordinerat. I detta sammanhang kan det nämnas att 
B1s. nedläggning av händerna mot låren verkar likna dövblindas. När 
den dövblinde tecknande vill lämna ifrån sig turen signalerar han/hon 
nämligen detta manuellt genom att t.ex. låta händerna vila i viloläge 
mot knät (Mesch, 1998). B1 verkar således reglera samtalet genom 
sina handrörelser och nedläggande av händerna mot låren. Ansiktet 
är däremot hela tiden riktat och ”låst” mot den andre, oavsett om B1 
talar eller lyssnar, och denna ansiktsriktning är speciellt  tydligt med 
seende. Förmodligen har B1 socialiserats till att alltid rikta ansiktet 
mot den man talar med. Ansiktet blir därmed ”upptaget” av detta 
beteende. Regleringen visas därför istället av händerna. För övrigt 
visar B1 (eventuellt) en personlig stil och systematik i bakåtlutningen 
av överkroppen i samband med olika startsignaler. Denna bakåtlutning 
kan jämföras med B2, V2 och V3:s bortriktning av ansiktet som också 
visas i samband med startsignaler. I både B1, B2, V2 och V3:s fall 
verkar bakåtlutningen eller bortriktningen av ansiktet handla om att 
orientera sig mot sig själv. 

Även B3 visar en personlig samtalsreglerande stil, men inte i 
händernas rörelser, utan istället i ansiktets riktningar tillsammans med 
blind partner. B3 riktar nämligen ansiktet mot V1 som startsignal (från 
hängande position). B2, V2 och V3 riktar istället ansiktet ifrån den 
andre som startsignal och riktar det endast mot den andre vid framför 
allt frågor och korta kommentarer. Tillsammans med S4 har B3 
istället alltid ansiktet riktat mot, oavsett om B3 talar eller lyssnar och 
oavsett typ och längd på uttalande. Förmodligen har B3, liksom B1, 
socialiserats till att alltid rikta ansiktet mot den man talar med, speciellt 
om man samtalar med seende. Detta samtalsövergripande beteende 
återkommer i intervjustudien (se kapitel 5, under samtalssignaler. 

I inledningskapitlet (kapitel 1) nämndes att Kendon (1967) fann att 
(den seende) talaren ser bort från (den seende) lyssnaren vid början 
av ett längre uttalande och ser upp mot lyssnaren mot slutet av det 
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långa uttalandet, vanligtvis under slutet av en fras. Därefter fortsätter 
talaren, som härmed övertagit rollen som lyssnare, att se på lyssnaren 
som övertagit rollen som talare. Att använda ögonkontakt för att 
välja ut nästa talare verkar också vara ett utmärkande drag i ”face-
to-face” interaktion i den västerländska kulturen (Gosling, 1981). 
Oeysleboe (1988) menar även att skandinaver ser stadigt på den andre 
när de lyssnar, vilket inte är fallet i alla kulturer. Om man visar ovan 
nämnda ögonriktningar mot eller ifrån andra indikerar detta alltså att 
man visar en ”konventionell”, västerländskt kulturellt bunden stil. 
V2 och V3 visar dessa ögonriktningar på filmerna och visar således 
(kortfattat) en ”konventionell stil”. De riktar t.ex. bort ögonen i 
samband med startsignaler, riktar ögonen mot den andre i samband 
med slutsignaler och fortsätter sedan att ha ögonen riktade mot den 
andre som passiv stödsignal, dvs. när de lyssnar. Ögonriktningar (men 
ej konventionella) finns även hos V1, trots att hon/han varit blind i 
ca 38 år. De vuxenblinda har antagligen socialiserats till att använda 
ögonen när de reglerar samtalet med andra. Ögonriktningarna är även 
fortfarande mycket användbara i samspelet med seende och behålls 
därför i så stor utsträckning som möjligt. Men för att förmågan att 
rikta ögonen skall behållas måste den rimligen tränas och bekräftas 
med feed-back från omgivningen. Detta framgår av följande citat där 
V3 begär bekräftelse på att hon/han riktar ögonen mot intervjuarens 
ansikte:

Jag brukar nog, i stort sett, fästa blicken på vederbörandes ansikte. 
Ungefär. Det är ett sätt att markera att jag tänker lyssna. I: Hur vet du 
att du fäster blicken på ansiktet just? V3: Ja, det är jag medveten om. Jag 
gör ju det nu. I: Ja, ja. V3: Eller hur? Jag tittar på ditt ansikte fast jag inte 
ser det. I: Ja. V3: Så jag menar det har man, det har jag lärt mig när jag 
såg mer än vad jag gör nu. Och det är inget konstigt utan det bara gör 
jag. Jag gör det vare sig jag tänker på det eller jag inte tänker på det. Om 
det är så att jag markerar att jag tänker lyssna. (V3, s. 3)

Här bör det nämnas att B3 visar mer stilla och uppåtriktade ögon 
(så att ögonvitan syns under iris) under lyssnande än under talande. 
Detta personliga ögonbeteende visas speciellt tydligt med seende 
partner. I den efterföljande intervjun framgår även att B3 fått feed-
back på detta beteende av en närstående (se intervjustudien i kapitel 
5). Det verkar alltså inte omöjligt för barndomsblinda att använda 
ögonen för att reglera samtalet. Men huvudsakligen verkar de använda 
andra kroppsdelar för att reglera samtalet, t.ex. ansiktsriktningar, 
ögonlocksrörelser, handrörelser, munrörelser och kroppsställningsför
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ändringar. Och icke att förglömma; paralingvistiska ljud och tystnader 
såsom hummanden, skratt, inandningar, smackningar, styrka, tempo, 
bindningar mellan ord, betoningar, tonhöjd och pauser.

Avslutningsvis vill jag nämna något om V2 och V3:s ögonlocksrörelser 
i samband med aktiva stödsignaler. De fäller nämligen ned ögonlocken 
i samband med hummande. Detta ögonlocksnedfällande kan liknas 
vid en konventionell nickning, som också är en nedåtgående rörelse. 
De kan således ha lärt sig att använda olika kroppsdelar (t.ex. huvud 
och/eller ögonlock) i kombination med olika paralingvistiska ljud (t.ex. 
hummande eller ”ah”) vid olika tillfällen för att visa samma innebörd, 
t.ex. ”jakande”. Genom att synkronisera olika kroppsdelar med olika 
paralingvistiska signaler blir även personen konsekvent och tydligare 
för samtalspartnern. Att använda ögonlocken i samband med jakande 
torde vara svårare för de personer där ögonlocken och ögonen överlag 
rör sig till synes okontrollerat. De måste därför i högre utsträckning 
vara tydliga i övriga kroppsdelar, i paralingvistiska uttryck och även i 
det verbala språket.

K O R T F A T T A D  S A M M A N F A T T N I N G  O C H  

Ö V E R G R I P A N D E  R E S U L T A T

Under denna rubrik redovisas först en kortfattad sammanfattning över 
resultatet, sedan redovisas det övergripande resultatet i sex punkter 
och under en del finns även reflektioner över förutsättningar eller 
faktorer.

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa förståelsen för 
blinda personers icke-verbala samtalsreglering. Detta har skett 
genom att så öppet och förutsättningslöst som möjligt beskriva olika 
samtalsreglerande signaler, beteenden och former. För att ytterligare 
fördjupa förståelsen har jag dessutom genomfört övergripande 
tolkningar över flera signaler, beteenden och former. I samband med 
framför allt de övergripande tolkningarna har jag reflekterat över 
några förutsättningars och faktorers betydelse för samtalsregleringen 
och dess ”ingredienser”. 

Det övergripande resultatet kan sammanfattas i sex punkter, vilka 
presenteras och diskuteras nedan:

1. Tanken med att spela in barndomsblinda och vuxenblinda var att 
jämföra grupperna, vilket också är i linje med avhandlingens syfte (se 
kapitel 1). Efter analys av data visar sig dock endast några skillnader 
mellan de barndomsblinda och de vuxenblinda, dvs.:
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1.1 De barndomsblinda riktar inte ögonen mot samtalspartnern under 
samtalsregleringen. B3 har dock ögonen stilla och uppåtriktade så 
att ögonvitan syns under iris i samband med lyssnande. B3 använder 
således ögonen för att reglera vissa aspekter av samtalet, men det gör 
inte B1 och B2. De vuxenblinda riktar däremot ögonen mot eller ifrån 
partnern för att reglera samtalet. Den person som varit blind kortast 
tid (i 4  år) visar mest systematik och tydlighet i sina ögonriktningar, 
medan den person som varit blind längst tid (i 38  år) inte visar 
någon tydlig systematik i sina ögonriktningar. Hur länge man varit 
synskadad kan således ha betydelse för om och hur man använder 
ögonen. Men även andra faktorer kan tänkas ha betydelse, t.ex. egna 
ställningstaganden och feedback från andra.

1.2 De barndomsblinda synkroniserar ögonbrynen/ögonlocken samt 
benen med talets melodi under pågående turhållningssignaler. De 
vuxenblinda har istället ögonbrynen stilla eller rör dem i samband med 
innebörden i talet. De synkroniserar inte heller benen med talets melodi 
utan håller benen stilla eller ändrar benställning då och då. Både de 
barndomsblinda och vuxenblinda synkroniserar dock huvudrörelserna 
med talets melodi. Kroppsrytm visar sig således i flera kroppsdelar 
och tydligare hos de barndomsblinda än hos de vuxenblinda. Dessa 
olikheter kan förmodligen relateras hur man blivit socialiserad. (se 
även under kommentaren till pågående turhållningssignaler.)

1.3 De barndomsblinda är mer försiktiga och artiga i samtalsregleringen, 
de vuxenblinda mer krävande och burdusa. (se även under rubriken 
”Vilka former som visas av vilka personer”)

2. Samtliga barndomsblinda och vuxenblinda visar nästan alla signaler 
och nästan alla samtalsreglerande former genom både kroppsliga och 
paralingvistiska beteenden. När det gäller olika typer av signaler och 
former finns det följaktligen mest likheter mellan dessa två grupper. 
Av detta kan man dra slutsatsen att erfarenhet av syn inte verkar vara 
en förutsättning för att visa en mängd olika typer av signaler och 
samtalsreglerande former genom kropp och röst.

3. Personernas kroppsliga beteende varierar mycket mellan individerna. 
Det finns nämligen 30 olika grupperingar av personer som grupperade 
sig på olika sätt mot bakgrund av framför allt liknande kroppsligt 
beteende. Dessa grupper redovisades under en mängd olika tabeller 
som presenterades i samband med olika signaler. Skillnaderna mellan 
individernas kroppsliga beteende, snarare än mellan barndomsblindas 
och vuxenblindas kroppsliga beteende, är således betydande.
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Det finns dock kroppsliga skillnader mellan de barndomsblinda 
personer som deltog i föreliggande studie och de amerikanska 
barndomsblinda personer som deltog i Sharkey och Staffords 
(1990) studie. I föreliggande studie reglerar B1 samtalen genom att 
exempelvis göra greppande rörelser med händerna. B2 reglerar genom 
att t.ex. ändra handplaceringar. I Sharkey och Staffords studie hade 
istället samtliga personer händerna i en neutral position (t.ex. i knät) 
genom nästan hela samtalet. I föreliggande studie skakar även B1 på 
huvudet som en aktiv stödsignal, men ingen av Sharkey och Staffords 
gjorde detta. Flera barndomsblinda personer reglerar dessutom 
samtalet genom att t.ex. sätta sig tillrätta, luta överkroppen åt något 
håll eller ändra benställning. Deltagarna i Sharkey och Staffords 
studie visade däremot nästan inga kroppsställningsförändringar alls. 
De barndomsblinda som videofilmades i föreliggande studie rör sig 
således mer aktivt och varierat än de som deltog i Sharkey och Staffords 
studie. Kanske kan dessa skillnader relateras till kulturella skillnader i 
socialiseringen av blinda, men det är endast en spekulation.

4. Samtalsregleringen sker huvudsakligen smidigt, men då och då 
uppstår det osmidig reglering, dvs. missförstånd. Mellan blinda-seende 
och barndomsblinda-vuxenblinda par kan dessa missförstånd ha sin 
grund i olika sinnesförutsättningar. De vuxenblinda har t.ex. sett mer 
eller mindre detaljer, medan de barndomsblinda eventuellt har kunnat 
skönja ljus och mörker. Det är således betydelsefullt att förstå vilka 
olikartade och likartade förutsättningar som olika blinda personer 
har för samtalsreglering. Denna förståelse kan kanske ytterligare 
reducera problem och missförstånd. Men i de flesta samtal, även 
mellan personer som känner varandra väl, uppstår förmodligen då och 
då missförstånd som inte ges någon större betydelse. Foppa (1995) 
och Linell (1995) menar t.ex. att många möjliga missförstånd inte 
uppmärksammas av samtalsparterna eller endast visar sig tillfälligt. 
Den smidiga regleringen verkar tas för given och fungera som ett slags 
bakgrund till den tillfälliga och osmidiga regleringen.

5. Orienteringen mot sig själv framträder tydligare (åtminstone i vissa 
kroppsdelar och i samband med vissa signaler) hos alla (förutom 
V3) när de samtalar med en blind person. Orienteringen mot 
samtalspartnern framträder däremot tydligare när de samtalar med en 
seende. De flesta verkar således anpassa sig till vem de samtalar med 
och dennes förutsättningar.
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6. Vissa personer visar överlag en konventionell kroppslig stil i sin 
samtalsreglering, medan andra överlag visar en personlig stil. Vilken 
stil man visar verkar ej kunna relateras till erfarenhet av syn, eftersom 
en barndomsblind person (B2) överlag visar en konventionell stil. 
Skillnaden i stil kan inte heller relateras till vilket typ av skola man 
gått i.20 Flera av undersökningsdeltagarna har t.ex. gått integrerade i 
allmänna skolor, men visar ändå olika stil. En konventionell stil kan 
snarare relateras till hur man blivit socialiserad, t.ex. uppfostrad. Den 
blinde kan exempelvis ofta ha fått kommentarer såsom; ”gör inte så”, 
”nu gör du fel” eller ”det ser blinnigt ut”. Denna ensidiga fokusering 
på att inte göra, felaktigheter och avvikelser kan innebära att man 
successivt tränat bort sin personliga ”funktionella” stil och ersatt den 
med en konventionell. Men en alltför stor betoning på brister, ”fel” och 
”avvikelser” från den seende normen kan upplevas som kränkande för 
den blinde. Det ”beteendemässiga intresset” i den sociala träningen 
får alltså inte vara allenarådande utan måste sammanjämkas med en 
respekt för den blinda personens integritet (Bullington & Karlsson, 
1995, 1997). Den blinde måste få möjlighet att vara sig själv och man 
måste - vilket jag verkligen vill betona - ta hänsyn till den blindes egen 
upplevelse av den sociala träningen. 

En konventionell stil kan även sammanlänkas med om man är eller 
har varit en offentlig person. Genom att vara detta måste man nog i 
hög grad tänka på hur man beter sig, inte minst om man representerar 
de blinda/handikappade som grupp. Man måste även anpassa sig efter 
den grupp som man är offentlig inför. Men en förutsättning för att 
överhuvudtaget kunna anpassa sig till olika situationer, inkluderande 
en eller flera personer, är att man känner sin kropp väl (se Roxendal, 
1987). Man måste t.ex. veta åt vilket håll man riktar sitt ansikte, vad 
man gör med sina händer och vilken kroppsställning man har. Om 
man vet detta har man också en chans att ta ställning till om, när och 
var man vill fortsätta visa beteendet eller ändra det.

M E T O D O L O G I S K  D I S K U S S I O N

Under detta avsnitt diskuteras först datainsamlingen och sedan 
personernas upplevelse av videoinspelningssituationen.

Som framgått av metodavsnittet använde jag en laborationsliknande 
datainsamlingsmetod där två för varandra okända personer med olika 
åsikter i några valfria ämnen fördes samman av mig. Syftet med detta 
arrangemang var att personerna skulle ha något att prata om och 
att förhoppningsvis få igång ett engagerande samtal, vilket, enligt 
min uppfattning, skedde. Det var även tidsbesparande att arrangera 
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ett möte, snarare än att försöka fånga spontant uppkomna möten 
mellan okända personer och samtidigt få bra kvalitet på video- 
och ljudinspelningar. Inspelningen genomfördes i ett ljudisolerat 
rum med några få möbler och en hel del teknisk utrustning. Syftet 
med att välja denna miljö var dels att ge undersökningsdeltagarna 
möjlighet att koncentrera sig på uppgiften, dels ge god kvalitet på 
bild- och ljudupptagningar. Dessa möjligheter verkar ha uppfyllts då 
inget störande buller förekom, ingen inspelning misslyckades och att 
kvalitén var bra på samtliga inspelningar. 

Ekman och Friesen (1969) samt Richmond och McCroskey (1995) 
menar att s.k. regulatorer (jämförbara med samtalsreglerande signaler) 
oftast är vanemässiga och ofrivilliga. Med utgångspunkt från detta är 
det således rimligt att anta att undersökningsdeltagarna i min studie 
i liten grad styrde och kontrollerade sitt beteende med tanken under 
samtalen och att de visade ett annat beteende än de brukar. Men min 
tanke var att situationen kunde upplevas som artificiell, t.ex. att den 
tekniska utrustningen störde samtalet, och att situationen därmed inte 
skulle vara representativ för en ”naturlig” samtalsreglerande situation 
med okända personer. Jag frågade därför undersökningsdeltagarna 
hur de upplevde att bli videoinspelade. 

Nedan finns först svaren från samtliga deltagare. Sedan följer en 
kort sammanfattning av upplevelserna och slutligen några reflektioner. 
Hakparentes i citaten innebär att delar av texten tagits bort. Personen 
kan t.ex. ha kommit in på frågan vid flera tillfällen under intervjun 
eller intervjuaren kan ha ställt uppföljningsfrågor mellan svaren:

I: Hur upplevde du att bli videoinspelad? Stördes du någonting av 
kamerorna till exempel? B1: Nej då. Jag tänkte bara på att jag blev 
videoinspelad att jag måste, jag tänkte ju mer på som jag sagt förut att 
att vända huvudet mot den jag pratar med och sådant där. (B1, s. 20)

I: ...allting med videokameror och så vidare, finns det någon skillnad 
mot hur du brukar vara? B2: Jag tänkte inte på kamerorna [...] och jag 
tänkte inte på bandspelaren heller [...] Det var mer det jag tänkte på 
undrar hur långt det har gått och så där, men inte så att det var jobbigt. 
(B2, s. 15-17)

I: Hur upplevde du det här med bandspelaren och video och sådär? B3: 
Innan vi sätter igång och prata då tänker man på: Jaha, hur ska vi börja 
prata nu och så här va så att det ska låta bra på bandet. Men när man 
börjar när samtalet väl börjar rulla på så släpper den där tanken och 
för mej, för min egen del så upplevde jag det, att med både X och Y 
(namnen på B3:s samtalspartners) att det var liksom lätta personer att 
få igång ett samtal med [...] Och då kan jag också när de är sig själva då 
kan jag också vara mej själv. (B3, s. 3)
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 I: Hur upplevde du den här situationen med videokamera? V1: Nej, 
det skiter man ju fullständigt samma. Det är ju en process som handlar 
om på sin höjd några minuter eller bara inledningsfrasen. Men däremot 
kom jag på det när jag började känna att nu tryter ämnet va. Då sådär 
är det inte slut snart. Då kommer man att tänka på visst ja sitter här vad 
är klockan hur långt kan det vara kvar på tejpen? (V1, s. 6)

I: Var du lite medveten om att det var en videosituation? V2: Nej. Nej, 
nej inte alls. Men... när jag klev in. Att skall jag sitta där skall jag nog 
inte flytta omkring på stolen [...] att man kanske inte skall flytta sig ur 
bilden [...] Men sen så släpper jag det när jag väl har satt mig va [...] 
Men jag tänker på såna här saker innan. Det är nåt medvetet. Ja, så att 
det inte skall bli förstört. (V2, s. 49-50)

I: Hur upplevde du att bli videoinspelad? V3: Det stör mig inte alls [...] 
För mig är det liksom... tämligen naturligt [...] Jag är helt nollställd till 
det. (V3, s. 37)

Sammanfattningsvis berättar flera deltagare att de tänkte på 
situationens innehåll och uppläggning under inspelningen, t.ex. 
bandspelaren, stolarnas placering och tidsbegränsningen, men endast 
under några minuter i början och slutet av inspelningen. När samtalet 
väl hade kommit igång och flöt på verkar de istället uppslukas av 
samtalet. Större delen av samtalen har således förmodligen genomförts 
vanemässigt och miljön runt omkring verkar inte ha stört personerna. 
En del personer visar även snabbt förtroende för varandra då de 
kommer in på djupt personliga och känsliga ämnen. Andra talar 
om jämförelsevis neutrala ämnen såsom fritidsintressen, politik och 
matlagning. V2 kallar t.ex. sina samtal för ”prata-skit-samtal” (s. 48 i 
intervjun). Samtalssituationerna kan eventuellt liknas vid att träffa en 
okänd person på ett tåg, ett flyg eller en konferens. Där har man en viss 
tid på sig att tala, man är relativt ostörda, ibland blir samtalet djupt, 
ibland ytligt. Samtalets innehåll skapas helt enkelt i mötet med den 
andre och situationens förutsättningar, normer, fysiska miljö etc.  

Fotnoter
1 Distinktionen mellan kroppsliga och paralingvistiska beteenden är ej tydlig, 

vilket framgår av litteraturen. Hansson, Janson, Linell och Sjölander (1981) 
inkluderar t.ex. rösten i det s.k. kroppsspråket. Även termen ”paralingvistisk” 
kan definieras på olika sätt (Haakana, 1999). Trask (1993) inkluderar t.ex. 
gester i termen. Jag har valt att inte fördjupa mig ytterligare i denna otydlighet, 
utan hänvisar till  Haakana (1999) och Lyons (1972). 

2 Garfinkel, som är etnometodologins grundare, fick idéer från olika teoretiker. 
Han var bl.a. inspirerad av fenomenologen Schutz, men även av Parson 
(Heritage, 1984). Parson menade att människans handlingar upprätthålls genom 
tvingande externa och interna ”moraliska” regler. Schutz var inte intresserad 
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av moraliska regler utan istället av subjektiva kognitiva ”common-sense”-
uppfattningar (”judgement”) (Heritage, 1984, s. 76). Garfinkel integrerade 
”det moraliska med det kognitiva” och behandlade människans handlingar som 
produkten av ansvariga moraliska val (Heritage, 1984, s. 76, min översättning 
från engelska). Detta demonstrerade han genom en serie av experiment. Liksom 
Garfinkel har även jag inspirerats av olika inriktningar.

3 Den etnometodologiska inriktningen ”Conversion Analysis” (CA) använder 
begreppen ”innebörd” och ”funktion” synonymt (se. t.ex. Linell & Gustavsson, 
1987; Norrby, 1996) och fenomenologin/hermeneutiken använder begreppen 
”innebörd” eller ”mening”. Studien är inspirerad av båda inriktningarna och 
använder därför de tre begreppen synonymt. 

4 Hos samtliga deltagarna förekommer olika grad av ”irrelevant” kroppsligt 
beteende på filmerna vilket tenderade att dra till sig (visuell) uppmärksamhet 
hos mig, speciellt i början av tolkningsprocessen. Detta beteende kunde inte 
relateras till talar- eller lyssnarrollen och tolkades därför som ”irrelevant” 
för samtalsregleringen. De flesta (förutom V2) visar t.ex. mer eller mindre 
till synes okontrollerade ögonrörelser (från sida till sida, upp och ned) och 
ögonlocksrörelser (snabba blinkningar). De flesta (förutom V1) visar även 
mindre omfattande manipuleringar av fingrar, t.ex. pillrar på nagelband, rullar 
tummar, smeker ena handens fingrar mot den andra. B1 och B3 visar dessutom 
mer omfattande ”irrelevanta” handrörelser, t.ex. vrider händerna mot varandra, 
spelar eller trummar med fingrarna mot låren, drar eller stryker sig i håret, 
stryker sig i ansiktet samt manipulerar stolen. De irrelevanta handrörelserna 
liknar blindas s.k. adaptorer, som har studerats av flera forskare (se kapitel 1). 
Ytterligare ett dylikt beteende är att V3 roterar eller vickar ena foten. En utförlig 
tolkning av dessa kroppsliga beteenden ligger utanför syftet med studien, men det 
är noterbart att de framför allt visas tillsammans med en blind samtalspartner. 
Sharkey och Stafford (1990) fann istället att barndomsblinda personer sällan 
använde adaptorer när de samtalade med en barndomsblind partner. Andra 
faktorer än enbart samtalspartners blindhet verkar således ha betydelse för om 
adaptorer visas eller inte.

5 I inledningskapitlet till avhandlingen nämndes att kroppsuttryck och 
paralingvistiska uttryck hänger samman både semantiskt (se t.ex. Birdwhistell, 
1970; Poyatos, 1993, 2002) och fysiologiskt (se t.ex. Argyle, 1975; Ekman 
och Friesen, 1969). Det är därför relevant att studera dessa modaliteter 
tillsammans. En tanke under tolkningsprocessen var därför att genomgående 
beskriva vilka kroppsliga och paralingvistiska beteenden hos en person som 
tillsammans indikerade en samtalsreglerande signal, dvs. tillsammans skapade 
en helhet. Men detta visade sig vara alltför komplicerat, i varje fall i relation 
till turhållningssignaler. Enbart V3 visar t.ex. minst sju olika kombinationer 
av ansiktsriktning, blickriktning, inandning och munrörelser som indikerade 
bindande turhållningssignaler. 

6 Under dessa rubriker finns exempel på hur respektive stödsignal konkret kan 
visa sig i framför allt olika beteenden, men även genom uttryck. Flera av de 
kroppsuttrycksformer som presenterades i kapitel 3 finns exempelvis med som 
exempel på turhållningssignaler. Men för enkelhetens skull används begreppet 
”beteende” i dessa rubriker.
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7 Begreppet ”stödsignaler” har flera synonymer i litteraturen. Linell och 
Gustavsson (1987) kallar dem t.ex. för ”uppbackningar” (s. 60), Kendon (1967) 
för ”accompaniment signals” (s. 41), Dittman och Llewellyn (1969) för ”listener 
response” (s. 80) och Eriksson (1997) för ”fortsättningssignaler” (s. 234). Jag 
har valt att kalla dem för ”stödsignaler” eftersom de syftar till att stödja den 
andre personen i sin roll som talare.

8 Norrby (1996) menar dels att det är svårt att ”bevisa” om t.ex. ett hummande 
visar förståelse eller inte, dels att finns det betydligt starkare eller tydligare sätt 
för samtalsdeltagarna att visa vad de förstått. De kan t.ex. begära förtydliganden, 
upprepa delar av det sagda och lägga till ett omdöme eller spinna vidare på 
ämnet själva på ett sätt som visar på djup förståelse.

9 Forskare är inte överens om ett hummande skall behandlas som icke-verbalt 
eller verbalt. De forskare (t.ex. Linell) som är inriktade på tolkning av verbala 
data verkar behandla hummandet som verbalt, medan andra forskare (se t.ex. 
Allwood, 1981; Frink, 1962; Poyatos, 2002) behandlar det som icke-verbalt. 
Allwood (1981) kallar t.ex. ”mm” för ett ”småljud” (s. 33). Men i senare 
forskning ändrar sig Allwood (se t.ex. Allwood, 1999b) och kallar ”mm” för 
ord, dvs. behandlar ”mm” som verbalt. Eftersom jag fokuserar på icke-verbala 
data har jag valt att behandla hummandet som icke-verbalt.

10 B1:s mer särade ben tillsammans med blind (kvinna) kan tolkas som en 
konventionellt manlig benställning, medan B1:s mer hopförda ben tillsammans 
med seende (man) kan tolkas som en kvinnlig benställning. B3:s tydligt särade 
ben tillsammans med seende (kvinna) kan tolkas som en konventionellt manlig 
benställning, medan B3:s mer ihopförda ben tillsammans med blind (man) 
kan tolkas som en kvinnlig benställning. V2:s vrist mot knä tillsammans med 
blind (man) kan tolkas som en konventionellt manlig benställning, medan V2:s 
knäveck mot knä tillsammans med seende (kvinna) kan tolkas som en kvinnlig 
benställning. (jfr. t.ex. Oeysleboe, 1988). Sammantaget verkar således B1, B3 
och V2 ha en mer konventionellt könsbestämd benställning med seende än med 
blind.

11 De sökande, ideografiska kroppsrörelserna definierades utförligare i kapitel 3. 
Även Strömqvist (1985) fann något liknande, dvs. att seende personer riktar 
bort ögonen strax före, under och strax efter de tänkte efter och sökte igenom 
sitt minne efter t.ex. ord.

12 När lyssnaren avger startsignaler har hon/han egentligen avslutat sin roll som 
lyssnare eftersom hon/han börjar göra anspråk på talarrollen. Ett mer relevant 
namn är därför  ”potentiell talare”. Men för att ej blanda ihop det med talare 
har jag valt att behålla namnet ”lyssnare”. Detta visar även att gränserna mellan 
talare och lyssnare är flytande, vilket både fenomenologin och dialogismen 
framhåller. 

13 Jämför Erickson (1982) som menar att s.k. musiknotationssystem visar den 
komplementära (samtidiga) dimensionen såväl som den reciproka (sekventiella) 
dimensionen av social organisation.

14 ”Definitivt rollbyte” respektive ”Möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller” 
kan liknas vid Linell och Gustavssons (1987) ”framhävda” respektive ”möjliga” 
responspunkter. De utvecklar dock inte konkret skillnaden mellan dem.
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15 I några få turskiften i början av några samtal från B1 och B2 framgår även 
intentionen, avsikten med den icke-verbala stängda slutsignalen i det verbala 
uttrycket. Exempelvis; B1 i B1-S1:00:05 ”Ok ska du börja då”, B1 i B1-S1-02:
52 ”Ok jag stoppar där”, B1 i B1-B2:00:01 ”Du kan väl börja att framlägga 
dina åsikter i det här ämnet” och B2 i B1-B2:01:55 ”Vi kan ta en sak i taget”. 
Dessa verbala slutsignaler förekommer endast under ett par minuter i början av 
samtalen mellan B1-S1 respektive B1-B2 och endast i samband med diskussioner 
där personerna har olika åsikter. Genom dessa verbala uttryck verkar personerna 
strukturera och organisera diskussionen.

16 En social norm kan definieras som regler och förväntningar om vad 
medlemmarna i en grupp bör göra eller hur de bör vara (Sears, Peplau, Freedman 
& Taylor, 1988). 

17 Kendon (1967) menar att blicken mot den andre har en kontrollerade funktion 
(”checking function”) (s. 41). Med hjälp av blicken kontrollerar personen hur 
den andre tar emot det som sägs. 

18 Qvarsell (1998) gör en indelning i ”socialisering” och ”socialisation”. 
Med ”socialisering” menas ”fostran” och de avsiktliga åtgärder från t.ex. 
socialarbetare och pedagoger som skall hjälpa barnet att bli en social varelse. 
Med ”socialisation” menas det mer allmänna begreppet ”social utveckling” som 
inte behöver vara avsiktligt socialiserande ingripanden. I de intervjucitat som 
handlar om samtalsreglering och även andra former av uttryck återfinns båda 
formerna. Men för enkelhetens skull kallas de övergripande för ”socialisering”.

19 Att varje situation både är ”gammal” och ”ny” eller med andra ord både 
”sedimenterad” och ”spontan” framgår även av följande citat från Bullington 
(1999): ”Tanke och perception är båda i rörelse, alltid på väg mot vidare 
artikuleringar och utvecklingar. De är också både sedimenterade (har en 
tendens att upprepa sig själv) såväl som spontana på det sätt att vi alltid kan se 
någonting nytt/tänka en ny tanke, även om vi föredrar att låta sedimenterade sätt 
att varsebli och tänka guida vår orientering i världen.” (s. 205, min översättning 
från engelska). 

20 Jämför t.ex. med Van Hasselt, Hersen och Kazdin (1985) menar att blinda som 
gått i specialskola misslyckades med att visa ändamålsenlig ögonkontakt.



135

Kapitel 5
En intervjustudie om blinda personers 

upplevelse av egna icke-verbala uttryck

S Y F T E  O C H  I N T R O D U K T I O N

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för vuxna blinda 
personers upplevelse av egna icke-verbala uttryck, dvs. kroppsliga och 
paralingvistiska uttryck (röstkvalitet).

När jag och medförfattare (till kroppsspråksstudien) genomförde 
videostudierna försökte vi ta de blinda deltagarnas subjektiva 
perspektiv. För att komplettera dessa studier och få mer insikt i detta 
perspektiv bedömde jag det som betydelsefullt att låta de blinda själva 
berätta om sina personliga, subjektiva upplevelser av sina egna icke-
verbala uttryck. Detta fick de möjlighet att göra under en intervju eller 
ibland under flera intervjuer. Som framgår ovan avgränsas studien till 
blindas upplevelse av egna icke-verbala uttryck. Den handlar således 
inte om deras upplevelse av andras uttryck, t.ex. i vilken mån de kan 
höra andras kroppsuttryck. Redan nu vill jag nämna att resultatet från 
denna studie är indelat i fyra delar, dvs.:

• Del A: Den blindes olika typer av upplevande av upplevda egna icke-
verbala uttrycksformer

• Del B: Den blindes upplevelse av egna icke-verbala uttryck i feedback-
situationer

• Del C: Den blindes upplevelse av att förändra egna icke-verbala ut-
tryck i lärosituationer
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• Del D: Jämförelser mellan upplevd avvikelse, normalitet eller neutra-
litet vad gäller den blindes upplevda egna kroppsuttryck, den blindes 
upplevda egna paralingvistiska uttryck och/eller den ”andres” 
upplevda kroppsuttryck hos den blinde.

Innan metodavsnittet presenteras vill jag introducera den ”andre” och 
nämna något om de olika delarnas relation till varandra.

Den ”andre” återfinns delvis i del B (men det framgår ej av den 
övergripande rubriken, enligt ovan) och i del D. Den ”andre” är en 
förkortning av flera olika upplevelser. Den ”andre” är vanligen den 
blindes upplevelse av en eller flera andra person(er). Den ”andres” 
upplevelse är således oftast andrahandsinformation från den blinde. 
Men vid några få tillfällen är den ”andre” jag, i rollen som intervjuare, 
eftersom jag ibland gav feedback till deltagarna. För att markera och 
förkorta ovan nämnda upplevelser har jag valt att sätta citationstecken 
runt begreppet (se Svenska skrivregler, 1991).

De citat som återfinns i del A inkluderar en mängd olika situationer, 
förutom feedbacksituationer. Dessa situationer har, av flera 
anledningar, lyfts fram i del B. En anledning är att en stor mängd citat 
i intervjuerna handlar om just feedbacksituationer. En annan är att 
feedback är ett betydelsefullt sätt för den blinde att få kunskap om sina 
icke-verbala uttryck. En tredje är att feedbacken även är betydelsefull 
för att förvissa sig om att uttrycket har blivit mottaget (Iverson et 
al, 2000). Ytterligare en anledning är att det finns flera intressanta 
skillnader mellan den blindes upplevda egna kroppsuttryck, den 
blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck (i många olika 
situationer) och den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde 
i just feedbacksituationer. Dessa skillnader följs upp i del D.

En likhet mellan del A och del B är att båda delarna handlar om 
visade icke-verbala uttryck, inte om förändring av uttryck. Som ett 
svar på feedback kan den blinde dock (försöka) förändra sitt uttryck 
till något annat. Detta beskrivs i del C. Del A, B och C inleds med 
en beskrivning av olika faktorer som begränsar och ramar in (delar 
av) aktuell del. I samband med de olika delarna finns även spridda 
reflektioner över några förutsättningar och faktorer. 

Under tolkningsprocessen upptäckte jag att en betydande del av 
intervjuerna handlade om upplevd avvikelse eller normalitet i relation 
till sina icke-verbala uttryck. Jag bestämde mig därför för att utföra en 
detaljerad analys över antal påståenden som genomsyrades av upplevd 
avvikelse, normalitet eller neutralitet vad gäller den blindes egna 
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kroppsuttryck, den blindes egna paralingvistiska uttryck respektive 
den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde. Resultatet från 
och en analys av dessa beräkningar återfinns i del D.

M E T O D

Insamling av data
Data samlades successivt in genom intervjuer med tio vuxna barn-
domsblinda och fyra vuxenblinda personer. Data från två barn-
domsblinda och en vuxenblind är tagna från två olika inter vjutillfällen, 
data från de övriga elva personerna vid ett intervju tillfälle. Detta 
innebär att sammanlagt sjutton intervjuer genom fördes.

Inledningsvis ställde jag några frågor som syftade till att få 
information om personens biografi, t.ex. hur länge man varit 
synskadad, ålder, civilstånd och uppväxtförhållanden. En del 
av deras biografi framkom också spontant under intervjun eller 
i andra sammanhang, t.ex. under en videoinspelning. Men det 
huvudsakliga syftet med intervjuerna var att få konkret och detaljerad 
information om personernas upplevelse av icke-verbala uttryck i olika 
livsvärldssammanhang. Intervjuerna hade oftast formen av att jag 
ställde en övergripande fråga, att personen svarade och att jag sedan 
ställde uppföljningsfrågor, t.ex. bad personen konkretisera. Men vid 
några tillfällen ställde även personen en fråga till mig, t.ex. ville veta 
vad jag tyckte om ett visst uttryck eller beteende. 

Övergripande handlade mina frågor om personens upplevelse av 
kroppsuttryck, kroppsrörelser, kroppsspråk och/eller röstuttryck i 
olika situationer.1 De handlade t.ex. om vad den blinde personen 
gjorde med sin kropp och röst under en föregående videoinspelning. 
De handlade även om träning av icke-verbala uttryck samt om egna 
och andras attityder till och funderingar kring kropps- och ibland 
röstuttryck eller kroppsspråk i allmänhet. För att hjälpa några personer 
att minnas sin upplevelse gavs ibland exempel på olika uttryck, 
beteenden eller sammanhang, t.ex. dans, teater, sport, promenad, 
sång och föredragshållning. Några personer fick även en fråga om 
samtalsreglerande uttryck, dvs. hur de visar att de vill tala eller lyssna. 
En person fick dessutom en fråga om hur hon/han konkret uttrycker 
olika känslor, t.ex. glad, ledsen, arg och rädd. Men huvudsakligen 
styrde jag inte in dem på specifika uttryck, utan de kom självmant in 
på liknande specifika uttryck som nämnts ovan eller på helt andra. De 
kom även självmant in på avvikelse eller normalitet.
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Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen enligt följande:

• Fyra barndomsblinda personer intervjuades direkt efter ett 
videoinspelat rollspel som var och en genomförde tillsammans 
med en okänd seende partner. Dessa intervjuer berörde endast 
kroppsuttryck. Videofilmerna finns som data till en jämförande 
studie om barndomsblindas och seendes beteende (Magnusson, 
1995).

• Fyra barndomsblinda personer och två vuxenblinda personer 
intervjuades under en pågående videoinspelning. Analysen av dessa 
videofilmer presenterades i kapitel 3. De videoinspelade intervjuerna 
handlade framför allt om olika känslouttryck, men även mer allmänt 
om kroppsspråk. Det är framför allt den sistnämnda delen som har 
analyserats i denna studie.

• Tre barndomsblinda och tre vuxenblinda personer intervjuades 
direkt efter ett videoinspelat samtal som var och en genomförde 
tillsammans med en okänd seende respektive okänd blind partner. 
Analysen av videofilmerna presenterades i kapitel 4. Förutom 
kroppsuttryck berörde intervjuerna även paralingvistiska uttryck.

• En barndomsblind person intervjuades om sociala upplevelser 
och kroppsspråk utan någon föregående eller pågående 
videoinspelning.

Intervjuerna varade mellan ca 30 och 110 minuter. De spelades in på 
band för att sedan transkriberas till text. För att skydda deltagarnas 
identitet gavs de individuella koder. De barndomsblinda fick koderna 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 och B10. De vuxenblinda V1, V2, 
V3 och V4.

Analys av data
Intervjuerna tolkades med hjälp av en modifierad form av den 
kvalitativa EPP-metoden (se kapitel 2). Resultatet utgörs av olika mer 
eller mindre specifika teman. En del teman, dvs. olika uttrycksformer, 
avvikelse, normalitet och neutralitet, har sedan frekvensberäknats. 
Beräkningarna av olika uttrycksformer har genomförts enligt 
följande: 

Beräkningarna genomfördes på s.k. påståenden. Ett påstående2 

avgränsades oftast av att det kunde uttolkas till en uttrycksform och 
det tilldelades då en poäng. Ett fåtal påståenden kunde även uttolkas 
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till två, ibland tre uttrycksformer och tilldelades då en poäng för 
vardera form. Resultatet från dessa beräkningar återfinns i två tabeller 
i del A och en tabell i del B i resultatavsnittet. 

Anledningen till att räkna påståenden var att ta reda på hur pass 
betydelsefull uttrycksformen verkar vara för personerna. Om formen 
förekommer ofta hos flera personer indikerar detta rimligen att den 
överlag är betydelsefull, om den förekommer sällan och kanske endast 
hos en person är det rimligen en indikation på att den inte är lika 
betydelsefull. (Detta resonemang är i linje med Hayes, 2000, som 
menar att när man genomför en fenomenologisk analys av ett fenomen 
är frekvensen hos ett tema en guide till dess betydelse.) Antalet kan 
även sättas i relation till vilka frågor som ställdes till vilka personer 
under intervjun.

I introduktionen till denna studie nämndes att jag upptäckte att en 
betydande del av intervjuerna handlade om upplevd avvikelse, men 
även om normalitet. Upplevd avvikelse verkade vara speciellt tydlig 
när de blinda talade om andras upplevelse av dem själva. Det bör här 
även tilläggas att jag inte frågade dem om avvikelse eller normalitet 
eller något liknande, utan de kom självmant och spontant in på detta 
under intervjun. Det verkade således betydelsefullt för dem att sätta 
sina uttryck i relation till seende normer. För att testa och eventuellt 
belysa ovan nämnda upptäckter gjorde jag en detaljerad analys över 
antal påståenden som genomsyrades av upplevd avvikelse, normalitet 
eller neutralitet vad gäller den blindes upplevda egna kroppsuttryck, 
den blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck respektive den 
”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde. Vad som avses med 
avvikelse, normalitet respektive neutralitet presenteras i del D. I denna 
del presenteras även resultatet från frekvensberäkningarna som sedan 
analyseras och diskuteras.

Reliabilitet
För att kontrollera om en annan person tolkade påståenden om 
avvikelse, normalitet respektive neutralitet på samma sätt som jag 
genomfördes en ”grov” reliabilitetstest. Denna test gick till på följande 
sätt: 60 påståenden valdes slumpmässigt ut från de sammanlagda 183 
påståendena. En oberoende person, som inte sett datamaterialet tidigare 
eller läst någon version av studien, tolkade de utvalda påståendena 
mot bakgrund av avvikelse, normalitet respektive neutralitet. Personen 
fick även information om hur jag definierat begreppen (förutom 
konkreta utdrag från påståenden). Personen fick även information om 
sammanhanget och om den blindes biografi, i den mån det behövdes 
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för att kunna tolka påståendet. Den procentuella överensstämmelsen 
mellan mig och den andre personen var 80 % före diskussion och 93% 
efter diskussion.

Formalia
Citaten är avsedda att stödja och belysa tolkningarna. Citaten sätter 
även det tolkade uttrycket i sitt sammanhang, t.ex. hur det användes, 
när det visades, vilken inställning den blinde har till det, tillsammans 
med vem det uttrycktes och vad den andre sa. Citaten är dessutom 
viktiga för valideringen av studien, t.ex. om citaten illustrerar 
tolkningarna på ett meningsfullt sätt. Några citat eller delar av citat 
återfinns på olika ställen i resultatet, men i sådana fall är det olika 
meningsmässiga aspekter hos citatet som lyfts fram.

Citaten har retuscherats något för att bli läsbara. Huvudsatser och 
bisatser har t.ex. konstruerats. Citationstecken har satts runt repliker. 
Ibland upprepas ett ord, t.ex. ”att att”. Ett av orden har då tagits 
bort. I några citat har meningsbyggnaden ändrats. Men för övrigt har 
citaten lämnats intakta.

I slutet av de flesta citaten finns en kod som anger varifrån det är 
hämtat. Det kan t.ex. stå ”(B7, s. 16)” vilket betyder att citatet är 
hämtat från sidan 16 i intervjun med barndomsblind person nummer 7. 
Under en del citat finns däremot ingen kod eftersom den kan bidra 
till att röja personens identitet. När texten och beskrivningen fordrar 
personligt pronomen används bl.a. ”hon/han”, ”hennes/hans” för att 
ytterligare förhindra att identiteten röjs. 

Vid några få tillfällen har jag ställt ledande frågor. Vid andra 
tillfällen har jag sammanfattat och tolkat vad personen sagt. Vid 
ytterligare andra tillfällen har jag svarat på frågor. För att belysa detta 
inkluderas även mina inskjutna frågor, kommentarer och bekräftelser 
i citaten. Jag som intervjuare förkortas då ”I”.

I citaten återfinns olika former av punkteringar. Om flera punkter 
följer efter ett ord (t.ex. ”extrema omständigheter...jag kommer 
ihåg”) betyder det att personen tystnat. Om punkterna är satta inom 
hakparenteser [...] anger detta att en del av utsagan tagits bort. Det 
finns även en del ord inom hakparenteser. Detta kan innebära att ett 
konfidentiellt ord har tagits bort och ersatts av något annat. Ett namn 
på en person kan t.ex. ha ersatts med ”[namn på en person]”. Ord inom 
hakparentes, t.ex. ”[gungningar med kroppen]”, kan även innebära 
mina förtydliganden av ord, t.ex. ”det”, som inte kan förstås utan 
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att ha tillgång till en större del av intervjun. Ord inom hakparentes, 
t.ex. ”[sträcker ut sig i soffan]” kan dessutom vara beskrivningar av 
beteenden som visades under intervjun.

R E S U L T A T

Som framgått av introduktionen är resultatet indelat i fyra delar:

• Del A: Den blindes olika typer av upplevande av upplevda egna icke-
verbala uttrycksformer 

• Del B: Den blindes upplevelse av egna icke-verbala uttryck i feedback-
situationer

• Del C: Den blindes upplevelse av att förändra egna icke-verbala ut-
tryck i lärosituationer

• Del D: Jämförelser mellan upplevd avvikelse, normalitet eller 
neu trali tet vad gäller den blindes upplevda egna kroppsuttryck, 
den blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck och/eller den 
”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde

Av sidhuvudet, som finns överst på varje sida, framgår vilken del som 
aktuell resultattext tillhör.
 Resultatet handlar till viss del om paralingvistiska uttryck, men 
framför allt om kroppsuttryck. Anledningen till detta är att de flesta 
intervjuerna handlade om kroppsuttryck och att det därför finns mest 
data om dessa uttryck.

Del A: Den blindes olika typer av upplevande av 
upplevda egna icke-verbala uttrycksformer

I citaten under del A beskrivs en mängd olika situationer, t.ex. en 
tidigare genomförd videoinspelning, en lärosituation, en situation i 
ensamhet eller tillsammans med andra. Situationen kan vidare utspela 
sig i hemmet, på arbetet, på tåget, i skolan etc. Den enda typ av 
situation som ej finns med under denna rubrik är feedbacksituationer. 
(Motiveringar till varför dessa situationer lyfts fram för sig återfinns i 
avsnittet  ”Syfte och introduktion”.)

I det övergripande metodkapitlet (kapitel 2) redovisades begreppet 
intentionalitet. I korthet innebär detta att subjektet ger mening till 
objektet. Detta innebär även att en upplevelse innefattar både en 
subjektsida (upplevandet) och en objektsida (det upplevda). När det 
gäller ”Den blindes olika typer av upplevande av upplevda egna icke-
verbala uttrycksformer” är detta tydligt. Denna del handlar därför dels 
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om “subjektsidan” där olika typer av upplevande är i fokus, dels om 
”objektsidan” där upplevda egna icke-verbala uttrycksformer istället 
är i fokus. Men först beskrivs faktorer som begränsar och ramar in den 
blindes upplevelse av egna kroppsuttryck. Denna beskrivning bygger 
på undersökningsdeltagarnas beskrivningar av svårigheter med att 
uppleva och visa vissa kroppsuttryck. Det finns inga data som handlar 
om svårigheter med paralingvistiska uttryck. Beskrivningen fokuserar 
därför endast på kroppsuttryck. 

(a) De egna sinnenas kvalitéer kan begränsa möjligheten att uppleva och 
använda egna kroppsuttryck. Att vinka någon till sig i en folksamling 
förutsätter t.ex. att den blinde hör och kan lokalisera var den andre 
finns. Detta är inte alltid är det lättaste. De vuxenblinda menar även 
att avsaknaden av syn begränsar möjligheten att skaffa sig erfarenhet, 
t.ex. genom att helt enkelt titta på hur andra uttrycker sig. Avsaknaden 
av syn innebär dessutom svårigheter med att besvara andras “tysta” 
uttryck, t.ex. möjligheten att besvara en blick eller ett leende. 

(b) Samtalspartnerns sinnesförutsättningar kan bidra till att den blinde 
begränsar eller inte alls visar vissa uttryck. Tillsammans med en blind 
samtalspartner kan det exempelvis upplevas som meningslöst att visa 
“tysta” kroppsuttryck som inte låter i sig själva. En blind partner kan 
t.ex. inte se ett leende som slätar över det man säger eller en blick som 
skapar kontakt. Det kan därmed uppstå missförstånd (som eventuellt 
kan reduceras genom att personen istället tydligt paralingvistiskt och 
verbalt uttrycker vad hon/han menar). 

(c) Den fysiska miljön kan bidra till att den blinde begränsar vissa 
kroppsuttryck. Det kan t.ex. stå fysiska objekt, såsom en flaska eller 
lampa, alltför nära den blinde eller det kan sitta en person alltför nära. 
Den blinde begränsar då sina uttryck för att inte riskera att oavsiktligt 
slå i objektet eller råka sparka till personen. (Men det finns strategier 
för att hantera detta problem, se tema ”2.1 Kognitiva icke-verbala 
strategier och knep”). 

(d) Normer kan begränsa många uttryck. Det kan t.ex. upplevas som 
olämpligt att gunga med kroppen eller hänga med huvudet bland folk 
och därför väljer man att inte visa dessa uttryck. Sin egen rädsla för att 
uttrycka sig fel och avvikande kan även innebära att man inte vågar 
visa vissa kroppsuttryck. Avsaknad av feedback om vad som är “rätt” 
uttryck kan dessutom innebära att man avstår från vissa uttryck. Men 
man kan även själv ha tagit ställning mot att använda vissa uttryck, 
t.ex. för att de inte känns naturliga eller passar personligheten. 
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(e) Brist på tid kan upplevas som begränsande. Tidsbrist kan t.ex. 
innebära att man inte genomför vissa uttryck som är utsträckta i tiden, 
t.ex. promenader eller gymnastik.

(f) Andra konkurrerande aktiviteter kan slutligen begränsa möjligheten 
att visa och använda dessa och andra uttryck. 

Ovan nämnda faktorer ramar in den blindes upplevelse av egna 
kroppsuttryck. Innanför ”ramen” finns flera typer av upplevande och 
upplevda egna kroppsuttrycksformer. Dessa framgår i figur 5:1, som 
ger en översikt över meningsstrukturen för del A. Figuren inkluderar 
även den blindes upplevda egna paralingvistiska uttrycksformer
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Den blindes olika typer av upplevande av egna icke-verbala uttryck

1. Den blindes sinnesförnimmande av egna icke-verbala uttryck

2. Den blindes kognitiva uppmärksammande av egna icke-verbala uttryck
2.1 Kognitiva icke-verbala strategier och knep
2.2 Återhållande av kroppsuttryck med hjälp av kognitivt uppmärksammande

Kognitiva icke-verbala strategier och knep
Återhållande av kroppsuttryck med hjälp av kognitivt uppmärksammande
Kognitiva icke-verbala strategier och knep

3. Den blindes kognitiva förklarande av egna kroppsuttryck

Den blindes upplevda egna icke-verbala uttrycksformer

4. Den blindes upplevda egna kroppsuttrycksformer
4.1 Sinnesstämningsuttryck
4.2 Idiosynkratiska uttryck
4.3 Blindismer
4.4 Funktionella uttryck

  4.4.1 Instrumentella uttryck
  4.4.2 Vrida huvudet mot ljud
  4.4.3 F.d. funktionella uttryck

4.5 Betoningar
4.6 Samtalsreglerande uttryck

  4.6.1 Stödsignaler
  4.6.2 Startsignaler
  4.6.3 Samtalssignaler

4.7 Konkreta uttryck
  4.7.1 Isomorfistiska representationer
  4.7.2 Utpekningar
  4.7.3 Pictografer

4.8 Abstrakta uttryck
  4.8.1 Metaforiska utpekningar
  4.8.2 Differentierande uttryck

4.9 Emblem
4.10 Rollspecifika uttryck 
4.11 Speglingar
4.12 Rumsligt avstånd till andra

5. Den blindes upplevda egna paralingvistiska uttrycksformer
5.1 Sinnesstämningsuttryck
5.2 Idiosynkratiska uttryck
5.3 Betoningar
5.4 Samtalsreglerande uttryck

  5.4.1 Stödsignaler
  5.4.2 Turhållningssignaler
  5.4.3 Startsignaler
  5.4.4 Slutsignaler

5.5 Rollspecifika uttryck

Figur 5:1. Översikt över del A:s meningsstruktur. 
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Den blindes olika typer av upplevande 
av egna icke-verbala uttryck

Den blindes olika typer av upplevande av egna icke-verbala uttryck är 
indelad i följande tre teman:

• 1. Den blindes sinnesförnimmande av egna icke-verbala uttryck

• 2. Den blindes kognitiva uppmärksammande av egna icke-verbala 
uttryck

• 3. Den blindes kognitiva förklarande av kroppsuttryck3 

1. Den blindes sinnesförnimmande av egna icke-verbala uttryck

Den blindes sinnesförnimmande av egna icke-verbala uttryck sker 
med hjälp av olika sinnen. I intervjuerna finns ett fåtal exempel på 
förnimmande genom det kinestetiska sinnet (kroppslig känslighet och 
förnimmande vid rörelse eller positionering, se t.ex. Roxendal, 1987), 
känseln och hörseln.4 Bristen på exempel indikerar att förnimmandet 
ofta är “slumrande”5 och sker “automatiskt”, vanemässigt6. Denna 
“automatik” illustreras med följande citat:

Jag vet inte riktigt. Det är bara så där. Det gör jag automatiskt utan att 
jag tänker på. Nu ska jag vända mig dit och nu ska jag göra så och nu 
ska jag se glad ut och nu ska jag se lessen ut. Det gör jag automatiskt. 
(B3, s. 3)

Men för att verbalt kunna formulera ett slumrande sinnesförnimmande 
under t.ex. en intervju krävs att det till viss del har skett ett 
kogni tivt uppmärksammande (se nästa tema). De exempel som 
belyser sinnesförnimmande har således även inslag av kognitivt 
uppmärksammande. Nedanstående citat illustrerar kinestetiskt upple-
vande (”känner”) hos V1 och strax därefter (eller kanske samtidigt) 
uppmärksammas detta kognitivt genom att V1 kommer på vad hon/
han gör:

Ibland så känner man att man har armen ute i tjottahejti. Då kommer 
jag på vad jag gör. (V1, s. 44)

B10 berättar om hur hon/han känner ett specifikt spontant uttryck i 
ansiktet i följande citat. Detta kan dock inte visas ”på beställning”:

Jag vet en gång när jag hörde något äckligt på radion. Då vet jag att jag 
ryckte till i hela ansiktet. Alltså, det måste ha synts långt väg vad jag 
tyckte. Och det känner jag ibland om nån säger en sak till mig [...] Om 
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jag hör något äckligt eller så där. Det gör jag spontant. Det kan jag inte 
visa hur jag har gjort. I: Du kan inte visa det nu till exempel? B10: Nej, 
det kan jag inte. Jag kan inte göra det på beställning. (B10, s. 20-21)

V1 hör sin taggiga, otrevliga röst:

Men ibland så känner jag när tiden har gått för långt, när jag börjar 
tröttna riktigt. Då hör jag att jag blir väldigt taggig. ”Jasså, du..” liksom 
ja, jag vet inte. Jag blir.. I: Får ett annat tonläge.. V1: Ja, jag hör att jag 
blir otrevligare. (V1, s. 50)

Ovanstående tre citat handlar om sinnesförnimmande som sker 
direkt i den situation som uttrycket visar sig. Förnimmandet av egna 
röstuttryck kan även ske efter att det har genomförts och genom ett 
tekniskt media, t.ex. en bandspelare. Detta illustreras med följande 
citat från B5 som av misstag råkade spela in sin röst på sin bandspelare 
och senare lyssnade  på inspelningen:

Och så hade vi sammanfattat varsitt kapitel i en bok och så gick jag fram 
och pratade och sedan råkade min bandspelare vara på. Jag skulle spela 
in dom andra nämligen, så glömde jag att stänga av. Så när jag kom hem 
så lyssnade jag på det där och tyckte att: Ja, det dom måste förstå vad 
jag pratar om i alla fall. (B5, s. 12)

2. Den blindes kognitiva uppmärksammande av egna icke-verbala 
uttryck

Det kognitiva uppmärksammandet karaktäriseras av att det varierar 
mellan att personen tänker mycket på och vet vad hon/han uttrycker 
till att personen inte alls tänker och är ovetande. 

I intervjuerna finns det betydligt fler citat som handlar om kognitivt 
uppmärksammande än om sinnesförnimmande. Detta indikerar att det 
kognitiva uppmärksammandet är lättare att minnas för personerna. 
Mängden data och även detaljrikedomen i många citat, speciellt när 
det gäller kroppsuttryck, indikerar även att den blinde ofta tänker på 
vad hon/han uttrycker med sin kropp. 

Variationen visar sig under en mängd olika sammanhang som 
jämförs och åtskiljs av personerna. De jämför t.ex. skillnader i sitt 
kognitiva uppmärksammande vad gäller

• olika uttryck under ett och samma samtal 
• olika typer av samtal
• olika rumsliga situationer
• före och efter synskadan
• olika personers uttryck
• egna uttryck och andras
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• före och efter en lärandesituation
• olika sinnestillstånd. 

Dessa situationer exemplifieras nedan.
B5 tänkte mer på att ”titta på den andre” än att ”sitta rakt” under 

ett videoinspelat samtal. Observera att B5 använder ordet “titta” trots 
att hon/han aldrig sett. För B5 begränsas således inte ordet “titta” 
till en användning av synsinnet. B5 har även videoinspelats och på 
filmerna riktar hon/han ansiktet (ej ögonen) mot samtalspartnern. Att 
“titta” verkar således innebära att rikta ansiktet mot den andre. 

Jag tror inte att jag tänkte så mycket på att sitta rakt i dag. Men just 
det här att titta på den andra personen. Det tänkte jag på mycket. (B5, 
s. 3)

Variationen visar sig även mellan olika rumsliga situationer. Detta 
belyses av nedanstående citat från V1 vars kognitiva uppmärksammande 
varierar från att tänka (medveten) på sina kroppsuttryck i “antikstånd” 
till att inte alls tänka på uttrycken hemma:

Bland annat i de här antikstånden då [...] Jag liksom sätter in nån slags 
broms när jag är ute så här. Att jag alltid först är medveten om var jag 
är och hur mycket man kan vifta eller vad man gör va. Utom hemma, 
och där har jag ju då slagit sönder väldigt mycket porslin och skålar och 
tallrikar och glas. Jättemycket grejer. Och man har fastnat i dörrhandtag 
med byxor och jackor och fickor och det har gått sönder väldigt mycket. 
För jag har haft väldigt bråttom. I: Jaha. Okej. V1: Nej, men jag har 
varit så där snabb va, förr [när V1 såg].  (V1, s. 26-27)

Att inte alls tänka fick vissa ödesdigra konsekvenser, dvs. att saker har 
gått sönder. I slutet av citatet finns en förklaring till detta, dvs. att “jag 
har varit så där snabb va, förr”. Hemma försöker således V1 använda 
kroppen på samma sätt som när personen såg. V1 har inte heller varit 
synskadad speciellt länge och den vanemässiga, snabba, “seende” 
kroppen är således inte glömd. Den kan även ibland ta över den (än så 
länge) långsammare, “blinda” kroppen.7

Att förlora synen kan även innebära att personen tänker mer på sina 
kroppsuttryck eller kroppsspråk än när hon/han såg. Detta framgår av 
följande citat från V3:

Inte förrän jag förlorade synen så började jag mera konkret fundera på 
vad kroppsspråket hade betytt. Alltså medvetenheten blev större då, så 
klart. Särskilt som jag märkte att ett hämmat och ja, ett mindre uttryck 
då, eh.. skapade missförstånd och inte gav rättvisa åt det jag egentligen 
tänkte och kände. (V3, s. 1)
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Det kognitiva uppmärksammandet kan dessutom variera mellan 
samtal med olika personer. B5 berättar t.ex. att hon/han generellt 
tänker mer på att vända sig mot seende människor än mot blinda. 
Men B5 tänkte förmodligen även på att vara vänd mot den blinde 
samtalspartnern under videoinspelningen. Det finns således vissa 
undantag från regeln.

Jag försökte tänka på när jag pratade med den här seende personen att 
vara vänd mot honom hela tiden. Nu tror jag i och för sig att jag gjorde 
det med [den blindes namn] också. Om, men jag vet ju att, att prata med 
andra blinda personer så brukar jag inte alltid tänka på det. Jag tänker 
nog mera överhuvudtaget när jag är ihop med seende människor att 
vara vänd mot dom. (B5, s. 2)

Variationen kan slutligen visa sig mellan den blinde och andra, före 
och efter en lärosituation samt under olika sinnestillstånd, t.ex. mellan 
nykterhet och onykterhet. Detta framgår av följande tre citat:

Det är inget som jag tänker på själv att; gud, vilken mörk röst jag har. 
Men [X] har ju väldigt mörk röst. Jag vet att jag reagerade på det. Och 
jag tänkte så här: Ja, du sjunger lågt, tänkte jag. (B6, s. 9)

I fyran, femman, sexan, där synskadade elever från hela landet från 
samma årskurs får komma och vara på Tomteboda i några dagar och 
ha lite olika aktiviteter. Och några år hade vi kroppsspråk också med 
[namnet på en person].[...] Det största hon egentligen gjorde var att hon 
skapade i alla fall en medvetenhet om att kroppsspråk är viktigt. Och då 
medför det att man frågar vad... hur ser saker och ting ut? Man frågar 
sina kompisar. (B7, s. 2)

Men när två tre öl har råkat komma innanför, av någon anledning, 
västen då tänker jag inte lika mycket på att jag måste göra rätt steg 
[under dans] och sådana här saker. Då släpper lite grann av de här 
spänningarna på något sätt. När man är nykter då är man då tänker 
man på allt man gör och man är beräknande. (B7, s. 12)

Nedan följer två teman som handlar om två olika aspekter av det 
kognitiva uppmärksammandet, dvs.:

• 2.1 Kognitiva icke-verbala strategier och knep
• 2.2 Återhållande av kroppsuttryck med hjälp av kognitivt uppmärk-

sammande

2.1 Kognitiva icke-verbala strategier och knep
En del påståenden karakteriseras av att den blinde steg för steg 
använder ett eller flera personliga icke-verbala uttryck för att uppnå 
ett tydligt, uttalat mål. Denna stegvisa icke-verbala process bygger 
på en kognitiv process8 som karaktäriseras av “här-och-nu” och om 
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“jag-uttrycker-mig-så-här” så leder detta förhoppningsvis till ett visst 
“mål”. Denna stegvisa kognitiva icke-verbala process har jag kallat 
för kognitiva icke-verbala strategier och knep. I nedanstående citat 
berättar V3 att hon/han pekar åt något håll för att uppnå målet att 
hitta en restaurangvagn:

När jag sitter på tåget och konduktören kommer och tar biljetten och så 
säger jag: ”Är restaurangvagnen ditåt?” säger jag och pekar. Det spelar.. 
Jag tar ett håll bara. Det är inte noga. För att om jag säger: ”Åt vilket 
håll är restaurangvagnen?” så inträffar alltid det här att han säger att: 
”Ja, den är bakåt från mig sett eller från dig sett” och så va. Uh, vänta 
vad sa han nu? Bakåt från vem och åt vilket håll? Så att där har jag ju 
den gesten som en kommunikation till honom för att säga: ”Nej, inte åt 
det hållet, utan åt andra.” (V3, s. 3)

Samma person berättar även om ett annat användbart knep, dvs. att 
först ta reda på vad som står bredvid för att ha möjlighet att fritt 
kunna uttrycka olika känslor:

Jag måste först i så fall ta reda på vad som står bredvid mig här [genom 
att bl.a. känna efter med händerna], och göra det rummet tryggt för 
mig om jag ska våga bli SÅ glad så jag slår ut armarna helt nu, va. Och 
ibland gör jag det. Det är ganska viktigt för mig att göra ett tryggt rum 
där jag är, för annars så får jag inte plats. (V3, s. 2)

V1 nämner ytterligare ett annat knep som syftar till att hitta en kille 
att bjuda upp till dans:

Men det är inte så lätt att bjuda upp när man inte ser. Så då går jag runt 
där bland folk och så kommer jag åt nån och så säger jag ”Oj, ursäkta, 
förlåt”, säger jag ”Det var inte meningen.” ”Nej, det gör ingenting”, 
säger en tjej. ”Nähä”, säger jag och så går jag vidare. Och så är det en 
man; ”Nej men det gör ingenting.” ”Får jag dansa med dig?”, säger jag 
då. För då hör jag att det är en kille. Så jag kör med massa sånna här.. I: 
Små knep.. V1: Ja, jo, men det är enda chansen alltså. (V1, s. 64-65)

Även en barndomsblind person, B2, använder kroppsliga knep, dvs. 
nickar eller skakar på huvudet när man vill ha något eller inte. Dessa 
uttryck är speciellt användbara i en miljö med hög ljudvolym:

Om man står långt bort på disko eller nånting, att man ska ha godis eller 
nånting, att man nickar eller skakar på huvudet eller nåt sånt där. Sånt 
använder man ju. (B2, s. 4)

Kognitiva icke-verbala strategier och knep visar sig ofta i sociala 
sammanhang. Den blinde måste därför till viss del vara flexibel 
eftersom andra personers beteende inte exakt går att förutsäga. I 
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nedanstående citat talar V4 om att ändra röstuttryck för att uppnå sitt 
mål med att få att andra att tystna och lyssna. Detta citat är även ett 
exempel på en kognitiv paralingvistisk strategi:

Man kan ju välja strategi beroende på vad det är för grupp man pratar 
med eller så. Att om det är djävligt pratigt, man ännu inte har fångat 
upp folk över huvud taget, så kan man höja rösten våldsamt och ge ett 
oerhört eftertryck så att folk förstår att nu börjar han och prata. Och 
man sedan märker att det börjar sorla igen då skall man inte använda 
samma teknik en gång till kanske utan då i stället, för då vet de redan att 
jag pratar, va. Då kan jag sänka rösten våldsamt och prata jättetyst. Då 
måste de andra också bli tysta för att höra eller för att inte höras över 
mig, va. Jag använder den på alla möjliga sätt. (V4, s. 18)

Även B5 ger exempel på en kognitiv paralingvistisk strategi som 
innebär att hon/han markerar viktiga saker med rösten för att nå målet 
att få folk att komma ihåg:

När jag pratar om dom där viktiga sakerna som jag vill att folk särskilt 
ska komma ihåg, någon annan som ser kanske pekar på overheaden i en 
annan situation va. Jag använder rösten istället för att markera och det 
går hem tror jag. (B5, s. 11)

2.2 Återhållande av kroppsuttryck med hjälp av kognitivt   uppmärk-
sammande
Ovanstående tema handlade bl.a. om att använda och visa användbara 
kroppsuttryck. Men i vissa situationer är det istället lämpligt att hålla 
tillbaka eller inte alls visa vissa kroppsuttryck. Dessa uttryck kan 
då hållas tillbaka med hjälp av kognitivt uppmärksammande. Med 
andra ord; kroppen kontrolleras med hjälp av tanken. I nedanstående 
exempel berättar V1 om att hon/han håller tillbaka sina engagerade 
gester i en porslinsaffär:

Till exempel om jag skall gå in och köpa en tekopp. Då vet ju jag att de 
har hyllor både runt om och framför och bakom. Och om jag då pratar 
med nån expedit som hjälper mig så.. Jag brukar få hjälp. De beskriver 
hur de ser ut och så känner jag då. Om jag skall köpa en blommig 
tekopp eller nåt. Och då får jag ju inte bli engagerad på det viset att jag 
börjar gestikulera. Då knäpper jag på det medvetandet när jag går in i 
den affären va. För att det skulle bli katastrof. (V1, s. 30)

Personen kan även hålla tillbaka sina uttryck för andras skull. V2 
tänkte t.ex. på att inte visa sina “naturliga” kroppsuttryck, såsom att 
rita figurer på väggar eller i luften, tillsammans med vissa andra blinda 
personer:
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Jag satt just vid väggen, ja i luften eller mot en vägg eller nåt. Så här: 
”För det första, för det andra, för det tredje..” och så där va. Det är 
ganska naturliga rörelser för mig. Men att de [de blinda] säger: ”Lägg av 
nu, vad håller du på med?” liksom så då gjorde jag det.  (V2, s. 16)

Även V4 nämner att hon/han blir mer återhållsam i sin gestik med 
blinda, än med seende. En av Preislers (1987) deltagare, Mårten (som 
sett till 4 års ålder och vid 17 års ålder kan uppfatta skuggor och 
skarpa färger), har också en liknande upplevelse. Mårten tänker: ”Fan, 
vad dum jag är, han ser ju ändå inte vad jag gör” när han gestikulerar 
med blinda. V2, V4 och Mårten verkar således ha uppfattningen att 
det inte är någon idé att gestikulera (på vissa sätt) tillsammans med 
blinda eftersom hon/han ändå inte ser. Sharkey et al (2000) hävdar 
också att blinda personer inte behöver gestikulera till varandra 
eftersom gesterna inte fungerar kommunikativt. Men det är inte endast 
den andres sinnesförutsättningar som kan ha betydelse för om den 
blinde exempelvis skall gestikulera eller inte. Rädsla för att andra skall 
uppfatta en som avvikande kan ha stor betydelse. En av Sharkey et als 
barndomsblinda deltagare framhåller t.ex. att han inte gestikulerar så 
mycket med seende eftersom han är rädd för att bli negativt uppfattad. 
B6 har en liknande upplevelse och berättar att hon/han ibland inte 
vågade skratta eftersom hon/han var rädd för att se konstig ut:

Då kanske jag mera gick och log. Du vet så där, hmhm, liksom aldrig 
visade, att jag aldrig vågade liksom. Jo, det är klart att jag skrattade men 
att man kanske gick och funderade: Oj, ser jag konstig ut nu när jag 
skrattar? Tänk om folk tycker det. (B6, s. 2)

3. Den blindes kognitiva förklarande av egna kroppsuttryck

Det kognitiva förklarandet av egna kroppsuttryck handlar om att ge 
“något” en förklaring. I intervjuerna är detta “något” vanligtvis ett 
“seende” kroppsuttryck eller kroppsspråk. Det seende uttrycket eller 
kroppsspråket ges en mängd förklaringar av både barndomsblinda 
och vuxenblinda. Förklarandet handlar om upplevelse av höga krav 
hemma på att uppföra sig som seende, närhet till föräldrar, syskon och 
barn, seende kamrater, kulturell bakgrund, uttrycksfull personlighet, 
tidigare erfarenhet av syn och idrott. Tidigare erfarenhet av syn är 
således endast en av många förklaringar till ”seende” kroppsuttryck 
eller kroppsspråk. De flesta förklaringarna är istället miljörelaterade 
och några sådana återfinns i följande citat:

Jag vet inte om idrotten, det har säkert gjort mycket. Men frågan är 
om det har gjort mycket så på så sätt. Det vet jag inte. Men liksom [en 
närstående]. Ja hon har väl liksom varit ganska bra på att påpeka det 
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här, tycker jag ändå, saker som man har gjort, varit på en hela tiden [...] 
Hon har liksom väldigt höga krav hemma, hela tiden har varit väldigt 
mån om att man ska uppföra sig precis som seende. (B6, s. 6)

Det som förklaras kan även vara att man visar ett avvikande, t.ex. 
ett ”inte så bra” kroppsuttryck eller kroppsspråk. Detta avvikande 
kroppsuttryck eller kroppsspråk ges genomgående en fysiologisk 
förklaring av personerna, dvs. att man saknar synsinne, att man är 
ljuskänslig eller att hjärnan vill ha stimulans. Detta illustreras med 
följande exempel:

Jag tycker jag inte uttryckte mig så bra med kroppsspråket. Jag är inte så 
duktig på det över huvudtaget. Men det är ju olika med det där, eftersom 
jag nästan är född blind har jag ju inte kunnat lära mig allting som dom 
som ser gör. (B1, s. 1)

Ett “seende” kroppsuttryck förklaras således med en mängd 
olika faktorer, där miljöfaktorer är de vanligaste. Ett avvikande 
kroppsuttryck eller kroppsspråk förklaras däremot uteslutande med 
fysiologiska faktorer. 

Den blindes upplevda egna 
icke-verbala uttrycksformer

Ovan redovisades “subjektsidan” av upplevelsen, dvs. olika typer av 
upplevande. Nu är det dags att övergå till “objektsidan”, dvs. den 
blindes upplevda egna icke-verbala uttrycksformer. Objektsidan är 
indelad i: 

• 4. Den blindes upplevda egna kroppsuttrycksformer
• 5. Den blindes upplevda egna paralingvistiska uttrycksformer

4. Den blindes upplevda egna kroppsuttrycksformer

Under detta tema presenteras de kroppsuttrycksformer som de 
barndomsblinda respektive de vuxenblinda menar att de har visat.

Först redovisas en sammanfattande tabell (tabell 5:1). Ur den 
kan man utläsa antal påståenden från intervjuerna som inkluderar 
olika kroppsuttrycksformer. Antal påståenden är fördelade på 
barndomsblinda respektive vuxenblinda. Sedan jämförs och diskuteras 
de barndomsblindas och vuxenblindas upplevda uttrycksformer, bl.a. 
mot bakgrund av deras sinnesförutsättningar. Därefter beskrivs varje 
form mer eller mindre i detalj och belyses med citat från intervjuerna.

De flesta kroppsuttrycksformer som presenteras i tabell 5:1 är tagna 
från kroppsspråksstudien och samtalsregleringsstudien. Men i slutet 
av tabellen finns några nya former. 
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Ungefär hälften av påståendena i tabellen genomsyras även av 
upplevd ”avvikelse” eller ”normalitet”. Detta diskuteras i del D och 
jämförs med den blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck och 
den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde.

En relevant fråga är om det kanske endast är en blind person som 
står för samtliga påståenden som handlar om en specifik form? Efter 
att ha analyserat detta är det min uppfattning att detta överlag inte 
är fallet. Det finns i princip lika många påståenden (1 till 5 stycken) 
fördelade på personer (en till fyra stycken) för respektive uttrycksform. 
De enda undantagen är sinnesstämningsuttryck och instrumentella 
uttryck för de vuxenblinda. 22 respektive 14 påståenden om sinnes-
stämningsuttryck fördelar sig på åtta barndomsblinda respektive 
samtliga vuxenblinda. 8 påståenden om instrumentella uttryck för-
delar sig på samtliga vuxenblinda.
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Tabell 5:1. Antal påståenden som handlar om olika kroppsuttrycksformer fördelade 
på barndomsblinda respektive vuxenblinda.

    Grupper
Kroppsuttrycksformer Barndomsblinda Vuxenblinda

Former som återfinns i kroppsspråks-
eller samtalsregleringsstudien:

Sinnesstämningsuttryck 22 14

Idiosynkratiska uttryck 3 1

Blindismer 3 –

Funktionella uttryck  
- Instrumentella uttryck 5 8
- Vrida huvudet mot ljud – 1
- F.d. funktionella uttryck – 2

Betoningar 1 1

Samtalsreglerande uttryck
- Stödsignaler 1 2
- Startsignaler – 3
- Samtalssignaler 3 –

Konkreta uttryck  
- Isomorfistiska representationer 1 1
- Utpekningar 2 3
- Pictografer – 3

Abstrakta uttryck
- Metaforiska utpekningar – 1
- Differentierande uttryck – 1

Emblem 3 –

Nya former:

Rollspecifika uttryck 1 3

Speglingar – 1

Rumsligt avstånd till andra 1 1

Summa 46 46

Av tabellen framgår att personerna tillsammans talar om 19 olika 
uttrycksformer, varav de barndomsblinda 12 och de vuxenblinda 16. 
Av summorna framgår att både de barndomsblinda och de vuxenblinda 
har 46 påståenden. Trots att de vuxenblinda är knappt hälften så 
många som de barndomsblinda tar de ändå upp fler former och har 
lika många påståenden som de barndomsblinda. Under metodavsnittet 
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framgick dessutom att samtliga personer tillfrågades om sina 
kroppsuttryck under intervjun. Alla fick således en chans att beskriva 
dessa uttryck, men ändå kvarstår dessa skillnader. Detta indikerar att 
de vuxenblinda har en mer varierad upplevd kroppsuttrycksrepertoar 
än de barndomsblinda.

En annan skillnad är att de vuxenblinda beskriver pictografer 
(avbildar form eller storlek), metaforiska utpekanden (det utpekade 
står för något abstrakt, t.ex. jaget) och differentierande uttryck 
(åtskiljer abstrakta begrepp med hjälp av kroppen). Dessa former 
nämns inte av de barndomsblinda. Detta kan relateras till att de för 
tillfället inte minns att de brukar visa dessa uttryck eller att de faktiskt 
visar dessa former, men inte alls har uppmärksammat dem eftersom 
de inte har fått feedback på dem från andra. Något som man inte 
alls har uppmärksammat kan man ju inte heller beskriva. Resultatet 
i kroppsspråksstudien indikerar emellertid att de inte visar dessa 
former speciellt ofta och att de antagligen inte har någon omfattande 
erfarenhet av dem. Flera barndomsblinda berättar däremot att de 
använt några emblem såsom att nicka i betydelsen ”ja” eller vinka 
till sig någon med handen. Emblemen har också en relativt entydig 
och konventionellt bestämd mening. De (en del i varje fall) kan därför 
rimligen uppmärksammas av barndomsblinda och läras in.

Ytterligare en annan skillnad mellan grupperna är att de vuxen-
blinda nämner ”före detta funktionella uttryck”. Dessa uttryck 
handlar om att rikta ögonen mot objekt, trots att personen inte längre 
ser. Eftersom endast de vuxenblinda har sett tidigare i sitt liv upplever 
naturligtvis endast de denna form. 

Det finns inte endast skillnader mellan grupperna utan även likheter 
som spänner över hälften av formerna. Båda grupperna menar näm-
ligen att de har visat

• sinnesstämningsuttryck
• idiosynkratiska uttryck
• instrumentella uttryck
• betoningar
• stödsignaler
• isomorfistiska representationer (kroppslig representation av 

krop  ps    uttryck eller fysiska objekt)
• utpekningar
• rollspecifika uttryck
• rumsligt avstånd till andra.
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Att visa dessa uttrycksformer förutsätter således troligen inte erfarenhet 
av synsinne. (Med en reservation för att denna studie framför allt 
handlar om minnen av upplevda kroppsuttryck. Den berör således inte 
vad de till synes direkt uttrycker med sin kropp. Detta framgår istället 
av kapitel 3 och 4.)

Nedan följer en redovisning av de olika formerna med belysande, 
illustrerande citat. En mer detaljerad beskrivning av respektive form 
återfinns i ovan nämnda kapitel.

4.1 Sinnesstämningsuttryck
En mängd olika sinnesstämningsuttryck nämns av personerna. De 
beskriver t.ex. rädsla, glädje, avslappning, trygghet, ilska, upprördhet, 
irritation, nervositet och engagemang. Men det är endast B10 som 
specifikt tillfrågas om sinnesstämningsuttryck under intervjun. Övriga 
personer tar istället spontant upp denna form. Av tabell 5:1 framgår att 
båda grupperna har förhållandevis många påståenden som handlar om 
formen. Detta indikerar att den är betydelsefull. Men antal påståenden 
kan även relateras till att sex personer tillfrågades om olika specifika 
känslor innan de tillfrågades mer allmänt om t.ex. kroppsspråk 
(se metodavsnittet i kroppsspråksstudien). De kanske därför ofta 
associerade till just sinnesstämningsuttryck när de tillfrågades mer 
allmänt om kroppsspråk. 

Flera personer ger utförliga beskrivningar av sina kroppsliga 
sinnesstämningsuttryck. B10 menar t.ex. att hon/han kan bita till i sin 
hand i samband med flera olika sinnesstämningsuttryck, t.ex. när hon/
han blir upprörd eller glad samt i samband med att hon/han tänker på 
något mjukt:

Och sen om jag blir upprörd, vare sig jag blir glad eller om jag får tag i 
något som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker till exempel mycket 
om armar, det har jag alltid gjort. Min kamrat i [namn på ett område], 
hans armar tycker jag väldigt mycket om. Då kan jag åh, nej, kan jag 
bita till, så där liksom va. I: På hans armar? B10: Nej, på min hand då. I: 
När du tycker om hans? B10: Ja, just det, och sen när jag blir förbannad 
på någonting, antingen som jag tänker på eller som jag hör på radion 
eller TV. Då kan jag bita till också. Det är någonting som jag har gjort 
sen jag var liten, alltså. Ibland när jag tänker på något mjukt, då kan jag 
också bita till. Eller om jag tänker på något som ska hända som jag är 
väldigt glad för, då kan jag göra det också. (B10, s. 23)

B10, liksom B6, kryper även ihop eller har kontakt med sin kropp i 
samband med rädsla respektive trygghet:

Om jag till exempel sitter här och lyssnar på radion så säger dom 
något jätteotäckt på nyheterna då kryper jag ihop liksom och sätter 
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upp fötterna så här på stolen. Det är samma sak om jag står framför 
diskbänken och blir rädd för något, om det har varit krig och någon har 
blivit mördad och allting. Då får jag för mig att det ska komma något 
otäckt emot mig, så då kryper jag ihop och blir alldeles knottrig över 
hela kroppen, alltså. Medans om dom säger något roligt på radion, då 
kan man liksom rycka till så här, iii. (B10, s. 20-21)

Det känns som att jag är mer skyddad när jag sitter och håller i 
händerna [...] Fast jag tror att jag tycker att när jag sitter så här, så här 
med fötterna i golvet, så känner jag mig nog lite utlämnad, lite mer 
utlämnad. (B6, s. 3)

I citatet ovan framgår dessutom att B6 känner sig utlämnad om båda 
fötterna är placerade mot golvet. V1 däremot känner sig kontrollerad 
när hon/han sitter på samma sätt:

Skulle jag gå på rättegång skulle jag inte sitta så här. I: Hur skulle du 
sitta då? V1: Så det är ett medvetet val. Hur jag skulle sitta då? Då skulle 
jag sitta.. så här. Rakt upp och ned med rak rygg och fötterna på golvet 
och knäna ihop. I: Hur känns det att sitta så jämfört med att sitta i den 
andra ställningen? V1: Och händerna i knät. Då känner man sig mer 
kontrollerad. (V1, s. 47)

Ett beteende, t.ex. att bita till i handen, kan således visa sig i samband 
med olika sinnesstämningsuttryck för en och samma person. Ett annat 
beteende, t.ex. att ha fötterna mot golvet, kan visa sig i samband 
med olika sinnesstämningsuttryck för olika personer. Detta visar hur 
betydelsefullt det är att tolka ett visst beteende i sitt sammanhang 
och inte utifrån en konventionell innebörd som är bestämd av seende 
normer.

Andra intressanta citat handlar om något som kan kallas för 
”spänningsreducerare”. B10 menar t.ex. att hon/han kan vagga eller 
stå och snurra för att slappna av, i varje fall i hemmet (citatet återfinns 
även under ”4.3. Blindismer”): 

Jag menar om jag är hemma i min hemmiljö och vill slappna av och 
kanske sitta och vagga eller stå och snurra som man gör då. Jag menar, 
det gör man inte bland folk, men om man vill göra det hemma. (B10, 
s. 8)

B5 berättar hur hon/han drog händerna på ”brallorna” och lutade sig 
framåt när det var svårt att diskutera under ett videoinspelat samtal. 
Detta kan ställas i kontrast till de personliga delarna av samtalet där 
B5 kände sig mycket lugnare. Men att dra händerna på brallorna 
kanske också kan ha innebörden av att kroppsligen ”dra igång” 
diskussionen:
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Satt och drog händerna på brallorna lite grann och lutade mig framåt 
ibland. Jag vet inte om det var, för att det var lite svårare att diskutera. 
Vi var ju, vi blev tillsagda att diskutera och det var inte så enkelt. Det 
tänkte jag på i alla fall att jag gjorde, men sen när vi började prata mer 
om, dom här mer personliga sakerna så så blev det mycket lugnare. I: 
Ja vad blev mycket lugnare? B1: Jag kände mig mycket lugnare då. (B5, 
s. 1)

Även en av Bonfantis (1979) deltagare beskriver ett sätt att bli av med 
spänning i följande citat: ”Jag har ett verkligt behov av att gunga. Jag 
vet andra personer som tycker att det är vansinnigt, men när jag är 
nervös, måste jag bara. Jag har lärt mig att göra det i mitt rum där 
ingen annan kan se. Jag är inte säker på varför jag gör det. Jag antar 
att det är därför att det hjälper mig att bli av med nervös spänning. Jag 
kan inte springa runt i rummet...eftersom jag oftast inte vet området 
mycket väl. Gungning är mitt sätt att bli av med spänning.” (s. 7, min 
översättning från engelska)

Vissa upprepade kroppsrörelser, t.ex. att vagga, snurra, gunga 
eller dra händerna på ”brallorna” kan således fungera som ett 
slags ”spänningsreducerare” eftersom kroppsrörelsen verkar hjälpa 
personen att minska spänningen i kroppen och slappna av. 

V1 menar även att hon/han viftar med armar och ben i samband 
med nervositet. Tyvärr framgår det ej exakt vad personen gjorde. 
Men citatet kan tolkas på liknande sätt som B5, B10 och en Bonfantis  
(1979) deltagare, dvs. att personen rör på olika kroppsdelar för att 
minska spänning i kroppen:

Jag kan ju sitta som alla andra och vifta med armar och ben och göra 
irrationella eller nervösa rörelser va. (V1, s. 18) 

Flera personer nämner, om än kortfattat, att det även känns skönt eller 
bra att genomföra vissa beteenden, t.ex. genomföra långpromenader, 
sträcka ut kroppen under simning eller att hänga med huvudet. 
Att genomföra dessa beteenden kanske också hjälper personen att 
slappna av. De pekar också mot ett grundläggande bejakande av en 
kroppslig perceptuell upplevelse som har en njutbar, fundamental 
identitetsskapande funktion (Bullington & Karlsson, 1995, 1997). 

Avslutningsvis följer kortfattat andra sinnesstämningsuttryck och 
hur de visar sig i beteendet enligt de barndomsblinda respektive de 
vuxenblinda. 
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– B3 viftar med händerna när hon/han är arg eller upprörd samt knyter 
händerna när hon/han är irriterad. B3 sitter även rätt och upp ner och 
gör ingenting när hon/han är koncentrerad och på jättebra humör (s. 
1-3).

– B6 nickar vid intresse (s. 3).

– B10 rätar ut fingrarna när hon/han känner sig spänd (s. 22) och går 
lite släpigare när hon/han är ledsen eller går lite snabbare och lättare 
när hon/han är glad (s. 19).

– V1 viftar och gestikulerar med händerna när hon/han är ivrig (s.26). 
V1 lägger även vristen på vadmuskeln för att det är bekvämt och 
känns bra (s. 46-47).

– V2 pekar med fingrar, slår med armar, gestikulerar mer vid 
våldsammare meningsutbyte (s. 2), gestikulerar när hon/han är 
upprörd (s. 3) och stryker foten för att känna sig för vid spänning 
(s.28).

– V3 håller tillbaka gester eftersom hon/han är rädd för att ta för stor 
plats (s. 3).

– V4 ler för att ”sudda bort” ett ilsket verbalt uttryck (s. 10).

Det är noterbart att det endast är de vuxenblinda som använder 
begreppet ”gestikulerar” eller ”gester”. Men i samband med 
andra krop ps uttrycksformer nämner flera barndomsblinda att de  
gestikulerar, om än i begränsad omfattning. Deras begränsade gestiku-
lering kan sammanlänkas med rädslan för att göra fel och beroendet 
av (bristen på) kontinuerlig feedback från andra. Detta framgår av 
följande innehållsrika citat:

Jag vet inte riktigt men, om jag skulle göra det [gestikulera], så skulle jag 
vilja fråga nån att det var rätt, att det är så här man gör så att säga. Så att 
man inte gör något fel. Om man säger en sak och gör något annat med 
händerna så att säga. Det blir ganska fel. I: Det kan bli missförstånd då? 
B2: Precis. I: Har du varit med om det någonting? B2: Nångång, nja. Det 
har väl inte varit så, jo ibland så här. I: Tänkte du på någonting när du 
uttryckte olika känslor t.ex.? B2: Det där med ansiktsuttryck det är lite 
svårt så här, för att då måste man nästan ha någon som kommenterar 
hur man se ut hela tiden, för att då, man känner att nu ler man och nu 
ser man arg ut och så där, då måste man lära sig att känna i ansiktet på 
något vis. (B2, s. 2)
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4.2 Idiosynkratiska uttryck
Ett idiosynkratiskt uttryck handlar om en personlig kroppslig stil 
eller ett visst personligt sätt att röra och positionera kroppen. Det 
finns inga citat som belyser en genomgående personlig stil. En del 
personer nämner dock att de ofta visar en visst kroppsligt beteende, 
vilket eventuellt kan tolkas som ett idiosynkratiskt uttryck. B6 menar 
att hon/han ofta håller i händerna, korsar fötterna eller slår ut med 
händerna, B10 att hon/han ofta lutar huvudet lite framåt och B2 att 
hon/han alltid och automatiskt vänder sig mot den hon/han talar 
med9 och slutligen V2 att hon/han brukar stryka med foten för att 
känna sig fram och att detta innebär att hon/han då har ett lite annat 
kroppsspråk än normalseende.

4.3 Blindismer
Blindismer kan definieras som (avvikande) stereotypa kroppsliga 
beteenden (se t.ex. Abang, 1988; Blasch, 1978; Brambring och Tröster, 
1992; Jan & Groenveld, 1993; Johansson, 2002; Leonhardt, 1990). 
Stereotypa beteenden kan även visas av seende, men när de uttrycks av 
synskadade refereras de som blindismer (Blasch, 1978). Blindismer är 
relativt väl utforskade och tolkningen har därför skett mot bakgrund 
av tidigare genomförd forskning. Ett par barndomsblinda ger exempel. 
B5 berättar att hon/han gungar och petar sig i ögonen, men att detta 
antagligen har minskat med ökad ålder:

Jag satt och gungade mycket mer och petade i ögonen mycket mer än 
vad vad jag gör nu, det händer väl nu också. Men jag tror inte att jag gör 
det lika mycket. (B5, s. 15)

B10 menar att hon/han kanske vaggar eller står och snurrar hemma, 
men inte bland folk:

Jag menar om jag är hemma i min hemmiljö och vill slappna av och 
kanske sitta och vagga eller stå och snurra som man gör då. Jag 
menar, det gör man inte bland folk, men om man vill göra det hemma. 
(B10, s. 8)

B10:s citat återfinns även under ”4.1. Sinnesstämningsuttryck” efter-
som det även handlar om att ”slappna av”.

4.4 Funktionella uttryck  
De funktionella uttrycken handlar om ändamålsenliga kroppsuttryck 
för att utföra handlingar. I studien om blinda personers kroppsspråk 
har de funktionella uttrycken delats in i instrumentella uttryck, 
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vrida huvudet mot ljud, före detta funktionella uttryck och sociala 
funktionella uttryck. De tre första formerna återfinns även i 
intervjuerna i föreliggande studie.

4.4.1 Instrumentella uttryck
I datamaterialet finns det flera påståenden som handlar om 
instrumentella uttryck, dvs. där kroppen upplevs som ett redskap 
eller instrument för medvetna eller omedvetna syften eller avsikter. 
Exempel på instrumentella uttryck är att luta sig framåt eller att ha 
handen för ögat (inte örat) för att höra bättre, att sätta upp en hand 
för att snabbare känna olika föremål eller att titta på starka lampor 
för att stimulera sin synrest. Dessa ”personliga” instrumentella uttryck 
upplevs även som avvikande. Detta illustreras med följande citat från 
B6 som vet att det är ”synd och dumt” att ha handen för ögat:

Jag vet, det är synd och dumt, men det känner jag att jag skulle lägga till 
där, om jag är intresserad av något, så kan jag ofta sitta, du vet, så här 
med handen för ögat liksom så, för då på något vis koncentrerar jag mig 
eller jag tycker att jag lyssnar liksom bättre om jag har fingret där eller 
handen där så. Det vet jag, det har jag gjort ända sen jag var liten. Det 
är mycket mindre nu än vad det var då. Men när jag var liten så satt jag 
ständigt med handen så, för att jag kanske var koncentrerad. (B6, s. 3)

Enligt många forskare (se t.ex. Blasch, 1978; Brambring & Tröster, 
1992; Jan & Groenveld, 1993; Johansson, 2002; Leonhardt, 1990; 
Troester, Brambring & Beelmann, 1991) är beteendet att ha handen för 
ögat även ett exempel på en blindism. Citatet kan således även placeras 
in under blindismer. Men för B6 upplevs det även som instrumentellt.

Andra exempel på instrumentella uttryck är att promenera, gå, 
känna efter med hjälp av händer eller fötter, springa, stå på händer och 
rida. Även dessa uttryck kan upplevas som att de avviker från seende 
normer, t.ex. att man sätter ned hela foten när man springer eller går. 
Men att verkligen kunna genomföra ett instrumentellt uttryck och att 
behärska sin kropp kan även upplevas som positivt. Personen känner 
sig verkligen kompetent:

Jag red hem mina båda hästar och hade hunden på ena sidan och den 
andra hästen i den andra handen och så satt jag barbacka på den i 
mitten. Och så hade jag väska och min jättelånga käpp. Och så red jag 
hem. Och det tycker jag var underbart. Jag kände mig som.. ja.. kungen 
av Arabien. Nej, men det var en sån där häftig.. trygg.. självbelåtenhet 
att jag klarade av det här. Kom upp på hästen utan att han drog i väg 
och att jag fick med mig alla de andra sakerna.
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4.4.2 Vrida huvudet mot ljud
Formen att ”vrida huvudet mot ljud” kan tolkas som ett instrumentellt 
uttryck, men eftersom det särbehandlats i tidigare studier och 
observerats i mycket tidig ålder hos blinda presenteras det för sig (se 
t.ex. Fraiberg, 1977; Jansson, 1982; Preisler, 1993). 

Exempel på att vrida huvudet mot ljud återfinns endast hos V2. 
Det handlar specifikt om att rikta örat mot samtalspartnern. Avsikten 
med huvudvridningen framgår även tydligt i citatet eftersom V2 sa till 
personen varför V2 gör på detta sätt. Att vrida huvudet mot ljud fick 
således även en tydlig social innebörd:

Det var på väg från Grönan, och det var liksom en full buss. Det var 
packat med folk och jag stod och snackade med nån. Och då sa jag 
det till den här personen: ”Jag hör inte vad du säger alltså, så jag sätter 
örat mot dig i stället”. Och då funkar det. Då var det ju tydligförklarat 
varför. (V2, s. 25)

4.4.3 Före detta funktionella uttryck
Före detta funktionella uttryck handlar om ögonriktningar (”fästa 
blicken”) som en gång i tiden varit funktionella, men som inte längre 
är det. Detta belyses med ett citat från V2:

Och jag brukar nog, i stort sett, fästa blicken på vederbörandes ansikte. 
Ungefär. Det är ett sätt att markera att jag tänker lyssna. (V2, s. 3)

Att fästa blicken har ingen funktionell innebörd längre eftersom V2 
inte längre kan använda synsinnet. Att fästa blicken har dock en 
användbar samtalsreglerande innebörd, dvs. det är ett sätt att markera 
att V2 tänker lyssna. Citatet kan därför även placeras in under ”4.6.1 
Stödsignaler”.

4.5 Betoningar
B6 och V1 berättar att de ibland betonar (förstärker, markerar) med 
hjälp av händerna. Detta framgår av följande två citat:

Om jag vill förstärka någonting då kanske jag släpper mina händer eller 
någonting sådant där. Kanske tar på, kanske i så fall det då, att jag då 
kan ta mig på knäna eller, ja du vet, släpper händerna tror jag. Då tror 
jag att jag betonar någonting då. (B6, s. 4)

Och då [vid våldsammare meningsutbyte] använder jag mig rätt mycket 
av vanliga fasoner som när man ser att liksom jag markerar mer va. 
Pekar med fingrar, slår med armar och håller på. (V1, s. 2)
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4.6 Samtalsreglerande uttryck
I studien om blinda personers icke-verbala samtalsreglering 
återfinns fyra olika samtalsreglerande uttryck, dvs. stödsignaler, 
turhållningssignaler, startsignaler och slutsignaler. I intervjuerna 
finns det citat som handlar om tre av dessa signaler, dvs. stödsignaler, 
startsignaler och slutsignaler. I intervjuerna uttolkades även en ny 
signal som inte är lika specificerad som de övriga. Denna signal har jag 
kallat för ”samtalssignaler”. 

4.6.1 Stödsignaler
Med stödsignaler menas stödjande kroppsuttryck som visas av 
lyssnaren när samtalspartnern talar. En barndomsblind och ett par 
vuxenblinda ger exempel, dvs. att vända ansiktet mot talaren, nicka 
för att instämma med talaren och visa intresse eller sitta still när man 
lyssnar. Att nicka för att instämma återfinns i följande citat från B6:

Jag kanske sitter och nickar om det är någon som berättar något. Åh, 
wow, liksom, kul, häftigt. Om det är något som har hänt, om man är 
intresserad då någon berättar någonting. I: Varför sitter du och nickar? 
B6: Instämmer kanske, eller för att jag tycker att det låter trevligt, nåt 
kul liksom. Det skulle jag vilja göra själv. (B6, s. 2)

4.6.2 Startsignaler
Med startsignaler avses när lyssnaren ger uttryck för att överta 
samtalsturen. De vuxenblinda ger flera exempel på dessa signaler, dvs. 
att fästa blicken eller ta tag i folk för att markera att hon/han tänker 
börja tala. Det sistnämnda exemplifieras med följande citat från V1:

Men sen är det ju långa köer då på olika ställen, och ibland så står det 
folk och pratar emellan. Jag kan ju ställa mig bakom vem som helst som 
står still. Och då brukar jag ta i folk när jag vill prata med dem, för att 
de lyssnar inte så lätt.. De hör inte om man bara pratar rakt ut, för då 
vet de inte att det är de som är tilltalade eftersom de inte känner igen 
min röst va. (V1, s. 64)

4.6.3 Samtalssignaler
Det finns flera påståenden från de barndomsblinda som handlar om 
att vända sig mot eller ”titta” på den man talar med, oavsett om man 
talar eller lyssnar. Dessa beteenden har jag tolkat som (konventionella) 
”samtalssignaler”. Samtalssignaler handlar om hur man övergripande 
visar att man vill samtala. De är således inte lika specificerade som 
exempelvis stödsignaler och startsignaler. 
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För vissa barndomsblinda visar sig samtalssignalerna i vissa 
situationer, t.ex. under en videoinspelningssituation. Men för andra 
verkar de visa sig oavsett situation. Dessa skillnader illustreras med 
följande citat från B5 respektive B2:

Om, men jag vet ju att, att prata med andra blinda personer så brukar 
jag inte alltid tänka på det [att vända sig mot den blinde] [...] Men just 
det här att titta på den andra personen [den seende samtalspartnern] det 
tänkte jag på mycket. (B5, s. 2-3)

Jag vänder mig alltid mot den jag pratar med, även om jag inte ser den 
så, så sitter man ju alltid. [...] Det är bara så där. (B2, s. 2-3)

4.7 Konkreta uttryck
I studien om blindas kroppsspråk har de konkreta uttrycken delats 
in i fyra former; isomorfistiska representationer, utpekande uttryck, 
pictografiska uttryck och spatiala relationer. I intervjuerna finns det 
citat som belyser de tre första formerna.

4.7.1 Isomorfistiska representationer
Isomorfistiska representationer handlar om representationer av 
tidigare utförda kroppsuttryck eller av ett fysiskt objekt, t.ex. en 
”sak”. B4 och V1 nämner sådana uttryck i följande två citat. B4 verkar 
även använda isomorfistiska representationer när det verbala språket 
inte räcker till.

Ibland så försöker man väl gestikulera lite. I: När är ibland? J: Ja, det 
kanske är mest tror jag när man försöker förklara nånting som man inte 
vet vad det heter. Exempelvis på ett annat språk, så kanske man försöker 
liksom visa hur man använder den saken. (B4, s. 2-3)

..och så faller vi platt till marken (V1, s. 16)

4.7.2 Utpekningar  
Flera barndomsblinda och vuxenblinda berättar att de pekar, men det 
är endast de vuxenblinda som sätter utpekningarna i ett sammanhang. 
V3 använder t.ex. pekande som en strategi för att be en annan person 
att hämta hennes/hans väska:

Jag har väldigt stor nytta av att jag kan peka markera åt något håll när 
jag ber någon om hämta... ”Jag har ställt en väska här i rummet, kan 
du hämta den till mig?” Sen att jag inte riktigt då kommer in precis på 
pricken på den väskan. Som när jag såg, så kunde jag ju säga: ”Där 
bakom, där nere står min väska” och pricka den på millimetern. Så vet 
jag ju ändå riktningen. (V3, s. 3)
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4.7.3 Pictografer
Pictografer avbildar formen eller storleken hos ett taktilt och/eller 
visuellt objekt. Det är endast de vuxenblinda som ger några exempel 
på sådana uttryck: 

Rita på väggen ungefär alltså. Fast inte med nån penna utan liksom göra 
figurer på väggarna [t.ex. rita en ring]. Jag tycker att det är naturligt när 
jag pratar att göra så. (V2, s. 16) 

Jag upplever inte att jag gjorde så mycket med kroppen mer än att jag 
viftade rätt mycket. Som vanligt. I: Vifta, vad är det? Kan du beskriva? 
V1: Ja, gestikulerade med.. beskriver med händerna. Så här långt var 
det. (V1, s. 44)

4.8 Abstrakta uttryck
I studien om blindas kroppsspråk har de abstrakta uttrycken 
delats in i fyra uttrycksformer, dvs. metaforiskt utpekande uttryck, 
differentierande uttryck, symboliska uttryck med konkret respektive 
abstrakt referent. I intervjuerna i föreliggande studie finns det ett 
par citat från vuxenblinda som berör metaforiska utpekningar och 
differentierande uttryck.

4.8.1 Metaforiska utpekningar
Vid de metaforiskt utpekande uttrycken står det utpekade fysiska 
objektet för någon mer abstrakt företeelse. Utpekandet av något 
fysiskt ges en symbolisk mening av personen. Detta belyses med ett 
citat från V4 hos vilken pekandet mot könet står för ett nonchalant 
och utmanande sätt:

Sedan helt plötsligt kommer jag på att här står jag och pekar med 
händerna ner mot mitt kön på ett sätt som är djävligt och som jag kan 
lägga till I: Djävligt vadå? V4: Lite nonchalant och samtidigt så är det ju 
lite utmanande. (V4, s. 15) 

4.8.2 Differentierande uttryck
De differentierande uttrycken handlar om att med hjälp av kroppen 
åtskilja två eller flera abstrakta begrepp. V2 ger ett exempel: 

I luften eller mot en vägg eller nåt. Så här: ”För det första, för det andra, 
för det tredje..” och så där va. Det är ganska naturliga rörelser för mig. 
(V2, s. 16)
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4.9 Emblem   
Emblem är konventionella kroppsuttryck som kan ersätta det talade 
språket. I ett par barndomsblinda personers transkriberade intervjuer 
finns exempel på emblem, men inte i någon vuxenblinds. B2 menar att 
hon/han i vissa situationer nickar eller skakar på huvudet:

Om man står långt bort på disko eller nånting, att man ska ha godis eller 
nånting, att man nickar eller skakar på huvudet eller nåt sånt där. Sånt 
använder man ju. (B2, s. 4)

B4 gör ”nån slags vink” för att få en annan person att komma. Frasen 
”nån slags” indikerar att B4 inte exakt vet hur vinken skall visas. Detta 
emblem kan även vara svårt att använda i vissa situationer där det är 
svårt att höra var den ”andre” befinner sig:

Sen kan det väl vara när nån står och säger att: ”Det är klart att du 
måste köpa eller du måste ha den här”. Att man, nej det vill jag inte 
ha, en sån här vink eller nånting. Men annars så här, eh, är man i en 
folksamling så kan det vara vanligt att nån ropar på nån och när den 
svarar så gör man bara nån slags vink och den menar att den personen 
ska komma. Det är lite svårt faktiskt. Särskilt om man då inte riktigt hör 
vart personen är. (B4, s. 3)

4.10 Rollspecifika uttryck
Med rollspecifika uttryck avses uttryck som visar sig i sammanhang 
som har vissa bestämda regler eller normer. I dessa sammanhang 
väljer personen att ”spela” och uttrycka en viss ”roll”, trots att rollen 
kanske inte alls stämmer överens med personens egentliga ”jag”. De 
kroppsliga rollspecifika uttrycken är könsrollsspecifika uttryck och sjä
lvsäkerhetsrollsuttryck. En vuxenblind person menar t.ex. att hon/han 
ibland använder könsrollspecifika ”poser”:

Jag har aldrig fattat att det fanns de här skillnaderna. Och att kvinnligt 
också uttrycks i dans, i olika danser, olika sätt, på olika vis. Och det 
tycker jag var djävligt spännande och då får jag ju naturligtvis klart för 
mig att.. På kul så höll jag ju på och tränade på olika [manliga] poser 
som jag sedan har liksom kommit på mig själv att jag ibland använder 
mig utav.

B4 har gått en kurs i kroppsspråk och tränat på att visa ett självsäkert 
uttryck. Det framgår dock inte om personen använder sig av detta 
uttryck i andra, vardagliga, sammanhang:

Vi har träffats i Tomteboda i Stockholm och då har det varit lite föredrag 
där dom har pratat om kroppsspråk i största allmänhet så här och så 
har vi prövat på lite. Så har vi försökt, fått visa upp för varandra olika 
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miner och vad dom skulle kunna betyda och såna saker. I: Vilka miner 
då? J: Ja, det skulle tex kunna vara att man går mot ett bestämt mål och 
är säker på sig själv. (B4, s. 2)

4.11 Speglingar
Med speglingar menas att en person uttrycker sig på ett visst sätt och 
den andre gör likadant. På detta sätt kan personerna visa att de förstår 
varandra och är vänner (Oeysleboe, 1988). Det är endast V1 som tar 
upp exempel på denna form:

Om man står och pratar med varann, till exempel i en korridor och så 
lutar man sig mot väggen. Så här med armbågen mot och.. Och så har 
man ena benet ut och det andra åt sidan, så väldigt ofta, så tittar man 
på den andra personen, så står de lika dant. Står spegelvänt. Sånt där 
har jag fått.. blivit uppmärksammad på i och med att jag har lärt mig 
då. Och sen sitter det kvar i mitt huvud, så när jag står i den situationen 
och pratar med nån, så plötsligt så slår det mig liksom. ”Jaha, vi står 
så!” (V1, s. 13)

Speglingar visas även av barndomsblinda. I en icke publicerad video-
studie om barndomsblindas och seendes beteende (Magnusson, 
1995) har jag nämligen funnit att de barndomsblinda ibland speglar 
den seende rollspelspartnern. En barndomsblind genomför t.ex. en 
intressant och relativt komplex spegling av partnerns rörelsesekvens. 
Denna spegling inleds med att partnern sträcker fram ett ben, för foten 
upp och ned och böjer sig ner för att manipulera skosnöret. Sekunden 
efter sträcker den blinde fram ett ben, för foten upp och ned och böjer 
sig ner för att röra vid vristen. Den blinde speglar således nästan hela 
rörelsesekvensen hos den seende. Den enda skillnaden är att den blinde 
inte manipulerar sitt skosnöre. Förmodligen hörde den blinde när den 
seende böjde sig ner eftersom den seende samtidigt pratade. Fotens 
skrapning mot golvet var antagligen även hörbar.

4.12 Rumsligt avstånd till andra
”Proksemik” är läran om det rumsliga avståndet mellan samspelande 
partner och detta avstånd varierar i olika kulturer (Oeysleboe, 1988). I 
datamaterialet finns det ett par exempel på denna form. B8 sitter t.ex. 
gärna ”lite artigt” på kanten av soffan med händerna inpå sig själv för 
”att inte komma på någon annan i onödan”:

Men ändå sitter jag på kanten. Jag tar inte hela platsen själv ändå. 
Och det är samma sak med handen, jag vill ha dom in på mig själv. 
Som att inte komma på någon annan i onödan till exempel. Lite artigt 
helt enkelt. Inte spränga sig rakt ut. Precis som om jag skulle lägga mig 
liksom så här [sträcker ut sig i soffan]. (B8, s. 5)
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Till skillnad från B8 har V3 inte händerna inpå sig själv utan har 
successivt återtagit sina utåtriktade gester genom att tänka på att inte 
hålla tillbaka dem. V3 verkar inte längre rädd för att ta plats:

Jag har väl också, som jag sa, försökt återta gesterna litegrann och sådär. 
Jag behövde ju inte fundera på hur.. Hur ser det ut när jag blir spontan 
eller glad eller säger: ”Ja det här gör vi. Åh gud vad kul!”, eller ja så va. 
För jag vet hur det var. Jag låste mig själv av rädsla för att ta för stor 
plats. Jag fick liksom en tid tänka på att låta bli att göra om man säger 
så, att låta bli att hålla tillbaka. (V3, s. 3)

5. Den blindes upplevda egna paralingvistiska uttrycksformer

Under detta tema presenteras de paralingvistiska uttrycksformer som 
en del av personerna menar att de använder. Det var endast B5, B6, B7, 
V1, V2 och V4 som fick frågor om dessa uttryck. 

Först redovisas en tabell (tabell 5:2) som sammanställer de 
paralingvistiska uttrycksformerna. Sedan görs en jämförelse mellan 
barndomsblinda och vuxenblinda. Därefter redovisas varje form i 
detalj och exemplifieras med citat. 

Sinnesstämningsuttryck, idiosynkratiska uttryck och betoningar 
återfinns även i kroppsspråksstudien och definitionerna av dessa tre 
uttrycksformer stämmer i princip överens med motsvarande para-
lingvistiska former. Samtalsregleringsuttrycken är tagna från samtals-
regleringsstudien. De rollspecifika uttrycken är däremot nya. Endast ett 
fåtal påståenden handlar samtidigt om ”avvikelse” eller ”normalitet”. 
Detta diskuteras i del D och jämförs med den blindes egna upplevda 
kroppsuttryck och den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den 
blinde.

En fråga är om det kanske endast är en blind person som står för 
samtliga påståenden vad gäller en viss uttrycksform? Efter analys visar 
det sig att det oftast inte är fallet. I intervjudata finns det i princip 
lika många påståenden (1 till 4 stycken) fördelade på personer (en 
till tre stycken) under respektive uttrycksform. De enda undantaget 
är sinnesstämningsuttryck och rollspecifika uttryck. 7 respektive 
6 påståenden om sinnesstämningsuttryck fördelar sig nämligen på 
tre barndomsblinda respektive tre vuxenblinda. 8 påståenden om 
rollspecifika uttryck fördelar sig på tre barndomsblinda.
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Tabell 5:2. Antal påståenden som handlar om olika paralingvistiska uttrycksformer 
fördelade på barndomsblinda respektive vuxenblinda.

    Grupper
Paralingvistiska uttrycksformer Barndomsblinda Vuxenblinda

Former som återfinns i kroppsspråks-
eller samtalsregleringsstudien

Sinnesstämningsuttryck 7 6

Idiosynkratiska uttryck 2 1

Betoningar 2 1

Samtalsreglerande uttryck  
- Stödsignaler – 2
- Turhållningssignaler 2 4
- Startsignaler – 3
- Slutsignaler – 2

Ny form:

Rollspecifika uttryck 8 2

Summa 21 21

Av tabell 5:2 framgår att grupperna upplever samma former, förutom 
vad gäller de samtalsreglerande uttrycken. Denna skillnad kan 
relateras till att samtliga vuxenblinda, men endast en barndomsblind, 
fick en specifik fråga om hur de använder rösten när de vill tala eller 
lyssna. Jag hade nämligen hunnit en bit in på samtalsregleringsstudien 
och var nyfiken på hur icke-verbal samtalsreglering kunde upplevas.

För övrigt skiljer sig inte grupperna åt, utan de upplever samma 
former. Detta indikerar att synerfarenhet inte har någon betydelse 
för möjligheten att uppleva de ovan redovisade paralingvistiska 
uttrycksformerna.

5.1 Sinnesstämningsuttryck
Paralingvistiska sinnesstämningsuttryck nämns av alla sex personer 
som intervjuades om rösten. Rösten verkar således vara betydelsefull 
för att uttrycka sin sinnesstämning. Personerna har t.ex. haft en 
lugn, eftertänksam, avslappnad, osäker, hämmad, näsvis, hånfull, 
intresserad, engagerad, säker, bestämd, arg eller förbannad röst. B5 
beskriver t.ex. hur rösten blir lugn och eftertänksam under intervjun. 
Under en diskussion, när B5 blir engagerad eller förbannad, höjer hon/
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han däremot rösten. B5 lyfter även fram hur betydelsefull rösten är för 
att visa känslor, dvs. att rösten är ”en spegel av mig såsom jag känner 
det just nu”:

Jag använder ju tror jag rösten väldigt mycket för att markera olika 
saker. Att eller rättare sagt, rösten är på något vis, tror jag min, en spegel 
av av mig så som jag känner det just nu va. Att nu sitter jag här och 
pratar ganska lugnt för att jag blir intervjuad av dig, för att du vill att 
jag ska prata om olika grejer som jag måste tänka på. Och då blir rösten 
lugnare och mer eftertänksam. Medan under en diskussion, så använder 
jag ju rösten mycket för att uttrycka saker. Och då blir det en som ett 
instrument, att man spelar både höga och låga toner, för att markera 
betydelsen av det man pratar om. I: Ja ja. B1: Alltså i en, att jag höjer 
rösten om jag blir väldigt engagerad eller förbannad. (B5, s. 11)

B6 beskriver istället sin osäkra respektive säkra röst i följande citat:

Det kanske märktes på min röst att jag pratade lite tystare om jag är mer 
osäker. Men nu tycker jag att jag hade liksom fler argument än vad han 
hade. Och då, kanske att jag liksom pratar lite starkare med rösten då. 
Än annars sitter jag kanske lite mer och mumlar lite. (B6, s. 6)

V2 höjer rösten när hon/han är irriterad och talar starkt när hon/
han är arg. Uppfattningen om att hon/han talar ”lite väl” starkt har 
antagligen sitt ursprung i feedback från närstående som inte tyckte om 
när hon/han talade för starkt:

Om jag är lite mer irriterad så går rösten upp, jag talar ibland lite väl 
starkt när jag är arg. (V2, s. 4)

5.2 Idiosynkratiska uttryck
De idiosynkratiska uttrycken handlar här om en personlig 
paralingvistisk stil eller en viss personlig röstkvalitet. B6 menar t.ex. att 
hon/han har ”ganska mörk röst” (s. 9) och att det känns ”naturligt att 
prata lite tystare [...] Det är liksom lite mer jag” (s. 7). Den tysta rösten 
verkar således vara en del av hennes/hans jag, en del av identiteten. 
En annan person framhåller att sin ”stil”, det är att ta in luft mellan 
fraserna (inte mitt i).

Jag pauserar. Jag har liksom nog lite pejl på det att jag har hållt på lite 
med blåsinstrument och sånt där tidigare också. Så jag är lite medveten 
om att man måste liksom ta in luft mellan fraserna, att man inte fraserar 
hur som helst. Det där är inte nåt som jag är medveten om, jag vet att 
det är så. Det är sällan jag liksom vräker ur mig grejer så jag måste andas 
mitt i och sånt där. Det är inte min stil. Det har det aldrig varit.
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5.3 Betoningar
Två barndomsblinda och en vuxenblind menar att de betonar med 
hjälp av rösten. Denna form belyses med följande citat från B5 som 
markerar viktiga saker med hjälp av rösten när hon/han föreläser.

Om du ber mig någongång att hålla en föreläsning och prata om något 
ämne till exempel. Så dom saker som jag då vill betona särskilt då höjer 
jag rösten. För att just betona dom sakerna att: Det här är viktigt och 
det här är viktigt liksom [...] Någon annan som ser kanske pekar på 
overheaden i en annan situation va. Jag använder rösten istället för att 
markera och det går hem tror jag. (B5, s. 11)

5.4 Samtalsreglerande uttryck
De paralingvistiska samtalsreglerande uttrycken handlar om hur man 
genom rösten ger uttryck för att lyssna eller tala. I studien om icke-
verbal samtalsreglering återfinns stödsignaler, turhållningssignaler, 
startsignaler och slutsignaler. Dessa fyra olika signaler har de blinda 
även upplevt enligt intervjuerna.

5.4.1 Stödsignaler
Ett par vuxenblinda nämner att de visar att de lyssnar genom att 
använda paralingvistiska stödsignaler. Detta illustreras med ett citat 
från V1:

Om jag skall lyssna.. Då blir jag ungefär som.. Lite tystare så här och så 
säger jag inte så mycket. ”Mm”, säger jag. (V1, s. 62)

5.4.2 Turhållningssignaler
En talare kan ge uttryck för att behålla sin samtalstur genom att avge 
bindande, pågående och avvisande turhållningssignaler. Exempel på 
bindande turhållningssignaler som tas upp av personerna är att knyta 
ihop orden eller ta in luft mellan fraserna, exempel på pågående är att 
sänka rösten och exempel på avvisande att höja rösten. De påståenden 
som belyser denna typ av signal är jämförelsevis många. V4 verkar  
ha tänkt mycket på hur hon/han använder sin röst för att reglera ett 
samtal, speciellt tillsammans med många personer. Nedanstående citat  
exemplifierar en pågående turhållningssignal:

Om man sedan märker att det börjar sorla igen då skall man inte 
använda samma teknik en gång till kanske utan då i stället, för då vet 
de redan att jag pratar, va. Då kan jag sänka rösten våldsamt och prata 
jättetyst. Då måste de andra också bli tysta för att höra eller för att inte 
höras över mig va. (V4, s. 19) 
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5.4.3 Startsignaler
När lyssnaren ger uttryck för att överta samtalsturen kan personen 
avge paralingvistiska startsignaler. Hos ett par vuxenblinda uttolkades 
exempel på krävande startsignaler, dvs. när lyssnaren ger uttryck för 
att kräva ordet och avbryta talaren. V4 berättar om hur hon/han bryter 
in och tar ordet bland synskadade genom att ”häva upp sin röst”:

Och sedan är det ju en annan sak i kommunikationen. Det är det här 
med att bryta in. Hur man tar ordet och sådana saker. I: Ja, det är ju 
intressant. V4: Ja men jag menar alltså att bland synskadade så är det 
bara att häva upp sin röst. Det är ju enda chansen.  (V4, s. 10)

5.4.4 Slutsignaler  
Talaren avger slutsignaler när denne ger uttryck för att sluta tala. V4 
ger ett exempel på en sådan signal, dvs. att skapa pauser mitt i ett 
samtal:  

Om jag vill uppnå ett resonemang så måste jag skapa pauser tillräckligt 
långa för att någon skall kunna bryta in. (V4, s. 20) 

V1 ger istället ett exempel på slutsignaler som används för att avsluta 
ett helt samtal, dvs. att tiga (och även gå ifrån samtalet):

Om jag har en mycket annorlunda åsikt kan det till och med bli så att 
jag tiger och går därifrån. Fast på ett väldigt tydligt sätt. Då har jag 
framfört min åsikt. (V1, s. 62)

5.5 Rollspecifika uttryck
Med rollspecifika uttryck menas uttryck som visar sig i sammanhang 
som har vissa bestämda normer eller regler. I dessa sammanhang väljer 
personen att ”spela” och uttrycka en viss ”roll”, trots att rollen kanske 
inte alls stämmer överens med personens egentliga ”jag”. 

Samtliga personer som får en fråga om sina paralingvistiska ut-
tryck nämner spontant att de använder rösten för att uttrycka en 
eller flera roll(er). De berättar framför allt om självsäkerhetsrolls-
uttryck och föreläsarrollsuttryck, men även om yrkesrollsuttryck, 
intervjurollsuttryck och skådespelarrollsuttryck. Denna variation av 
roller indikerar att rösten är betydelsefull för att visa olika roller. Här 
följer ett citat från B6 som handlar om att låta självsäker: (Exempel på 
föreläsarrollsuttryck återfinns under de samtalsreglerande signalerna).

Om man möter en kompis på stan då kanske jag skulle: ”Ja, tja, wow” 
rösten gåpåig [...] Jag tror att jag kanske låter tuffare på rösten. Att 
jag låter mer självsäker än vad jag är... Ja, nån slags roll att jag är tuff. 
Egentligen är jag inte det. (B6, s. 7, 17-18)
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Innan del B presenteras vill jag nämna något om relationen mellan den 
blindes upplevelse och den ”andres” upplevelse, eftersom den ”andres” 
upplevelse utgör en betydande del av del B. Den blindes upplevelse kan 
nämligen ha sitt ursprung i den ”andres” upplevelse. Personen kan 
t.ex. ha fått tips och idéer från andra blinda om användbara strategiska 
uttryck. Vetskapen om att vissa kroppsuttryck anses som avvikande 
kan den blinde dessutom ha fått från andra. B6 berättar t.ex. först att 
hon/han vet att det är synd och dumt att sitta med handen för ögat och 
i nästa andetag att en närstående brukar slå henne/honom på händerna 
när hon/han sitter på detta sätt. Den närstående sa även att det ser fult 
ut när hon/han sitter på sätt och att folk tittar. 

Den ”andres” upplevelse kan även bekräfta något man själv redan 
upplevt. Detta illustreras med följande citat från B10 som kände hur 
det ryckte till i hela ansiktet när hon/han upplevde “äckel”. Senare 
bekräftade en närstående att ”reaktionen” även syntes:

Jag vet en gång när jag hörde något äckligt på radion. Då vet jag att 
jag ryckte till i hela ansiktet, alltså, det måste ha synts långt väg vad 
jag tyckte [...] Jag kände hur jag reagerade i ansiktet. Nej fy fan liksom. 
Jag kan inte göra det spontant med mitt ansikte, men jag kände att jag 
reagerade alltså. I: Kändes det var i ansiktet du reagerade? B10: Det var 
väl ungefär här tror jag [pekar på kinderna]. Men jag vet en gång, [en 
närstående], för då förstod jag, för dom säger att många synskadade är 
väldigt stela i ansiktet, va. Men en gång när jag faktiskt förstod att jag 
kanske inte var det i alla fall. Jag var väl 18 år då. Så skulle jag gå in 
och köpa ett kuvert och [en person] var med. Alltså 1970 då kostade ett 
enstaka kuvert en krona och jag tyckte det var jättemycket pengar för ett 
kuvert. [en närstående] sa då: ”Jag såg på dig att du reagerade”, sa hon. 
Då förstod jag liksom att det måste synas i alla fall. (B10, s. 21)

Del B: Den blindes upplevelse av egna 
icke-verbala uttryck i feedbacksituationer

Ett vanligt och betydelsefullt sätt att uppleva sina visade icke-
verbala uttryck är genom feedbacksituationer10. Dessa situationer 
karakteriseras av att de är kommunikativa – de förutsätter att den 
blinde och minst en annan person samspelar med varandra. De 
karakteriseras även av en process som övergripande utgörs av tre 
steg:

Steg 1: Den blinde visar ett icke-verbalt uttryck och tar eventuellt 
initiativ till att begära feedback.

Steg 2: Den ”andre” förmedlar feedback på olika sätt, dvs. verbalt 
och/eller kroppsligt. Feedbacken berör även en eller ibland flera icke-
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verbala uttrycksformer. Jag vill här påminna om att den ”andre” är en 
förkortning av flera olika upplevelser. Den ”andre” är vanligen den 
blindes upplevelse av en eller flera person(er). Den ”andres” upplevelse 
är således oftast andrahandsinformation. Men vid några få tillfällen 
är den ”andre” jag, i rollen som intervjuare, eftersom jag ibland gav 
feedback till deltagarna. För att markera och förkorta ovan nämnda 
upplevelser har jag valt att sätta citationstecken runt begreppet.

Steg 3: Den blinde mottar, svarar på, feedbacken, t.ex. genom tankar, 
känslor eller genom att ändra sitt visade icke-verbala uttryck. 

Nedan presenteras några faktorer som begränsar och ramar in 
feedbacksituationerna. Denna beskrivning är framför allt baserad på 
intervjuerna.

Feedbacksituationerna begränsas av normer. Normer för hur man är 
som svensk, t.ex. blyg och konfliktundvikande, speciellt när det gäller 
känsloladdade ämnen (Daun, 1989), kan t.ex. begränsa möjligheten 
att ta initiativ till feedback. Normer kan även ange när det är lämpligt 
att förmedla en verbal kommentar på ett visst icke-verbalt uttryck och 
vilken typ av kommentar som är lämplig. Den ”andres” förmedling 
av feedback begränsas dessutom av tiden, förmedlingen måste 
genomföras under en viss tid, ibland under tidspress. De situationer 
som inkluderar verbala kommentarer (det finns även kroppslig 
förmedling av feedback) begränsas också av det verbala språket. Mer 
specifikt; det kan vara svårt att beskriva ett icke-verbalt uttryck i ord. 
B7 menar t.ex. att ”dom” kan ha svårt att förklara hur ett fundersamt 
uttryck ”ser ut”:

Mycket är det fundersam kanske. För att jag har frågat många gånger: 
“Men hur ser det egentligen ut det här fundersam?” Och det verkar 
som om dom har svårt att förklara det för att dom säger att: “Det ser 
ut som om att du sitter och tänker” säger dom. “Det är svårt att säga” 
... I: Det kanske inte var så mycket det svaret, nej: Det ser ut som om 
du sitter och tänker. B7: Ja, men dom säger att: “Det är tyvärr den enda 
beskrivningen vi kan ge”. (B7, s. 3)

Innanför ”ramen” finns feedbackprocessen och dess konkreta innehåll. 
Detta innehåll framgår av figur 5:2, som ger en översikt över del B:s 
meningsstruktur. 
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Steg 1: Den blinde visar ett icke-verbalt uttryck och tar eventuellt initiativ     
till att begära feedback

Steg 2: Den ”andre” förmedlar feedback

1. Den ”andres” olika sätt att förmedla feedback
1.1 Verbal förmedling av feedback
1.2 Kroppslig förmedling av feedback

2. Den ”andres” upplevda kroppsuttrycksformer hos den blinde
2.1 Sinnesstämningsuttryck
2.2 Blindismer
2.3 Funktionella uttryck
 2.3.1 Instrumentella uttryck
 2.3.2 Avsaknad av sociala funktionella uttryck
2.4 Samtalsreglerande uttryck
 2.4.1 Stödsignaler
 2.4.2 Avsaknad av stödsignaler
 2.4.3 Avsaknad av samtalssignaler
2.5 Diffust uttryck

3. Den ”andres” upplevda paralingvistiska uttryck hos den blinde

Steg 3: Den blindes mottagande av den ”andres” feedback

Figur 5:2. Översikt över del B:s meningsstruktur.

Det bör här nämnas att samtliga tre steg återfinns i många citat, men 
endast ett av stegen eller en aspekt av ett steg kommenteras under 
respektive steg nedan.

Steg 1: Den blinde visar ett icke-verbalt uttryck och 
tar eventuellt initiativ till att begära feedback

Feedbacksituationen inleds med att den blinde visar något icke-verbalt 
uttryck. Sedan kan den blinde själv ta initiativ till att begära feedback 
genom att ställa en fråga till den andre om ett tidigare visat eller ett 
pågående icke-verbalt uttryck. För att den ”andre” skall kunna ge 
konstruktiv feedback förutsätter detta naturligtvis att den andre har 
uppmärksammat uttrycket. De påståenden som handlar om att den 
blinde tar initiativ till feedback berör framför allt situationer när 
hon/han begär feedback från mig under intervjun. Detta framgår av 
följande tre citat:

B7 begär feedback av mig på sin kropp i följande citat:
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Gjorde jag något speciellt med kroppen där tyckte du eller? I: Nej det 
tänkte jag inte på. Det var rösten bara jag tänkte på. Du pratade lite 
tydligare så här och höjde rösten och betonade lite mer på det sättet. B7: 
Ja just det. Mm. (B7, s. 14)

I citatet nedan vill V2 ha bekräftelse på att hon/han verkligen 
(fortfarande) kan ”titta”, dvs. rikta ögonen mot andras ansikten, t.ex. 
mitt ansikte:

Och jag brukar nog, i stort sett, fästa blicken på vederbörandes ansikte. 
Ungefär. Det är ett sätt att markera att jag tänker lyssna. I: Hur vet du 
att du fäster blicken på ansiktet just? V2: Ja, det är jag medveten om. 
Jag gör ju det nu. I: Ja, ja. V2: Eller hur? Jag tittar på ditt ansikte fast jag 
inte ser det. I: Ja. (V2, s. 3)

B6 frågar om det är ”konstigt” att nicka (eller att inte kunna styra över 
sina nickningar):

I: Sen sa du också när du är intresserad. Då sa du att du sitter och nickar. 
B6: Mm I: Det gör du nu också. Hur kommer det sig att du rör på 
huvudet så? B6: Jag vet inte...Det är bara så. Det bara kommer liksom. 
Det är inget som jag kan styra över. Är det konstigt eller? I: Nej, nej. Det 
vet du väl också att det också är mycket normalt beteende att sitta och 
nicka. Det är visa att man är med. Jag vet inte om du vet det? Vet du 
att det är så? Att jakande är att man sitter och nickar, att man är med, 
och nekande, nej, nej, det här tycker jag inte alls om, då skakar man på 
huvudet? Det antar jag att du vet? B6: Mm, mm. (B6, s. 5)

Att B6 uttrycker denna tanke indikerar att hon/han uppfattar sig som 
avvikande, trots att tolkningarna av videofilmerna visar något annat. 
I samtalsregleringsstudien framgår nämligen att personen visar en 
konventionell stil. Denna upplevelse framgår även i ett citat under steg 
3 i feedbackprocessen och resonemanget utvecklas där.

Steg 2: Den ”andre” förmedlar feedback
Feedbacken har övergripande två ”ingredienser”. För det första 
den ”andres” olika sätt att förmedla feedback, för det andra den 
”andres” upplevda kroppsuttrycksformer hos den blinde. Den första 
ingrediensen motsvarar subjektsidan och den andra objektsidan i 
upplevelsen.

1. Den ”andres” olika sätt att förmedla feedback

Ovan nämndes att den blinde ibland tar initiativ till att begära 
feedback. Men oftast är det den ”andre” som tar initiativ genom 
att förmedla feedback på olika sätt. Den ”andre” är alltifrån mycket 
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välkända och specifika personer (mamma, föräldrar, syskon, barn, 
flickvän, kompisar, arbetskamrater, kursledare, terapeut, lärare, 
intervjuaren), till relativt okända och ospecifika personer (folk, man, 
dom, någon). För att kunna förmedla konstruktiv feedback förutsätter 
detta naturligtvis att den ”andre” har uppmärksammat den blinde, 
t.ex. sett den blindes kroppsliga beteende eller hört rösten. Feedbacken 
förmedlas verbalt och/eller kroppsligt. Ett och samma citat nedan 
kan inkludera båda sätten att förmedla feedback, men endast ett 
kommenteras.

1.1 Verbal förmedling av feedback
I de flesta feedbacksituationerna förmedlas feedbacken verbalt, vilket 
innebär att den blinde får verbala kommentarer eller synpunkter 
på sina uttryck. Dessa kommentarer eller synpunkter inkluderar en 
beskrivning av den blindes beteende (kroppsrörelse/position eller 
ljud/tystnad) och/eller en beskrivning av meningen/innebörden i detta 
beteende. Den sistnämnda beskrivningen har jag kallat för att den 
”andre” gör en tolkning av beteendet11.

De situationer i vilka den ”andre” både gör en beskrivning och en 
tolkning av beteendet handlar t.ex. om att den blinde 

• förbinder ord genom ”eh”
• pratar tydligt genom sina betoningar av ord
• blivit lugnare i handrörelserna, 
• lyssnar, funderar eller är koncentrerad när ögonen åker upp, 
• sitter på ett vanligt sätt
• sitter på ett ”blinnigt” sätt
• gick stelt som en trädocka
• riskerade att bli tolkad som dum i huvudet när hon/han satt och 

jiddrade med hakan som liten eller gjorde konstiga rörelser
• simmar stelare än seende.

Tolkningarna handlar även om att den ”andre”

• inte förstod när den blinde ritade figurer på väggarna
• tyckte det var kämpigt när den blinde pratade starkt.

Tolkningarna från den ”andre” är mycket varierande. En del är relativt 
neutrala och konkreta, dvs. ligger nära beskrivningen av beteendet. 
Nedanstående är ett exempel på en sådan tolkning där ”folk” eller 
”någon” tolkade B7:s eh-ljud som en förbindelselänk mellan ord:
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Ibland så har folk sagt, eller någon sa någongång att jag ibland kan ha 
lite eh-ljud som ska vara någon slags förbindelselänk mellan ord. (B7, 
s. 7)

Andra tolkningar innebär istället jämförelser med andra margi-
naliserade grupper eller t.o.m. med ting. Tolkningarna som andra gör 
upplevs ibland även som kränkande. Vem vill t.ex. bli jämförd med en 
stel trädocka? Vem vill bli beskriven som dum eller knäpp i huvudet? 
Dessa tolkningar inkluderar ibland även varningar om att andra 
personer kan marginalisera och stigmatisera den blinde mot bakgrund 
av hennes/hans avvikande beteende. Nedan ges tre exempel på dessa 
tolkningar från två barndomsblinda personer och en vuxenblind 
person:

Jag vet att morsan sa till mig flera gånger att jag gick som en trädocka. 
Hon tyckte att det var så stelt när jag gick. Och du vet när man åkte 
skidor eller åkte skridskor eller... Att jag ser mycket mycket stelare ut än 
andra gör har jag ofta fått höra. (B6, s. 13)

Men de var väl som alla föräldrar. De var väl lite kinkiga med att man 
inte skulle ha massa aparta saker för sig och så I: Som till exempel vadå? 
V2: Ja, vad som helst va. Gjorde konstiga rörelser. Man kunde sitta och 
jiddra med hakan eller nåt sånt där va som ett litet barn, då sa de: ”Så 
där får du inte göra då tror de att man är dum i huvet.”  (V2, s. 31)

Ja, min [en närstående], hon sa det till mig att när du står och böjer fram 
huvudet, då kan man tro att du är utvecklingsstörd. Ja, jag tror ju inte 
det, för jag känner ju dig, men det är nog lätt att man tror det, sa hon. 

Dessa citat är även exempel på olika former av stigmatisering, dvs. 
”dehumanisering av ens person” respektive en extrem variant av 
”stereotypisering av ens person” (se Karlsson & Sharifzadeh-Khoi, 
1999). De humanisering av ens person innebär att personen upplever 
sig behandlad som ett ting. Detta framgår i det första citatet där B6s 
gångstil jämfördes med en stel trädockas. Stereotypisering av ens 
person innebär att man som blind är lik andra blinda i avseenden 
som inte alls behöver ha med ens funktionsnedsättning att göra. 
Detta framgår i de två sista citaten, men i dessa citat jämförs inte de 
blinda med andra blinda utan med andra marginaliserade grupper, 
t.ex. ”utvecklingsstörda”. Detta kan tolkas som en extrem variant av 
stereotypisering eftersom de blinda blir kategoriserade till en grupp 
som är helt irrelevant. Att bli jämförd med dessa grupper torde vara än 
mer kränkande än att endast bli jämförd med andra blinda, inte minst 
för att de blinda som deltog i studien inte är ”utvecklingsstörda”.
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I data finns även splittrade tolkningar, dvs. när en person ger en 
tolkning och en annan person en annan. Nedanstående citat illustrerar 
positiv (”bra”) respektive negativ (”kämpigt”) feedback på V2:s 
starka röst:

Det var nog inte så mycket hemma. Tvärtom tycker jag att de tyckte att 
det var bra att jag hade stark röst. Faktiskt. Det är väl mera ungarna 
nu som tycker att det är kämpigt att jag pratar för starkt ibland. (V2, 
s. 31-32)

I nedanstående citat tolkade en närstående B1:s skratt som ”blinnigt”. 
(Detta är även ett exempel på ”stereotypisering av ens person” 
enligt Karlsson & Sharifzadeh-Khoi, 1999.) En kompis gav sedan en 
kryptisk tolkning om att skrattet väl inte ser konstigare ut än vad det 
gör. Även jag ombads att ge min tolkning av skrattet och jag tolkar 
det som “normalt” under intervjun. Jag bidrar därmed också till 
socialiseringen av den blinde som normal. 

Då sa hon att jag gör någon slags grimaser med munnen, sa hon, sa [en 
närstående]. Att det ser liksom blinnigt ut då, på något vis. För att jag 
inte har sett hur det ska se ut då, tänkte jag. Jaha, ser det så konstigt ut. 
Fast då kommer jag ihåg, att då kanske jag mera gick och log. Du vet så 
där, hmhm, liksom aldrig visade, att jag aldrig vågade liksom. Jo, det är 
klart att jag skrattade men att man kanske gick och funderade: Oj, ser 
jag konstig ut nu när jag skrattar? Tänk om folk tycker det. Sen när jag 
satt och pratade med en kompis, inte så himla länge sen faktiskt, vi kom 
in mer på [en närstående] hur hon har varit och så, så frågade jag henne: 
“Ser det konstigt ut när jag skrattar?” “Nej, det gör det inte, det ser väl 
inte konstigare ut än vad det gör” Men det blir ändå så att man blir 
osäker på... I: När man får höra en sån grej? B6: Har du tänkt på det? I: 
Jag tycker du skrattar fullständigt normalt. B6: Vilken tur! (B6, s. 2)

Det kan inte vara lätt att få dessa olika och ibland otydliga tolkningar. 
Det kan inte heller vara lätt att bedöma vilken tolkning som är mest 
adekvat och relevant. Frågan är vem man skall ha förtroende för och 
lita på? 

Det finns även exempel där personen endast får en beskrivning av 
beteendet och själv får göra en tolkning, eller att personen endast 
får en tolkning och således själv får gissa sig till en beskrivning av 
beteendet. Nedan gör den ”andre” en beskrivning av B6:s beteende. 
B6 uppmanas sedan att själv göra en tolkning av hur det känns att sitta 
på ett visst sätt:

Men att hon säger så att när jag sitter så här, så eller typ. Så säger hon 
så här att: “Har du tänkt på en sak?” “Ja, vad då?” “Nu sitter du och 
håller i tummen.” “Jaha, ja just det, det gör jag ju.” Och så kan hon 



180

Kapitel 5 Intervjustudien – del B

bara säga mer för att jag ska känna in, så ska jag gå in i mig själv och in 
i kroppen och: “Hur känns det när du sitter så här?” Då får jag mer en 
känsla av otrygghet. Att jag känner mig mer utlämnad. (B6, s. 1)

I exemplet nedan gjorde den ”andre” istället endast en tolkning, dvs. 
att B5 såg väldigt stirrig och nervös ut. B5 fick därmed själv gissa sig 
till vilket beteende som hon/han visade:

Då sa en kompis till mig just att jag såg väldigt stirrig ut då. Jag tyckte 
hela den situationen var så fruktansvärt jobbig. I: Jaha, vad började du 
med då?... B1: Ja, antagligen började jag, nej antagligen började jag vifta 
med händerna. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men hon kände inte att hon 
kunde peta på mig just då när vi satt där inne. Utan hon sa det efteråt. 
Och hon uttryckte det som att jag såg väldigt nervös ut. Jag tror inte hon 
sa heller ens vad det var. (B5, s. 17-18)

1.2 Kroppslig förmedling av feedback
Den kroppsliga förmedlingen av feedback kan vara direkt eller indirekt 
(indirekt beskrivs längre ner). Direkt kroppslig förmedling innebär 
att en annan person rörde vid den blinde när hon/han visade något 
uttryck, t.ex. gungade. För att en relativt otydlig kroppslig förmedling 
av feedback, såsom enbart en lätt beröring, skall förstås förutsätter 
detta att den blinde och den andre har en gemensam förståelse av 
innebörden av denna förmedling eller att de delar gemensamma 
referensramar. Den gemensamma förståelsen av innebörden i en 
beröring kan t.ex. vara att inte gunga med kroppen eftersom det 
avviker från situationens normer. Om det inte finns någon gemensam 
förståelse kan det uppstå förvirring och missförstånd, men det finns 
inga exempel på detta i intervjuerna.

Direkt kroppslig förmedling exemplifieras med ett citat från B7 som 
berättar att modern satte ett finger på B3 när hon/han gungade.

Jag har nog säkert hakat upp kanske själv tidigare när jag varit liten 
gungat eller något sådan där men inte i så stor omfattning. Och när jag 
väl gjorde det så var min morsa där och stoppade mig på direkten på 
direkten. [...] B7: Hon sa: “Gunga inte” och försökte förklara varför. 
Och så satte hon liksom ett finger på mig så att jag skulle stoppa upp 
då. (B7, s. 17-18)

I följande exempel förmedlas istället feedbacken på ett lite hårdhäntare 
sätt genom att en närstående slår B6 på händerna:

Om jag är intresserad av något, så kan jag ofta sitta, du vet, så här med 
handen för ögat liksom så. För då på något vis koncentrerar jag mig 
eller jag tycker att jag lyssnar liksom bättre om jag har fingret där eller 
handen där så. Det vet jag, det har jag gjort ända sen jag var liten. Det 
är mycket mindre nu än vad det var då. Men när jag var liten så satt 
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jag ständigt med handen så, för att jag kanske var koncentrerad eller. 
Det får jag alltid höra. [En närstående] brukar slå mig på händerna. I: 
Varför får du inte sitta så? B6: Hon säger att det ser fult ut. Att folk tittar 
liksom. När man sitter så här. Tänk själv med hela handen inne i ögat. 
Det kanske inte ser så där jättekul ut. (B6, s. 3)

Oftast är det människor som förmedlar feedback genom kroppen, 
men även djur kan förmedla feedback. En person berättar t.ex. om 
att hennes/hans hund förmedlar feedback genom sina kroppsuttryck. 
I exemplet brukar personen å ena sidan intala hunden att nu vi ska 
ta det lugnt, men visar å andra sidan stress och att det är ont om 
tid. Hunden förmedlar feedback på personens beteende (inte på vad 
personen säger) genom att bli uppskärrad eller tjurig:

Hur jag beter mig påverkar honom [hunden] väldigt tydligt även om 
inte... Som mina sena morgnar till exempel. När jag försöker att intala 
honom att nu ska vi ta det lugnt här och nu kan du ligga, samtidigt som 
jag stressar omkring eller står och trummar och väntar på att dom ska 
svara i taxiväxeln eller något sådant där. Då blir han ju uppskärrad och 
det märks direkt. I: Du smittar av dig? Dina känslor smittar av sig på 
honom?[X]: Ja, precis. Eller om man är ute och så släpper jag honom 
lös, men har bråttom och vill gå hem, utan att säga det naturligtvis för 
det vill jag inte göra för att stressa honom. Så kan han ibland bli väldigt 
tjurig och bara gå iväg ett par meter bort och bara ställa sig. När jag 
har som mest bråttom och det är oftast bara då det händer. Då kan 
man börja fundera vad det beror på. I: Vad tror du att det beror på att 
han...?[X]: Att jag antagligen ser stressad och konstig ut.

Vid indirekt kroppslig förmedling av feedback uppmärksammar den 
blinde sina uttryck genom andra personers olikartade beteende mot 
den blinde respektive mot andra. Feedbacken är således inte direkt 
och tydligt riktad mot den blinde. Det finns ett par exempel på detta 
i intervjuerna, t.ex. när V2 upplever indirekt feedback på sina uttryck 
genom andra personers olikartade beteende mot honom/henne och en 
medföljande barndomsblind person. De andra ”pratar” nämligen till 
V2, inte till den barndomsblinde. (Tyvärr är det oklart vilka konkreta 
uttryck som V2 brukar visa vid liknande tillfällen, men förmodligen 
riktar personen ögonen mot ”de” andra.

Jag har ju vid flertalet tillfällen till exempel gått ihop med nån 
barndomsblind [...] Så går man dit [till en plats]. Och det tar tio 
sekunder va, och så pratar de till mig. Det är bara tjoff alltså... Men sån 
feedback har jag fått massor av gånger. (V2, s. 22-23)
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2. Den ”andres” upplevda kroppsuttrycksformer hos den blinde

Under detta tema presenteras de former av kroppsuttryck som den 
”andre” upplevt hos de barndomsblinda respektive de vuxenblinda 
(enligt de blinda själva).

Först redovisas en sammanfattande tabell (tabell 5:3). Ur den kan man 
utläsa antal påståenden som inkluderar olika kroppsuttrycksformer 
eller som inkluderar avsaknad av olika kroppsuttrycksformer 
fördelade på barndomsblinda respektive vuxenblinda. Sedan jämförs 
och diskuteras den ”andres” upplevelse av de barndomsblindas och 
vuxenblindas uttrycksformer. Därefter beskrivs varje form mer eller 
mindre i detalj och belyses med citat.

De flesta kroppsuttrycksformer som presenteras i tabellen är 
tagna från kroppsspråksstudien och samtalsregleringsstudien. Men 
i slutet av tabellen finns några nya former. De flesta av påståendena 
kännetecknas även av upplevd ”avvikelse” eller ”normalitet”. Detta 
diskuteras i del D. 

En relevant fråga är om det kanske endast är en blind person 
som står för samtliga påståenden om en specifik form? Efter 
analys visade det sig att detta oftast inte är fallet. I data finns det 
vanligtvis lika många påståenden (1 till 6 stycken) fördelade på lika 
många personer (en till fem stycken) för respektive form. De enda 
undantagen är sinnesstämningsuttryck. Åtta barndomsblinda, dvs. 
nästan alla barndomsblinda deltagare, står för de 15 påståendena om 
sinnesstämningsuttryck.
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Tabell 5:3. Antal påståenden som handlar om olika kroppsuttrycksformer eller 
avsaknad av olika former som den ”andre” upplevt eller inte upplevt hos de 
barndomsblinda respektive de vuxenblinda.

   Grupper
Kroppsuttrycksformer Barndomsblinda Vuxenblinda

Former som återfinns i kroppsspråks-
eller samtalsregleringsstudien

Sinnesstämningsuttryck 15 –

Blindismer 6 2

Funktionella uttryck
- Instrumentella uttryck 2 2
- Avsaknad av sociala 2 –

funktionella uttryck

Samtalsreglerande uttryck
- Stödsignaler 1 1
- Avsaknad av stödsignaler – 1
- Avsaknad av samtalssignaler 1 –

Ny form:

Diffust uttryck – 1

Summa 27 7

Personerna berättar att de har fått feedback av den ”andre” på fem 
visade kroppsuttrycksformer, nämligen sinnesstämningsuttryck, 
blin dis mer, instrumentella uttryck, stödsignaler och diffust uttryck. 
Personerna har även fått feedback på avsaknad av tre former, 
nämligen avsaknad av sociala funktionella uttryck, stödsignaler och 
samtalssignaler. 

En likhet är att både de barndomsblinda och vuxenblinda har 
upplevt feedback på blindismer, instrumentella uttryck och stöd-
signaler. En uppenbar och tydlig skillnad mellan grupperna är 
emellertid att de vuxenblinda inte nämner att de har fått feedback 
på sina sinnesstämningsuttryck. Detta kan kanske relateras till att 
sinnestämningsuttrycken socialiseras och formas under uppväxten. 
De vuxenblindas dylika uttryck liknar därmed förmodligen i stor 
utsträckning seendes. Den ”andre” har därför ingen anledning att ge 
feedback på dessa ”normala” uttryck. Nästan alla barndomsblinda 
berättar däremot om många feedbacksituationer som inkluderat 
feedback på deras sinnesstämningsuttryck. För att ha en chans att 
ändra sitt uttryck och bli mindre avvikande än man redan är, i och 
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med synskadan, har den barndomsblinde antagligen anledning att 
ta reda på hur hon/han ”ser ut” under olika sinnesstämningar. Den 
barndomsblinde kan ju inte titta sig i spegeln och ta reda på hur ett 
uttryck ser ut utan får lita på feedback och information från andra. Men 
det är inte alltid som initiativet till feedback tas av den barndomsblinde. 
Den ”andre” kan även ge feedback, vare sig den blinde vill det eller 
inte. I data finns det dessutom betydligt fler påståenden som handlar 
om att den andre tar initiativ, inte den blinde. Den ”andre”, t.ex. en 
förälder eller arbetskamrat, ser det kanske som sin uppgift att anpassa 
den blinde till en värld som domineras av seende. Men den ”andre” 
kan även (fel)tolka den blindes beteende, vilket framgår av ett citat 
från B10 som presenteras under nedanstående uttrycksform.

2.1 Sinnesstämningsuttryck
Nästan alla barndomsblinda berättar att de fått feedback av andra 
på sina sinnesstämningsuttryck, t.ex. på att personen är fundersam, 
koncentrerad, lugn, ”halvtråkig”, verkar må dåligt, har ett gott  humör 
eller är glad. Här följer ett citat som handlar om att en närstående 
brukar ge feedback på B7:s fundersamma, koncentrerade ögon:

Min [en närstående] brukar säga att när jag sitter och lyssnar och 
funderar eller koncentrerar mig då brukar hon tycka att mina ögon åker 
upp. Så då kan hon säga: ”Jaha, nu sitter du och lyssnar och försöker 
höra vad folk säger”. (B7, s. 10-11)

En okänd man gav istället feedback på att B10 hade huvudet lite nedåt. 
Mannen (fel)tolkade beteendet som en indikation på att B10 mådde 
dåligt, och visade således omsorg och välvillighet. Men mannen hade 
antagligen inte träffat synskadade tidigare och utgick således från sin 
upplevelse av beteendet, dvs. att luta sig framåt kan innebära att man 
mår dåligt:

Jag hade nog inte min käpp framme heller, men jag stod väl så här lite 
ner med huvudet och det gör jag när jag inte tänker på det. Men hade 
jag tänkt på det så hade jag nog tänkt på det. Då kom det fram en man 
och frågade: ”Hur mår du?” ”Jo, det är bra.” ”Jag trodde kanske att 
du var lite dålig?” ”Nej, oh, nej.” Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad 
jag sa. Om att jag var synskadad och stod och väntade på en kamrat. 
(B10, s. 24)

Från sina arbetskamrater får B5 positiv feedback som handlar om att 
det är bra att B5 blivit lugnare och inte sitter och viftar med händerna 
lika mycket. Arbetskamraterna verkar således socialisera den blinde 
till seende svenska normer om att man ska låta orden tala och inte visa 
avvikande viftningar som stör samtalet:



185

Kapitel 5 Intervjustudien – del B

Ja alltså på jobbet så så säger ju folk till mig att dom tycker att det har 
blivit mycket bättre. Att jag är mycket lugnare och att dom tycker att det 
är bra för att dom tycker att jag har så många bra saker att säga, när jag 
säger någonting. Så att det är bra att att jag har blivit lugnare och inte 
sitter och viftar med händerna lika mycket. (B5, s. 17)

2.2 Blindismer
Det finns relativt många påståenden från flera barndomsblinda och 
även från en vuxenblind som handlar om feedback på blindismer. 
De barndomsblinda nämner att de fått feedback på att de gungade, 
hade fingret eller handen i ögat, viftade med händerna, viftade med 
huvudet eller snurrade. De flesta påståendena handlar om feedback 
från föräldrar under uppväxten. Feedbacken handlar uteslutande om 
att inte fortsätta visa blindismen. Detta illustreras med följande citat 
från B5 och B10:

Ja alltså när jag växte upp, eller i tonåren, så var det ju negativt mest 
va. För att då sa man ju åt mig att jag inte fick gunga och att jag inte 
fick vifta med händerna. Och dom talade om för mig allt jag inte fick 
göra. (B5, s. 17) 

Men om man vill göra det [snurra] hemma, va, då blir nysynskadade 
nojiga över det. Men seende, om man har en riktigt nära vän eller 
syskon, dom bryr sig inte om det alltså. Dom kan alltså säga, men stå 
inte och snurra, jag blir så yr i huvudet. Men då är det det det beror på, 
va. (B10, s. 9-10) 

I B10:s citat ger närstående seende personer även en förklaring till 
varför de vill att B10 ska sluta snurra, dvs. att de blir yra i huvudet. 
B10 verkar acceptera denna synrelaterade förklaring. Antagligen 
har B10 känt sig yr i huvudet någon gång och delar därför denna 
erfarenhet med de seende. Hon/han verkar däremot inte acceptera att 
nysynskadade blir ”nojiga” över att hon/han snurrar hemma. 

Oftast saknas förslag på hur den blinde skall röra sig istället för att 
exempelvis gunga. Men till en person ställer jag en direkt fråga om 
detta:

I: Sa hon någonting om vad du skulle göra istället [för att gunga] eller? 
[X]: Det vet jag inte. Hon kanske sa spring av dig lite eller sätt dig vid 
trumsetet och spela eller något sådant där. 

Det verkar således som att den ”andre” tolkade gungningarna som ett 
tecken på att personen i största allmänhet behöver röra på sig för att 
minska spänningen i kroppen (indikeras av ”springa av sig” något). 
Den ”andre” gav därför alternativa sätt att minska spänningen, t.ex. 
springa eller spela trummor.
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Personen kan även sakna feedback på sådant (kroppsspråk) som 
faktiskt är normalt. Detta upplever B1:

Jag tycker det är så mycket som har fokuserats på mig som barndoms-
blind som att jag ofta, eller att man talar om att jag har ett avvikande 
kroppsspråk. Men jag får egentligen ganska lite feedback på sådant som 
faktiskt är normalt. (B5, s. 13)

V2 berättar att hon/han har fått feedback på sina stereotypa beteenden 
som liten och seende. (För V2:s del är det således felaktigt att kalla 
beteendet för blindismer. ”Mannerismer” eller enbart ”stereotypa 
beteenden” är i detta fall lämpligare begrepp (se t.ex. Leonhardt, 
1990)). Feedbacken handlade om att inte jiddra med hakan eller 
snurra i ett hörn:

Man kunde sitta och jiddra med hakan eller nåt sånt där va som ett litet 
barn, då sa de: ”Så där får du inte göra då tror de att man är dum i huvet 
och så”. Men det är väl inga, det är fullständigt normal barnuppfostran 
så att säga va. Man vill att ens unge inte skall hålla på med saker som 
ser helt knäppa ut. Så man inte står och snurrar i ett hörn eller så. Det 
tyckte de såg ut som fan. (V2, s. 31)

Även seende kan således visa stereotypa beteenden, vilket även andra 
forskare (se t.ex. Blasch, 1978; Jan & Groenveld, 1993) konstaterat.

2.3 Funktionella uttryck
Personerna nämner att de fått feedback på ett av de funktionella 
uttryck som beskrivs i kroppsspråksstudien, dvs. instrumentella 
uttryck. De har även fått feedback på de saknar ett specifikt socialt 
funktionellt uttryck.

2.3.1 Instrumentella uttryck
En barndomsblind och en vuxenblind person ger exempel på feedback 
på sina instrumentella uttryck vilket innebär att kroppen används som 
ett redskap eller instrument för kognitiva eller kroppsliga, vanemässiga 
syften eller avsikter. Uttrycken är t.ex. att springa, gå, ta tag i ett 
vinglas och sätta på vatten. Påståendena från den barndomsblinde 
genomsyras av att den ”andre” ansåg att uttrycket avvek från seendes 
normer. Detta belyses med följande citat om B2:s speciella sätt att gå 
nedför trappor:

Jag tror det var [namnet på en person] som påpekade det för mig, att 
jag gick på nåt speciellt sätt när jag gick nerför trappor. Att jag, nåt 
sånt där att jag gick mer med hela foten, eller nåt sånt där. Att det såg 
stelt ut, tyckte [namnet på en person]. Istället för att vara lite mjukare.
(B2, s. 13)
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Påståendena från den vuxenblinde genomsyras istället av att den 
”andre” ibland uttrycker sin förundran eller beundran över att den 
blinde faktiskt kan använda sin kropp på ett instrumentellt sätt. Detta 
konkretiseras med följande citat:

Då vet jag att om vi äter tillsammans. Vi sitter kanske på restaurang 
eller.. Så sitter de och iakttar hur jag gör för att få tag i vinglaset och 
allt sånt där. Och ibland kommer det kommentarer: ”Ja, jag har sett det 
att det fungerar jättebra att du söker med fingrarna på bordet, va.” Då 
säger de saker som gör att jag förstår att de suttit och tittat hela kvällen. 
(V1, s. 18)

2.3.2 Avsaknad av sociala funktionella uttryck
Feedback på avsaknad av sociala (konventionella) funktionella uttryck 
handlar om att den blinde inte visar ett adekvat sådant uttryck, utan 
istället visar något annat. Citat som berör detta finns endast hos 
de barndomsblinda och handlar om att den blinde inte står rakt. 
Uttrycksformen konkretiseras med ett citat från en barndomsblind 
person som berättar att en lärare brukar tala om när den blinde inte 
står rakt, utan sjunker fram lite grann:

Min [ett instrument]lärare är ju väldigt bra på det, att tala om för mig 
när jag inte står rakt till exempel, om jag sjunker fram lite grann. Då 
säger hon nästan alltid. Nej inte jämt, hon är duktig på att hon vet. Hon 
brukar påpeka sådant där när jag spelar skalor, för då är man ju liksom. 
Det är ett bra tillfälle att göra det på, va, när man ändå står och övar 
någonting som som man måste för att öva upp tekniken. Då brukar hon 
tala om det för mig att jag ska stå rakt.

2.4 Samtalsreglerande uttryck
I studien om blindas icke-verbala samtalsreglering redovisades fyra 
olika signaler, dvs. stödsignaler, turhållningssignaler, startsignaler och 
slutsignaler. I intervjuerna finns det endast exempel på feedback på 
stödsignaler, men även på avsaknad av stödsignaler och avsaknad av 
samtalssignaler. 

2.4.1 Stödsignaler
En barndomsblind och en vuxenblind menar att de fått feedback på 
sina samtalsreglerande stödsignaler. B7 har en närstående som brukar 
säga att den blindes ”ögon åker upp” när den blinde lyssnar på folk 
(citatet återfinns även under ”2.1 Sinnesstämningsuttryck” eftersom 
det även handlar om att hon/han funderar och koncentrerar sig):
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Min [en närstående] brukar säga att när jag sitter och lyssnar och 
funderar eller koncentrerar mig då brukar hon tycka att mina ögon åker 
upp. Så då kan hon säga: ”Jaha, nu sitter du och lyssnar och försöker 
höra vad folk säger.” (B7, s. 10-11)

2.4.2 Avsaknad av stödsignaler
V3 nämner att hon/han fått feedback på att hon/han ibland inte visar 
konventionella stödsignaler under lyssnande. V3 ”tittar” istället i en 
marmeladburk:

För jag tittar i marmeladburken under det här samtalet va, så. Men det 
här sa [närstående] åt mig alltså. För det första så tyckte de aldrig att jag 
lyssnade när jag satt på det sättet. De vägrade att ta att jag sa att: ”Jag 
hör vad du säger, jag lyssnar” utan de ville ha kontakt. (V3, s. 2)

Strax därefter talar V3 om att det stod ett värmeljus bredvid marmelad-
burken och att det ”händer av sig själv på något vis” att blicken 
riktar sig mot ljuset eller snarare lite grann bredvid ljuset (om det 
för övrigt är mörkt i rummet). Det verkar alltså som om V3 tittar i 
marmeladburken bredvid värmeljuset. 

2.4.3 Avsaknad av samtalssignaler
Samtalssignaler handlar om att rikta ögonen eller ansiktet mot den 
man samtalar med, oavsett om man talar eller lyssnar. Denna typ av 
signal är således inte lika specificerad som de signaler som beskrivits 
i samtalsregleringsstudien (kapitel 4). B8 berättar att hon/han vid 
ett tillfälle fått feedback på att hon/han inte visade en konventionell 
samtalssignal. B8 ”tittade” nämligen inte på den ”andre”, utan ner 
mot golvet:

En gång har dom sagt till mig: ”[namnet på den blinde], du behöver inte. 
När du talar med mig, så titta på mig, snälla. Tala inte med golvet.” 
(B8, s. 4)

2.5 Diffust uttryck
Det finns ett citat som belyser denna form. Det handlar om att några 
blinda personer säger till en vuxenblind person att sluta visa vissa 
kroppsrörelser eftersom de inte ser och förmodligen inte kan göra en 
förståelig tolkning av rörelserna:

”Lägg av nu för fan, vi ser ju inte.” I: Jasså, vilket tillfälle var det? Det 
var i  sånt här [ett visst] sammanhang. Vi satt och pratade om nånting 
och jag är ju van att liksom.. rita på väggen ungefär alltså. Fast inte med 
nån penna utan liksom göra figurer på väggarna. Jag tycker att det är 
naturligt när jag pratar och göra så. I: På väggar sa du? V2: Njae, men 
det berodde på att jag satt just vid väggen. Ja i luften eller mot en vägg 



189

Kapitel 5 Intervjustudien – del B

eller nåt. Så här: ”För det första, för det andra, för det tredje..” och så 
där va. Det är ganska naturliga rörelser för mig. Men att de [blinda] 
säger: ”Lägg av nu, vad håller du på med?”. Så då gjorde jag det. 
(V2, s. 16)

Det bör här framhållas att detta citat är det enda där det (i sitt 
sammanhang) framgår att det är blinda personer som ger feedback.

3.  Den ”andres” upplevda paralingvistiska uttryck hos den blinde

Under detta tema presenteras några paralingvistiska uttryck som den 
”andre” menar att den blinde använt. Det finns endast ett fåtal citat 
som berör detta. Jag har därför valt att inte presentera någon tabell 
med olika uttrycksformer. Istället har jag valt ut några citat.

B6 har fått feedback från ”folk” på att hennes/hans tysta röst kan 
tolkas som osäkerhet:

Folk har kommenterat det, eller jag har pratat, att de tycker att jag 
pratar väldigt tyst. Att det kan liksom visa kanske. Ja om man är på en 
intervju, eller att man är osäker då, om jag pratar tyst.  (B6, s. 7)

B7 har också fått feedback från ”folk”, men på sina paralingvistiska 
turhållningssignaler som visas genom att personen binder ihop 
meningar med hjälp av ”eh”-ljud. B7 reflekterar över om detta kan 
vara ett manligt fenomen:

Ibland så har folk sagt eller någon sa någongång att jag ibland kan ha 
lite ”eh-ljud” som ska vara någon slags förbindelselänk mellan ord. 
Men det kanske är ett manligt fenomen för att jag har hört mest män 
som har sådana där ”ööh-fenomen”. Det kanske är så. Carl Bildt har 
också sina bekanta ”ööh”. (B7, s. 7)

V2 upplever splittrad feedback på sin starka röst. Föräldrarna tyckte 
att det var bra att V2 hade stark röst, medan andra tycker att hon/
han kan höras lite mindre. Hur V2 förhåller sig till denna splittrade 
feedback framgår tyvärr inte. 

Tvärtom tycker jag att de tyckte att det var bra att jag hade stark röst. 
Faktiskt. Det är väl mera [några personer] nu som tycker att det är 
kämpigt att jag pratar för starkt ibland. Jag har en ganska stark röst, 
speciellt när jag är lite trött eller arg eller så där. Ja, ibland kan jag prata 
lite högt. Då tycker de att jag kan höras lite mindre kanske. (V2, s. 32)

Steg 3: Den blindes mottagande av 
den “andres” feedback

Efter att den ”andre” förmedlat feedback mottar, svarar, den blinde 
feedbacken, t.ex. genom uttalade eller outtalade tankar och/eller 
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känslor. De mottaganden som återfinns i intervjuerna är alltifrån 
medhåll, förståelse, aha-upplevelse, förvåning, chockering till att ge 
en egen tolkning av sitt uttryck, oförståelse, förnekelse, förlöjligande, 
struntar i feedbacken eller avsky. Personen anammar således inte 
alltid feedbacken utan kan ta ställning mot den och besluta sig för att 
behålla sitt uttryck - som för personen är funktionellt och adekvat. 
Men personen kan även anamma feedbacken och besluta sig för att 
förändra sitt icke-verbala uttryck. Nedan följer citat som handlar om 
den blindes mottagande av feedback. Den första delen av flera citat 
nedan presenterades även under steg 2. I citaten nedan är dessutom de 
blindas mottagande av feedbacken inkluderade.

I nedanstående exempel uttrycker en person förvåning när hon/han 
under intervjun får feedback från mig på att hon/han faktiskt sitter på 
ett vanligt sätt (dvs. med vristerna korsade). Intervjusituationen blir 
här således en lärosituation i bemärkelsen att personen verkar utveckla 
sin kunskap om sin och andras sittställning:

Det här att jag sitter så med fötterna. I: Är det bekvämt också? [X]: Jo. 
I: Men det är många som sitter så, många seende också, det är en väldigt 
vanlig ställning. [X]: Jag trodde att det bara är jag som sitter så.

Personen deltog också i kroppsspråksstudien och samtalsreglerings-
studien. I kroppsspråksstudien visar personen bl.a. flera kropps-
uttrycksformer än de övriga barndomsblinda samt överlag ett aktivt, 
tydligt och spänstigt rörelsemönster där tanke, kropp och verbalt 
språk verkar integrerade med varandra. Med andra ord, hon/han visar 
en ”subjektiverad” kropp på videofilmerna. I samtalsregleringsstudien 
visar personen även en konventionell kroppslig stil. Trots detta verkar 
personen uppfatta sig som avvikande vilket indikeras av citatet ”Jag 
trodde att det bara är jag som sitter så”, dvs. med vristerna korsade. 
I ett tidigare citat frågar hon/han mig om det är ”konstigt” att nicka 
för att visa intresse. Dessa två citat indikerar att personen utgår från 
att hon/han uttrycker sig avvikande och att hon/han saknar kunskap 
om vad som kan uppfattas som normalt. Detta visar att uppfattningen 
om att man är avvikande kan överskugga ett till synes konventionellt 
beteende.

I ett utslag av tonårsuppror tog B5 ställning mot feedback på de 
blindismer som hon/han inte fick visa:

När jag växte upp, eller i tonåren, så var det ju negativt mest va. För att 
då sa man ju åt mig att jag inte fick gunga och att jag inte fick vifta med 
händerna. Och dom talade om för mig allt jag inte fick göra. Och då 
sedan sket jag ju i dom. Eftersom jag tyckte bara att det var löjligt. Jag 
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ville inte veta det där. Jag ville förtränga det säkert också. Men sedan var 
det väl ett utslag av tonåren att, då skiter man i sådant som vuxna säger 
i väldigt hög utsträckning. (B5, s. 17)

I citatet framgår även att B5 inte ville veta, ”ville förtränga”, att vissa 
beteenden uppfattades som avvikande. Detta indikerar att B5 kämpar 
för att vara en person och kämpar mot att vara ”blinde B1”. ”Blinde 
B1” är en blind person som framför allt har avvikande beteenden som 
måste normaliseras.

I nedanstående citat håller B8 inte med den ”andre” utan ger sin 
egen tolkning av sitt beteende, dvs. att B8 tittar ned i golvet eftersom 
hon/han är förbannad. B8 tänker således inte alltid titta på den 
”andre” när hon/han talar. Detta visar också att personen framhäver 
sig själv och sina behov.

En gång har dom sagt till mig: “[namnet på den blinde], du behöver inte. 
När du talar med mig så titta på mig snälla, tala inte med golvet.” “Ja, 
men jag är förbannad på dig, så jag ville inte titta på dig” sa jag då. För 
det var jag ju. “Ja, ja, då är det en annan sak, men så du vet det.” “Ja då, 
det vet jag väl, för annars tittar jag alltid på dig.” (B8, s. 4)

En och samma person kan motta feedbacken på olika sätt, vilket 
indikerar ambivalens. Personen kan t.ex. först spontant motta den 
på ett sätt, men efter en stunds eftertänksamhet motta den på ett 
annat sätt. I nedanstående citat svarar V1 först med avsky på andras 
kommenterar om att det fungerar jättebra när hon/han söker med 
fingrarna på bordet. Men uttrycker sedan förståelse för kommentaren 
och menar bl.a. att hon/han säkert själv varit likadan (antagligen innan 
V1 blev blind).

Vi sitter kanske på restaurang eller.. Så sitter de och iakttar hur jag 
gör för att få tag i vinglaset och allt sånt där. Och ibland kommer det 
kommentarer: ”Ja, jag har sett det att det fungerar jättebra att du söker 
med fingrarna då” eller sådär va på bordet va. Då säger de saker som 
gör att jag förstår att de suttit och tittat hela kvällen. I: Hur känner 
du dig då? V1: Spontant så känner jag ju så här: Fy fan. Kan man inte 
umgås en sekund utan att ni skall sitta och studera mig som om jag 
vore nåt konstigt djur. Men sen så förstår jag ju att det beror ju på vårt 
samhälle att vi inte har uppfostrat människor i den andan. Att vi är inte 
några konstiga missfoster som inte ser. Det är ju det va. Det är det.. Jag 
ju inte klaga på den personen. För jag har själv säkert varit lika dan. 
(V1, s. 18)

Feedbacksituationen inkluderar en kommunikativ process som i 
oftast beskrivs som tre steg. Men processen behöver inte avslutas i 
och med att steg tre uppnåtts. Steg tre kan följas av steg ett, men med 
ett modifierat innehåll. Den blinde kan exempelvis ha känt sig på ett 
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annat sätt än vad den ”andre” menar. Då kan den blinde återigen 
begära feedback genom att t.ex. begära en förklaring om varför den 
”andre” menar si eller så:

Ja, feedback har man ju fått på så sätt att föräldrar, kamrater naturligtvis 
ibland har sagt att: “Nu verkar du si eller så för att... det är si eller så . 
Du ser ut”... Dom har beskrivit en situation och ibland har det stämt in 
och ibland kanske jag har känt mig på ett annat sätt och då har jag fått 
säga: “Ja, men varför är det så? Varför tror du det?” (B9, s. 1)

En feedbacksituation kan vidare vara motiverande för att förändra 
ett uttryck. Denna relation visar sig i relativt många citat. Relationen 
exemplifieras med ett citat från B2 som har fått feedback på att hon/
han sitter framåt med axlarna och inte rak i ryggen. B2 försöker då 
“bota” detta genom att i enrum “gå omkring med en massa böcker på 
huvudet”. Det är anmärkningsvärt att B2 använder begreppet “bota”, 
vilket associerar till sjukdom. Denna “sjukdom” är i detta fall att sitta 
med huvudet rakt ner och axlarna framåt som B2 försöker ”bota” 
genom att ha böcker på huvudet:

Dom har väl sagt någongång om man sitter med huvudet rakt ner så här, 
vilket är väldigt lätt att göra. Det är ganska skönt att sitta så. Så får jag 
alltid höra att jag sitter framåt med axlarna. Att jag inte är rak i ryggen, 
man glömmer sig bort. Jag försöker bota det genom att gå omkring 
med en massa böcker på huvudet. Så vi får se hur det går. Jag gör det 
i enrum. I: Du tränar för dig själv, så att säga? U: Jo, jag tycker det är 
ganska viktigt just när man sjunger och så där. Så är det bra med en bra 
hållning.  (B2, s. 5)

Del C: Den blindes upplevelse av att förändra 
egna icke-verbala uttryck i lärosituationer

De tidigare delarna handlade bl.a. om den blindes visade icke-
verbala uttryck. Som ett svar på t.ex. feedback kan personen sedan 
förändra sitt visade icke-verbala uttryck till något annat12. Man kan 
t.ex. lära sig ett nytt, återlära ett tidigare eller reducera ett avvikande 
uttryck. Men det är inte enbart feedback som kan vara motiverande 
för att förändra ett uttryck. Personerna berättar även att de har läst 
böcker, hört föredrag eller gått kurser i kroppsspråk eller drama13. 
De har dessutom hört beskrivningar av kroppsuttryck eller hört olika 
röstkvalitet på radio, TV och bio. 

Nedan beskrivs först faktorer som begränsar lärosituationer. 
Denna analys är framför allt baserad på citat som berör svårigheter 
med lärande och träning av kroppsuttryck. Dessa citat kommer 
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huvudsakligen från de barndomsblinda. Därefter ges exempel på hur 
lärandet av framför allt kroppsuttryck kan gå till. Dessa exempel finns 
under tre teman, dvs.:

• Att (försöka) lära sig nya icke-verbala uttryck
• Att återlära kroppsuttryck
• Att reducera ett avvikande kroppsuttryck

En förutsättning för att kunna förändra ett icke-verbalt uttryck är att 
den blinde har upplevt det genom sina sinnen och uppmärksammat 
det kognitivt. Den blinde måste även vilja förändra det. (Det borde 
avsevärt försvåra förändringen om den blinde tvingas, mot sin vilja, 
att förändra ett uttryck.) Men det räcker inte med viljan. Om en annan 
person försöker lära den blinde att förändra sitt uttryck måste denna 
person specifikt kunna beskriva, helst både verbalt och icke-verbalt, 
hur förändringen stegvis skall gå till och vad den skall leda till. Den 
blinde måste även kunna förstå och ta till sig denna beskrivning (som 
i möjligaste mån bör utgå från den blindes sinnesförutsättningar). 
Om den blinde inte förstår beskrivningen innebär detta återigen att 
lärandet försvåras. Sinnenas kvalitéer kan även begränsa möjligheten 
att lära sig ett uttryck. Känseln ger t.ex. endast styckevis och 
fragmenterad information om relativt okända kroppsuttryck. Känseln 
ger inte heller en bakgrund (“yttre horisont”) mot vilket ett uttryck 
kan förstås på samma sätt som synen. Känseln och synen sätter dock 
personen i direktkontakt med uttrycket. Detta gäller däremot inte 
för hörseln som endast annonserar, refererar till uttrycken (se vidare 
Karlsson, 1999b). För att ett nytt uttryck skall kunna användas 
“naturligt” och kroppsligt, utan kognitivt uppmärksammande, måste 
det även successivt integreras med den blindes hela “jag” (identitet, 
personlighet, röst, känslor, sinnesförutsättningar, kroppskonstitution, 
erfarenhet av olika situationer etc.). Det nya uttrycket måste dessutom 
anpassas till normer som reglerar när det är lämpligt att använda 
uttrycket.

Att (försöka) lära sig nya icke-verbala uttryck
Flera av de barndomsblinda har försökt att lära sig nya kroppsuttryck, 
såsom gester, att stå på händer, att vara mjuk i kroppen under dans 
eller att inte sätta ner hela foten när man springer. Men de har inte lärt 
sig uttrycket eftersom det var alltför svårt eller inte kändes naturligt. 
Uttrycket har inte integrerats med ”jaget”. Att det inte känns eller blir 
naturligt berättar flera personer, t.ex. B10:
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Om nån ska lära dig: ”Om du menar det och det, då ska du göra den 
gesten.” Och så tar dom tag i min hand och visar hur jag ska göra. Jag 
menar, det kan ju inte jag göra sen. Jag menar: ”Jaha, du menar så här?” 
och så gör jag fel. ”Nej, så här”, och så gör dom. ”Menar du så här?” 
”Ja, det ser bättre ut” och så ska man liksom. Jag menar det blir ju inte 
naturligt! (B10, s. 10)

En barndomsblind person har dock lyckats lära sig ett nytt uttryck, 
dvs. att röra sig på ett visst sätt i takt med musik:

Det här med att röra sig i takt med musiken, det är inte alltid så lätt, 
tyckte inte jag i alla fall. Men det var inte så svårt efter ett tag tyckte jag 
sen. Det var ju liksom inte så specificerat hur man skulle göra. I: Hur 
kändes det när du lyckades röra dig i takt till musiken? J: Det var inte 
just det att det i takt till musiken. Det var mera hur man skulle göra. 
Jag trodde att det var. Jag trodde att man måste göra på något visst sätt 
eller så. Men det kändes bra om man kunde, när man kunde hänga med 
på det. (B4, s. 3)

I början av läroprocessen förutsatte således denna person att man 
måste göra på ett visst sätt. Men upptäckte att det faktiskt inte var 
så specificerat och kunde därför ”hänga med på det”. Detta kändes 
också bra och stärkte antagligen personens självkänsla. Flera andra 
studier (se t.ex. Bieber & Schut, 1991; Strauss, 2000) har även visat att 
lärande och träning av kroppsuttryck stärker den blindes självkänsla 
och säkerhet.

Flera barndomsblinda nämner att de har gått enstaka kurser i 
kroppsspråk eller drama. Under dessa kurser förmodar jag att de 
har försökt att lära sig nya uttryck. Men de nämner endast att de fått 
visa upp kroppsuttryck som de redan kunde eller att de börjat tänka 
på vissa uttryck. De barndomsblinda ger däremot exempel på att de 
reducerat ett uttryck som de upplevt som avvikande och ersatt det med 
ett nytt, mer ”normalt” uttryck. Dessa exempel har placerats in under 
ett separat tema, dvs. ”Att reducera ett avvikande uttryck”.

Följaktligen är det endast de vuxenblinda som ger tydliga exempel på 
lärande och träning av nya uttryck som inte innebar att ett avvikande 
samtidigt reducerades.

Att imitera andra med hjälp av sina sinnen torde vara ett relativt 
vanligt sätt att lära sig icke-verbala uttryck. Men det finns endast 
några få exempel på detta. En anledning kan vara att imitationen är 
en långvarig, komplicerad och relativt kroppslig process som kan vara 
svår att minnas och beskriva i detalj. 

V2 ger i varje fall ett exempel och beskriver hur hon/han lärt sig hur 
man rör huvudet genom att se på andra:
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Jag menar såna här basgrejer som hur man rör huvudet och hur man 
torkar sig med en handduk och sån där. Det vet jag, för det har ju sett 
va. Det har jag inte lärt mig på nått teoretiskt sätt, va. Utan det har jag 
sett hur alla andra har gjort och gjort likadant. (V2, s. 31)

B7 har (antagligen relativt omedvetet) lärt sig sina ”eh-ljud” och 
”ööh”-ljud” genom att t.ex. imitera röster på radio. B7 är dock inte 
helt säker på var hon/han lärt sig “eh”-ljudet, vilket indikeras av ord 
som “kanske har att göra med”, “jag tror man påverkas”. 

Ibland så har folk sagt eller någon sa någongång att jag ibland kan ha 
lite eh-ljud som ska vara någon slags förbindelselänk mellan ord. Men 
det kanske är ett manligt fenomen för att jag har hört mest män som 
har sådana där (ööh) fenomen. Det kanske är så. Carl Bildt har också 
sina bekanta (ööh). [...] Det kanske har att göra med att jag ofta lyssnar 
jag lyssnar mycket på radio och också mycket på politikerdebatter eller 
intervjuer eller något sådant där va. Och jag tror man påverkas nog av 
det man hör runt omkring sig. (B7, s. 7)

Nedan ges tre exempel på hur praktisk (motorisk, kroppslig) eller 
teoretisk kunskap om ett icke-verbalt uttryck överförs, används och 
prövas i andra vardagliga sammanhang.

I det första citatet överför en vuxenblind person sin praktiska 
kunskap om kvinnliga och manliga kroppsuttryck i danssammanhang 
till manliga poser i andra vardagliga sammanhang:

Genom att ha sysslat litet grand med olika typer av [namn på dansen] 
så har jag alltså fått korriografi eller fått regi i att se manlig ut. Jag 
har förstått att manlighet kontra kvinnlighet i olika kulturer uttrycks 
på olika sätt, va. Och det har varit en enorm grej alltså [...] Och att 
kvinnligt också uttrycks i dans, i olika danser, olika sätt, på olika vis. 
Och det tycker jag var djävligt spännande och då får jag ju naturligtvis 
klart för mig att på kul så höll jag ju på och tränade på olika poser som 
jag sedan har liksom kommit på mig själv att jag ibland använder mig 
utav.

I det andra citatet överför en annan vuxenblind person istället sin 
praktiska kunskap om inandning på vissa ställen när hon/han spelar 
ett blåsinstrument till andra sammanhang:

Jag pauserar. Jag har liksom nog lite pejl på det att jag har hållt på lite 
med blåsinstrument och sånt där tidigare också. Så jag är lite medveten 
om att man måste liksom ta in luft mellan fraserna. Att man inte fraserar 
hur som helst. Det där är inte nåt som jag är medveten om. Jag vet att 
det är så. Det är sällan jag liksom vräker ur mig grejer så jag måste andas 
mitt i och sånt där. Det är inte min stil det har det aldrig varit.[...] När 
man håller på med blåsinstrumet så tänker man ju väldigt mycket att 
nu skall jag liksom spela dit och där skall jag dra in luft va. Och så. Så 
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det är en medvetandeprocess som man lär sig, för det där har man ju i 
sig sen. I: För över det på ett vanligt samtal också? [X): Ja, det tror jag 
nog att man gör.

I det tredje citat överför V4 sin teoretiska kunskap (läser böcker och 
fått uttrycken förklarade) till praktisk kunskap genom att kolla med 
någon hur uttrycken ser ut, verkar:

Jag har ju lärt in dem. Fått dem förklarade i olika sammanhang. Jag 
har ju varit ganska intresserad av ämnet. Och därför så blir det alltså 
intressant då. Att när man läser böcker så här, tar till sig, kan man ju 
kolla av med någon hur det ser ut, verkar. (V4, s. 15)

Både de vuxenblinda och barndomsblinda anser att det är bra att delta 
i teater eller drama för att lära sig nya icke-verbala uttryck. (Men 
för de barndomsblinda framgår det inte om de verkligen lärt sig nya 
uttryck under exempelvis en genomgången dramakurs.) De motiverar 
detta med att det faller sig naturligt att ta reda på hur man ser ut och 
genom att spela en annan än sig själv kan man slippa skuld och skam. 
Genom teater och drama kan man även få utlopp för känslor som 
annars riskerar att ”fastna” i kroppen.

Sammanfattningsvis upplever de barndomsblinda svårigheter med 
att lära sig nya kroppsuttryck. De barndomsblinda verkar däremot 
inte uppleva några svårigheter med att lära sig paralingvistiska uttryck 
(men det finns endast ett citat som belyser detta). De vuxenblinda 
nämner inga svårigheter med att lära sig nya icke-verbala uttryck och 
ger flera exempel. 

Att återlära kroppsuttryck
De vuxenblinda har av olika anledningar, t.ex. rädsla för att ta för stor 
plats, slutat använda vissa kroppsuttryck sedan de blivit synskadade. 
Efter ett tag har de emellertid börjat minnas och “återlära” dessa 
tidigare använda kroppsuttryck, såsom att spontant gestikulera eller 
rikta ansiktet till och från den som talar. Återlärandet beskrivs som en 
process som i början kräver en hel del kognitivt uppmärksammande 
(“ett himla tänkande”) tills dess att uttrycken återigen kan förbli på 
en slumrande sinnesmässig nivå (blir ”naturliga”). Detta belyses med 
följande citat från V3:

Och i början då när jag började återta det här så blev det ett himla 
tänkande på vart huvudet skulle vara åt för håll. I ett samtal på.. tre, 
fyra, så växer ju det här då va.. Där sa någon något nu och där sa någon 
något nu, och så. Och nu tänker jag inte ett ett dugg på det. Nu är det 
naturligt igen. (V3, s. 1) 



197

Kapitel 5 Intervjustudien – del D

Detta återlärande förutsätter att den vuxenblinde vet vilket 
kroppsuttryck som uppfattas som normalt eftersom det inte är troligt 
att man återlär ett uttryck som uppfattas som avvikande.

Att reducera ett avvikande kroppsuttryck
En del kroppsuttryck reduceras eller tränas kanske ibland bort helt 
eftersom de upplevs som att de avviker alltför mycket från seendes 
normer. Att ett kroppsuttryck reduceras innebär att det avtar i 
omfattning och frekvens, och successivt ersätts med ett annat mer 
”normalt”. De reducerade uttrycken är t.ex. olika typer av blindismer, 
t.ex. att peta sig i ögonen eller vifta med händerna. Dessa blindismer 
har successivt minskat med åldern, men kan ibland fortfarande visas. 
B6 berättar att hon/han har ersatt att hålla en hand för ögat med att 
istället ha handen mot kinden:

...men så typ om [en närstående] kommer: ”Men ta bort handen.” Och 
det har det väl kanske blivit mer att: ”Så då? Är det ok så?” liksom ”Är 
det bra så?” [att ha handen mot kinden istället]. Men sen att det har 
blivit så mer automatiskt då. (B6, s. 4)

V3 har “tränat bort” att (i vissa situationer) bry sig om lampljus, 
trots att V3 får stimulans av att titta mot lampor, att det upplevs som 
“ganska kul” och händer av sig själv:

Så har jag tränat bort att bry mig om lampljus [...] Men om jag tittar så 
här, som jag gör nu, och det är väl någonstans uppe i, ja, taket. Riktigt, 
det vet jag inte. Men lite snett upp ja. Så får jag bästa stimulans. För då 
ser jag väldigt starkt ljus och det är ganska kul så här va. När man alltså 
bara ser grått, grått, grått, grått, grått. Så på något sätt så händer det sig 
här av sig själv på något vis. (V3, s. 2)

Del D: Jämförelser mellan upplevd avvikelse, normalitet 
eller neutralitet vad gäller den blindes egna kroppsuttryck, 

den blindes egna paralingvistiska uttryck och/eller 
den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde

I introduktionen och metodavsnittet till detta kapitel nämndes att 
en betydande del av intervjuerna handlar om upplevd avvikelse eller 
normalitet. För att belysa detta genomförde jag därför en detaljerad 
analys över antal påståenden som kännetecknades av upplevd avvikelse, 
normalitet eller neutralitet vad gäller den blindes egna kroppsuttryck, 
den blindes egna paralingvistiska uttryck och/eller den ”andres” 
upplevda kroppsuttryck hos den blinde i feedbacksituationer. I linje 
med syftet för hela avhandlingen jämfördes även barndomsblinda med 
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vuxenblinda. Resultatet av beräkningarna presenteras i två tabeller 
(tabell 5:4 och 5:5) och efter respektive tabell följer en analys. Men 
först beskrivs vad som kännetecknar avvikelse, normalitet respektive 
neutralitet. Sedan följer exempel på explicit och implicit avvikelse 
respektive normalitet. 

Med avvikelse menas att uttrycket (eller beteendet, gesterna, 
kroppsspråket)14 upplevs som att det avviker från seende normer i 
allmänhet eller från en viss seende grupps normer15. Med normalitet 
menas att uttrycket upplevs som att det istället är i linje med seende 
normer i allmänhet eller med en viss seende grupps normer. Med 
neutralitet menas att uttrycket ej kännetecknas av avvikelse eller 
normalitet.

Explicit avvikelse kännetecknar påståenden där personen uttalat 
upplever sitt uttryck, beteende eller kroppsspråk som ”avvikande” 
eller något liknande, t.ex. ”annorlunda”, ”konstigt”, ”speciellt”, 
”knäppt”,  ”inte så bra” eller ”blinnigt”. Implicit avvikelse känne-
tecknar påståenden där personen inte lika tydligt och uttalat talar 
om avvikelse, utan avvikelsen måste uttolkas i sitt sammanhang 
och eventuellt mot bakgrund av information om personens biografi. 
Påståenden som implicit genomsyras av avvikelse handlar framför allt 
om att

• den blinde inte visar ett uttryck lika ofta som tidigare (såsom att 
vifta med händerna eller peta sig i ögonen)

• den blinde tillåter sig att visa ett visst uttryck (såsom att gå 
framåtlutad) i vissa sammanhang (såsom i hemmet)

• den blinde formulerar i ord vad hon/han gör och varför till en annan 
person (såsom ”jag sätter örat mot därför att jag hör bättre”)

• den ”andre” säger till personen att inte visa ett visst uttryck (såsom 
att inte gunga eller ”jiddra med hakan”)

• den ”andre” berättar om skillnader mellan deras uttryck respektive 
den blindes (såsom att de sluter ögonen när de tänker, men att den 
blinde istället öppnar ögonen)

• den ”andre” hävdar att den blinde skiljer sig från seende (såsom att 
den blinde simmar eller dansar stelare än seende)

• den ”andre” tycker att den blinde visar ett visst uttryck lite väl 
mycket (såsom talar lite väl starkt)

• den blinde eller den ”andre” gör en negativ värdering av den blindes 
uttryck (såsom dåligt, inte så bra, dumt eller fult).

Explicit normalitet kännetecknar påståenden där personen uttalat 
upplever sitt uttryck som ”normalt”, ”seende”, ”vanligt” eller ”som 
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alla andras”. Implicit normalitet uttolkas på samma sätt som implicit 
avvikelse, dvs. i sammanhanget och eventuellt med hjälp av biografisk 
information. Påståenden som implicit genomsyras av normalitet 
handlar framför allt om att

• den blinde menar att hon/han inte visar ett visst uttryck (såsom att 
snurra eller gunga) i vissa situationer (såsom ute bland folk).

• den blinde ibland använder eller tränar på vissa rollspecifika uttryck 
(såsom föreläsarrollsuttryck eller könsrollsspecifika uttryck)

• den blinda tänker på att visa ett visst uttryck (såsom att ”titta” på 
den andre)

• den blinde sjunger i ett visst sammanhang (som kräver kunskap om 
vissa normer, vilket framgår av biografin)

• den ”andre” är förundrad över att den blinda kan utföra en viss 
handling (såsom att gå själv eller duka).

Nedan presenteras tabell 5:4. Av den framgår antal påståenden som kän-
ne tecknas av avvikelse, normalitet eller neutralitet. Antal påståenden 
är dels fördelade på den blindes upplevda egna kroppsuttryck, den 
blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck och den ”andres” 
upplevda kroppsuttryck hos den blinde, dels på barndomsblinda och 
vuxenblinda.

Tabell 5:4. Antal påståenden som kännetecknas av avvikelse, normalitet eller 
neutralitet. Antal påståenden är dels fördelade på tre teman, dvs. den blindes 
upplevda egna kroppsuttryck, den blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck 
och den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde, dels fördelade på 
barndomsblinda (”B”) och vuxenblinda (”V”). Inom parentes finns summeringar 
över antal påståenden som kännetecknas av avvikelse, normalitet respektive 
neutralitet fördelat på de tre temana.

      Teman

Den blindes Den blindes Den ”andres” 
upplevda egna upplevda egna upplevda kroppsuttryck 
kroppsuttryck paralingv. uttryck hos den blinde

Kännetecknas av B V (sum.) B V (sum.) B V (sum.)

Avvikelse 18 13 (31) 1 2 (3) 23 6 (29)

Normalitet 7 12 (19) 5 3 (8) 5 7 (12)

Neutralitet 27 23 (50) 7 15 (22) 9 0 (9)

Av tabellen framgår bl.a. följande:

• Den blindes upplevda egna kroppsuttryck kännetecknas exakt 
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lika ofta av avvikelse eller normalitet (50 påståenden, varav 31 
avvikelse och 19 normalitet) respektive neutralitet (50 påståenden). 
Detta indikerar att de blinda överlag har en ”balans” mellan sina 
upplevelser av avvikelse eller normalitet respektive neutralitet 
vad gäller egna kroppsuttryck. Observera dock att det hos de 
barndomsblinda finns mer än dubbelt så många påståenden som 
kännetecknas av avvikelse (18 påståenden) än av normalitet (7 
påståenden). 

• Den blindes upplevda egna paralingvistiska uttryck kännetecknas 
sällan av avvikelse (3 påståenden), men något oftare av normalitet (8 
påståenden). Den uttrycksform som kännetecknas av normalitet är 
framför allt rollspecifika uttryck. Oftast är emellertid upplevelserna 
neutrala och faktabetonade (22 påståenden). Personerna säger i 
princip: ”När jag känner mig på detta sätt så låter min röst si eller 
så” eller ”När jag vill att andra ska lyssna så gör jag si eller så med 
rösten”.

• Den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde i 
feedbacksituationer kännetecknas framför allt av avvikelse, men 
även av normalitet (sammanlagt 41 påståenden, varav 29 avvikelse 
och 12 normalitet). Den ”andres” feedback på de barndomsblindas 
kroppsuttryck är ibland även neutral (9 påståenden). Den neutrala 
feedbacken ges uteslutande på deras sinnesstämningsuttryck. Övrig 
feedback från den ”andre” kännetecknas framför allt av att den 
blindes kroppsuttryck upplevs som att det avviker från seende 
normer. Detta är speciellt tydligt för de barndomsblinda.

Ovanstående jämförelser handlar övergripande om likheter och 
skillnader vad gäller avvikelse eller normalitet. Men det finns även 
likheter och skillnader mellan några intressanta specifika former av 
avvikelse eller normalitet. Dessa former framgår av tabell 5:5 nedan.
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Tabell 5:5. Antal påståenden som kännetecknas av olika former av avvikelse eller 
normalitet. Antal påståenden är dels fördelade på den blindes upplevda egna 
kroppsuttryck och den ”andres” upplevda kroppsuttryck hos den blinde, dels 
fördelade på barndomsblinda (”B”) respektive vuxenblinda (”V”).

   Teman

Den blindes Den ”andres”
upplevda egna upplevda kroppsuttryck 
kroppsuttryck hos den blinde

Olika former av
avvikelse eller normalitet B V B V

Enbart  avvikelse 15 10 20 3

Liknelse med utvecklings-
störda, dumma, knäppa
eller med en trädocka – – 2 2

Tillåta sig att
vara avvikande 3 3 – –

Avvikelse från
blindas ”normer” – – – 1

Enbart  normalitet 7 12 6 4

Förundran över
normalitet – – – 3

Av tabell 5:5 framgår bl.a. följande:

• Både den blindes upplevda egna kroppsuttryck och den ”andres” 
upplevda kroppsuttryck hos den blinde kännetecknas huvudsakligen 
av enbart avvikelse eller normalitet i relation till seende normer. 
Dessa påståenden innehåller t.ex. inte liknelser med andra margi-
naliserade grupper eller förundran över att den blinde faktiskt beter 
sig normalt. 

• Den ”andres” upplevda avvikande kroppsuttryck hos den blinde 
handlar vid några enstaka tillfällen om liknelser med andra 
marginaliserade grupper (utvecklingsstörda, dumma, knäppa) eller 
med ting (B6 går stelt som en trädocka). V1 har t.ex. fått höra att 
hon/han riskerade att tolkas som dum i huvudet när hon/han som 
liten satt och jiddrade med hakan eller snurrade i ett hörn, V3 att 
hon/han ser knäpp ut när hon/han ”tittar” i en marmeladburk på 
bordet, B10 att hon/han riskerar att tolkas som utvecklingsstörd när 
hon/han böjer fram huvudet. Det avvikande uttrycket kopplas 
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således samman med ett psykiskt handikapp, trots att personen inte 
alls har ett sådant. Den ”andre” varnar (förmodligen välvilligt) den 
blinde för att okända personer kan marginalisera den blinde mot 
bakgrund av hennes/hans avvikande kroppsuttryck. 

Beteenden som gör andra obekväma (såsom att jiddra med hakan, 
snurra, böja fram huvudet eller gå stelt, mina exempel) tolkas oftast 
som en indikation på (psykisk) störning (Smith, 1993). I den svenska 
kulturen finns det även en allmänt omfattande åsikt, att vuxna, mogna 
människor skall vara klart medvetna om vad de gör (Daun, 1989). 
Av detta kan man dra slutsatsen att man kan uppfattas som barnslig, 
omogen och/eller psykiskt störd om man inte kan kontrollera s.k. 
obekväma och avvikande beteenden. Att följa denna norm om att 
kontrollera obekväma beteenden är rimligen speciellt svårt för blinda 
eftersom de i stor utsträckning är beroende av andras konstruktiva 
feedback. Det är intressant att notera att det inte finns några liknande 
exempel vad gäller den blindes upplevda egna kroppsuttryck. 
Antagligen vill de se sig själva som personer som inte alltid måste 
försöka uttrycka sig med kroppen enligt normerna. 

• De blinda tillåter sig ibland att vara avvikande eftersom de anser 
att det är lämpligt utifrån sina egna sinnesförutsättningar, andra 
fysiologiska förutsättningar eller sätt att vara. Detta kan återigen 
ha att göra med att de vill se sig som personer som uttrycker sig 
utifrån sina egna förutsättningar. Det finns inte heller några citat 
som kännetecknas om att den ”andre” tillåter den blinde att vara 
avvikande. Detta indikerar att den blinde upplever att den ”andre” 
försöker socialisera den blinde till att uttrycka sig normalt, dvs. som 
seende.

• Ett citat skiljer sig faktamässigt från alla andra.16 Det handlar 
om att blinda personer ger feedback, inte seende. De blinda anser 
att en vuxenblind person bör sluta visa vissa kroppsrörelser (t.ex. 
att rita figurer på väggarna) eftersom de inte ser och kan göra en 
förståelig tolkning av rörelserna. Den vuxenblinde anpassar sig 
efter de blinda gruppens normer (som således är baserade på deras 
sinnesförutsättningar) och slutar att visa dessa rörelser, trots att 
de upplevs som ”naturliga” för den vuxenblinde. Detta är samma 
princip som när den blinde anpassar sig efter seende normer, t.ex. 
reser upp huvudet, slutar vifta med händerna eller slutar peta sig 
i ögonen, trots att dessa beteenden är funktionella eller sinnes-
stämningsrelaterade för den blinde. Detta visar att olika personer 
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anpassar sina kroppsuttryck efter gruppens förutsättningar, oavsett 
om gruppen är seende eller blind. 

• Den ”andre” uttrycker ibland förundran eller beundran över att 
en vuxenblind person kan visa ett normalt uttryck (t.ex. kan gå 
själv, söka med fingrarna efter ett vinglas, duka och tända ljus). 
För den blinde är detta däremot inget märkvärdigt och hon/han 
svarar därför negativt på denna förundran, beundran. Den ”andres” 
förundran, beundran kan ses som en form av stigmatisering och rör 
i grunden en underskattning eller mystifiering av den blinde. Den 
blinde tillskrivs något som den blinde inte känner stämmer. Denna 
form av stigmatisering beskrivs i Karlsson och Sharifzadeh-Khoi 
(1999, s. 140). Den ”andre”, som i detta fall var seende, jämför sig 
även förmodligen med den blinde och tänker att det är fantastiskt 
att man kan så mycket, trots att man inte ser. Detta indikerar att den 
”andre” anser att synen är det viktigaste sinnet.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en annan form av stigmatisering, 
dvs. ”kollektivisering av ens person” som också beskrivs i Karlsson 
och Sharifzadeh-Khoi (1999, s. 144). Med detta menas att den 
blinde själv upplever sig som en representant för ett kollektiv som 
utmärks av att man är synskadad och att ens handlande i en specifik 
situation inte bara tänks ha konsekvenser i denna situation, utan även 
i framtida situationer för en själv såväl som för andra blinda. Detta 
framgår av följande citat från V1 som upplever att hon/han gör den 
synskadade världen en god tjänst genom att visa sin kompetens i t.ex. 
ett instrumentellt uttryck:

Jag gör andra en tjänst som inte heller ser. Att jag visar upp att det går 
jättebra, det går jättebra att gå in i bland de här antika hyllorna med glas 
och koppar och grejer, massor åt alla håll. Jag visar det fastän de skriker 
nästan ”Uäh!” ”Åhh!” sådär va. Jag har inte haft sönder nånting. Jag 
har inte haft ned nånting. Men jag kan ju inte röra mig lika snabbt som 
andra. Jag vill visa det att det går, så att folk lär sig att det funkar va. Jag 
känner det som om man verkligen gör världen en god tjänst. I: Ja, ja. V1: 
Den synskadade världen då. (V1, s. 25)

Detta citat visar även att V1 upplever att hon/han måste visa att 
“blinda kan” för att hon/han och andra blinda skall bli respekterade i 
en värld som domineras av seende.
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K O R T F A T T A D  S A M M A N F A T T N I N G  O C H  

Ö V E R G R I P A N D E  R E S U L T A T

I detta avsnitt redovisas först en kort sammanfattning av studien. 
Sedan redovisas en del övergripande resultat som sammanfattar de 
viktigaste fynden i resultatavsnittet.

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för vuxna blinda 
personers upplevelse av egna icke-verbala uttryck, dvs. kroppsliga 
och paralingvistiska uttryck (röstkvalitet). Sjutton halv-strukturerade 
intervjuer genomfördes med tio barndomsblinda och fyra vuxenblinda 
personer. Analysen av de transkriberade intervjuerna var framför allt 
inspirerad av EPP-metoden (se kapitel 2). Följande tre huvudteman 
uttolkades:

• Del A: Den blindes olika typer av upplevande av upplevda egna icke-
verbala uttrycksformer

• Del B: Den blindes upplevelse av egna icke-verbala uttryck i 
feedbacksituationer

• Del C: Den blindes upplevelse av att förändra egna icke-verbala 
uttryck i lärosituationer

Dessa tre teman har sedan ramats in, diskuterats och utvecklats i 
detalj. Avslutningsvis genomfördes kvantitativa (frekvens) jämförelser 
mellan upplevd avvikelse, normalitet eller neutralitet vad gäller 
den blindes upplevda egna kroppsuttryck, den blindes upplevda 
egna paralingvistiska uttryck och/eller den ”andres” upplevda 
kroppsuttryck hos den blinde. Dessa jämförelser resulterade i flera 
intressanta resultat, som redovisades i del D.

Det övergripande resultatet presenteras och diskuteras (i den mån det 
inte redan har diskuterats i resultatavsnittet) i tio punkter nedan, där 
det övergripande resultatet är kursiverat. Det övergripande resultatet 
följer i princip resultatsavsnittets struktur. Varje övergripande resultat 
är antingen detsamma som ett tidigare presenterat resultat eller 
indikeras av ett eller flera fynd i resultatavsnittet. Men det kan även 
indikeras av andra iakttagelser som t.ex. berör intervjumaterialets 
utformning. En del resultat förutsätter dessutom att de upplevelser 
som beskrivs av de blinda under intervjun är representativa för 
deras upplevelser i allmänhet. Det övergripande resultatet och även 
det tidigare presenterade resultatet gäller naturligtvis endast för de 
personer som deltog i studien. 
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1. Den blinde verkar ofta tänka på sina kroppsuttryck. Detta indikeras 
av mängden data om kognitivt uppmärksammande av kroppsuttryck, 
men även av detaljrikedomen i citaten. Flera vuxenblinda nämner även 
att de tänker mera på sina kroppsuttryck sen de blivit synskadade. 
”Det är när vi konfronteras med det vi inte är som vi blir medvetna 
om oss själva (Zahavi, 1999, s. 28, min översättning från engelska). 
Detta innebär att när blinda konfronteras med det som de inte är, dvs. 
seende, blir de medvetna om sig själva. Detta konfronterande sker 
rimligen relativt ofta eftersom de blinda lever i en värld som domineras 
av seende.

2. Det finns inte några betydande skillnader mellan de barndomsblinda 
och de vuxenblinda vad gäller olika typer av upplevande. Detta visas 
av att samtliga tre teman som handlar om olika typer av upplevande, 
inklusive undernivåer, återfinns hos båda grupperna. Det är dock 
tänkbart att det finns skillnader i sinnesförnimmandet eftersom de 
vuxenblinda en gång i tiden har sett sina kroppsuttryck. Men det finns 
inga citat som tydligt belyser detta.

3. Ett “seende” kroppsuttryck eller kroppsspråk förklaras framför allt 
med miljöfaktorer, ett avvikande däremot med fysiologiska faktorer. 
Att förklara ett ”seende” kroppsuttryck med dynamiska miljöfaktorer 
kan innebära att man upplever att detta uttryck går att förändra och 
utveckla. Att förklara ett avvikande uttryck med statiska, fysiologiska 
faktorer kan däremot innebära att man upplever att uttrycken inte går 
att förändra och utveckla. Dessa reflektioner formulerades efter ett 
samtal med en blind person som inte deltog i studien. Under samtalet 
talade vi bl.a. om denna del av resultatet.

4. Erfarenhet av syn (mer specifikt; att identifiera kroppsuttryck med 
hjälp av synen) verkar inte vara någon förutsättning för att uppleva 
kroppsliga sinnesstämningsuttryck,  idiosynkratiska uttryck, blindismer, 
instrumentella uttryck, idiosynkratiska uttryck, betoningar, olika 
typer av samtalsreglerande uttryck, isomorfistiska representationer, 
utpekningar, emblem, rollspecifika uttryck och rumsligt avstånd till 
andra. Detta indikeras av att dessa kroppsuttrycksformer upplevs av 
de barndomsblinda.

5. De vuxenblinda har en mer varierad upplevd kroppsuttrycksrepertoar 
än de barndomsblinda. Detta framkommer av att de vuxenblinda 
upplever fler kroppsuttrycksformer än de barndomsblinda och att de 
har lika många påståenden om olika kroppsuttrycksformer – trots att 
de är mindre än hälften så många som de barndomsblinda.
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6. Erfarenhet av syn är troligen inte någon förutsättning för att uppleva 
paralingvistiska sinnesstämningsuttryck, idiosynkratiska uttryck, 
betoningar, olika typer av samtalsreglerande uttryck och rollspecifika 
uttryck. Detta markeras av att dessa uttrycksformer nämns av både 
de barndomsblinda och de vuxenblinda. Erfarenhet av hörseln är 
(självklart) istället en förutsättning för dessa former.

7. Det finns både likheter och skillnader mellan de barndomsblinda 
och de vuxenblinda vad gäller den ”andres” upplevda kroppsuttryck 
hos den blinde i feedbacksituationer. En likhet är att båda grupperna 
menar att den ”andre” förmedlat feedbacken verbalt och/eller 
kroppsligt. En annan likhet är att båda grupperna har fått feedback 
på blindismer, instrumentella uttryck och stödsignaler. En tydlig 
skillnad är emellertid att endast de barndomsblinda nämner att de 
fått feedback på sina sinnesstämningsuttryck. Detta kan relateras 
till att denna grupp behöver ta reda på hur de ”ser ut” under olika 
sinnesstämningar och tar därför initiativ till feedback. Men även den 
”andre” kan ta initiativ och se det som sin uppgift att förmedla till den 
blinde hur hon/han ”ser ut” och vad hon/han uttrycker, t.ex. i relation 
till seende normer. 

8. Det finns framför allt skillnader mellan de barndomsblinda och de 
vuxenblinda vad gäller upplevelsen av att förändra egna icke-verbala 
uttryck i lärosituationer. En tydlig skillnad mellan grupperna är att 
det endast är de barndomsblinda som upplever svårigheter med att 
lära sig nya kroppsuttryck. En annan skillnad är (naturligtvis) att det 
endast är de vuxenblinda som har återlärt kroppsuttryck som de visat 
innan synskadan. En likhet är emellertid att båda grupperna berättar 
att de reducerat att avvikande kroppsuttryck och ersatt det med ett 
”normalt”.

9. Det är mycket betydelsefullt för den blinde att sätta sina 
kroppsuttryck i relation till seende normer. Detta indikeras av att många 
påståenden explicit eller implicit handlar om upplevd ”avvikelse” eller 
”normalitet”. Detta övergripande resultat är specificerat i ett antal 
punkter nedan.

9.1 Den blinde har en ”balans” mellan upplevda normrelaterade 
respektive neutrala kroppsuttryck. Denna balans är speciellt tydlig 
hos de vuxenblinda. Detta framgår av att det överlag finns lika 
många påståenden som handlar om upplevd avvikelse och normalitet 
respektive neutralitet vad gäller upplevda egna kroppsuttryck.
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9.2 De barndomsblinda har förmodligen internaliserat andras 
upplevelser om att de blindas kroppsuttryck framför allt avviker från 
seende normer. Detta indikeras av att av det finns mer än dubbelt 
så många påståenden som handlar om avvikelse än om normalitet 
vad gäller de barndomsblindas upplevda egna kroppsuttryck. 
Speciellt de barndomsblinda upplever även att feedbacken från andra 
huvudsakligen handlar om att de avviker från seende normer (se punkt 
9.4 nedan). Denna likhet mellan de barndomsblindas egen upplevelse 
och deras upplevelse av andra pekar mot att den blinde gjort vissa 
aspekter av den ”andres” upplevelse till sin egen, dvs. internaliserat 
den. Även andra forskare har skrivit om blindas internalisering eller 
övertagande av seendes upplevelser eller attityder. Wallace (1972) 
hävdar att den kanske mest skadliga aspekten av negativa attityder 
mot blinda hos allmänheten är att dessa negativa attityder alltför 
ofta övertas av de blinda och blir attityder hos de blinda. Bina (1991) 
framhåller att den viktigaste uppgiften är att förändra de negativa 
attityder som allmänheten har mot blinda eller synskadade annars 
blir de inte förstådda och accepterade. Verplanken, Meijnders, van 
de Wege (1994) har liknande uppfattningar då de menar att det mest 
angelägna målet är att förändra de stereotypa föreställningar som 
många människor har om synskadade personer.

9.3 Den blindes upplevda paralingvistiska uttryck kännetecknas oftast 
av neutralitet. Till skillnad från kroppsuttrycken är det således inte 
speciellt betydelsefullt för den blinde att sätta sina paralingvistiska 
uttryck i relation till seende normer. Detta indikeras av att de upplevda 
paralingvistiska uttrycksformerna sällan beskrivs som normala och 
nästan aldrig som avvikande.

9.4 Socialiseringen av den blinde som avvikande mot bakgrund 
av dennes kroppsuttryck verkar ofta genomföras av den ”andre” 
i feedbacksituationer. Denna socialisering är speciellt tydlig för de 
barndomsblinda. Detta framgår av att speciellt de barndomsblinda 
upplever att feedbacken från andra framför allt handlar om de avviker 
från seende normer. Målet med socialiseringen verkar således vara att 
den blinde inte skall uttrycka och bete sig avvikande. (se punkt 9.9, 
nedan). Men med en ensidig betoning på hur man avviker och gör fel 
är risken uppenbar för en onödig kränkning av den blinde personens 
integritet. Man måste därför utvidga målsättningen från att-inte-
vara-avvikande (vilket är en negativ bedömning) till den positiva 
målsättningen; hur den blinde kan uttrycka och utveckla sig utifrån 
sina egna förutsättningar och erfarenheter. (Bullington & Karlsson 
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1995, 1997) Detta är även i linje med DeMario och Crowleys (1994) 
rekommendationer. De har sammanställt över 66 studier som handlar 
om beteendeanalysprocedurer som används för att ändra beteenden 
hos synskadade studenter och rekommenderar att forskarna i större 
utsträckning bör fokusera på de blindas positiva beteende, snarare än 
minska deras negativa (se vidare fotnot 13).

9.5 Speciellt de barndomsblinda verkar sakna feedback på sina 
”normala” kroppsuttryck. Liksom under punkt 9.4 framgår detta 
av att feedbacken från den ”andre” framför allt kännetecknas av 
avvikelse, inte av normalitet. Men här betonas en annan aspekt, 
dvs. att sakna feedback på sina ”normala” kroppsuttryck. Att sakna 
feedback på det som är normalt nämns även av B5 som betonar hur 
viktigt det är, exempelvis för professionella, att lära sig ge feedback på 
det som faktiskt är normalt och positivt: 

Jag tycker det är så mycket som har fokuserat på mig som 
barndomsblind som att jag ofta eller att man talar om att jag har ett 
avvikande kroppsspråk, men jag får egentligen ganska lite feedback på 
sådant som faktiskt är normalt. [...] Det är en risk när man jobbar med 
blinda eller när det är föräldrar att man helt enkelt inte tänker på att 
säga sådant som att du är söt eller att när du gör så här så ser det väldigt 
fint ut eller när man ser dig får man det här intrycket av dig eller, sådana 
grejer liksom. Det tror jag inte man behöver spela video för, men att 
man kunde tänka på och stärka folk genom att berätta sådant. Och det 
handlar ju bara om att dom som gör det här rent yrkesmässigt ska lära 
sig det genom att gå på utbildningen. (B5, s. 13 och 17)

9.6 Speciellt de barndomsblinda verkar sakna förslag på hur de ska 
röra sin kropp istället för att göra avvikande rörelser, t.ex. blindismer. 
Detta indikeras av att feedbacken oftast berör vad den blinde 
personen visar eller vad den blinde inte bör/skall visa. Det är således 
endast några få citat som handlar om att andra gett förslag på nya, 
alternativa rörelser till såsom blindismer. I resultatavsnittet nämns 
även att vissa upprepade rörelser, t.ex. att vagga, snurra, gunga, dra 
händerna på brallorna och vifta med händerna, troligen reducerar 
spänning i kroppen. Om den blinde enbart får höra att hon/han skall 
sluta visa dessa rörelser och hålla sig stilla, får personen inte utlopp 
för spänningen. Detta kan innebära att den ”stannar kvar” i kroppen 
och att risken för muskelvärk ökar. Detta visar också hur viktigt 
det är med en privat sfär där man kan tillåta sig att ha ett beteende 
som kan upplevas som avvikande, men som är funktionellt och/eller 



209

Kapitel 5 Intervjustudien

sinnesstämningsrelaterat för den blinde. Att tillåta sig själv att röra 
sig utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter kan dessutom 
förmodligen reducera eventuell spänning i kroppen.

9.7 Den ”andres” upplevda kroppsliga sinnesstämningsuttryck hos de 
barndomsblinda kännetecknas delvis av neutralitet. I inledningen till 
avhandlingen nämndes att de blinda barnens uttrycksfullhet i ansiktet 
bl.a. kunde relateras till närståendes verbala speglingar av uttrycken 
(se t.ex. Junefelt, 1987; Preisler & Palmer, 1987). Kanske var dessa 
speglingar också relativt faktabetonade och neutrala (annars borde de 
inte kallas för speglingar, enligt min uppfattning). Forskarnas och mitt 
resultat indikerar att det är mycket viktigt för blinda att bli speglade 
(på ett faktabetonat, neutralt och positivt sätt) för att ha möjlighet att 
behålla och utveckla exempelvis sina sinnesstämningsuttryck.

9.8 Den blinde anpassar sig inte alltid till seende normer, utan vill 
också se sig själv som en unik person som uttrycker sig utifrån 
sina egna förutsättningar och erfarenheter. Detta framgår av att 
den blinde ibland tog ställning mot andras feedback och valde att 
behålla sitt kroppsuttryck. För den blinde kan uttrycket nämligen 
vara funktionellt eller ett uttryck för olika sinnesstämningar. Detta 
framgår även av att det inte finns några påståenden i intervjuerna där 
den blindes upplevda egna kroppsuttryck handlar om liknelse med 
andra marginaliserade grupper (utvecklingsstörda, dumma, knäppa) 
eller med ting (trädocka). Detta framgår dessutom av att den blinde 
ibland tillät sig att vara avvikande eftersom det var lämpligt utifrån 
egna sinnesförutsättningar, andra fysiologiska förutsättningar eller sätt 
att vara. 

9.9 Målet med socialiseringen av den blindes kroppsuttryck verkar 
vara att socialisera personen till att inte avvika med kroppen. Detta 
indikeras av att citaten oftast genomsyras av att den blinde upplever 
att hon/han inte bör/skall visa ett avvikande uttryck. Detta indikeras 
även av att det inte finns några citat som handlar om att den ”andre” 
lät den blinde vara avvikande. 

10. Den blinde upplever ibland olika former av stigmatisering, dvs. 
”dehumanisering av ens person”,”stereotypisering av ens person” , 
”det man gör väcker förundran och beundran” och ”kollektivisering 
av ens person”. Citaten som tydligt kännetecknas av stigmatisering 
är jämförelsevis få. Men att några gånger få höra att man liknar en 
trädocka, ser utvecklingsstörd, knäpp, dum eller konstig ut, eller 
faktiskt kan gå själv är antagligen såpass kränkande att det fastnar 
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i minnet och sätter sin prägel på (delar av) den blindes självkänsla, 
självförtroende – som handlar om att man är avvikande mot bakgrund 
av sina kroppsuttryck. Denna självkänsla kan även överskugga ett till 
synes konventionellt beteende. 

Redan Helen Keller verkade ha upplevt något liknande som flera 
av undersökningsdeltagarna. Hon sa: ”Det är inte blindheten, utan 
attityderna hos de seende till de blinda som är den svåraste bördan att 
bära” (Platt, 1950, min översättning från engelska).

Fotnoter
1 Jag ställde även frågor om deras upplevelse av andra blinda personers kroppsuttryck 

och tolkade sedan svaren. Tolkningarna av dessa svar är inte i fokus, men jag 
vill ändå nämna något om vad tolkningarna visade eftersom det är intressant. 
Flera av undersökningsdeltagarna har stereotypa, kategoriserande uppfattningar 
om andra blinda mot bakgrund av deras avvikande kroppsuttyck. De 
stereotypiserar t.ex. andra blinda till barndomsblinda eller till ett visst nätverk 
av blinda. Men deltagaren själv tillhör inte dessa grupper. Deltagaren menar även 
att hon/han inte visar de avvikande kroppsuttryck som andra blinda visar, i varje 
fall inte i speciellt stor utsträckning eller endast under extrema omständigheter. 
Det verkar således som att flera av personerna upplever att det är andra grupper 
av blinda som avviker, inte personen själv och den grupp man själv tillhör. Det 
uppträder därmed en diskrepans mellan “jag” eller “vi” gentemot “dom”, där 
“jag” eller “vi” uttrycker sig relativt normalt medan “dom” uttrycker sig mer 
avvikande. På detta sätt bidrar flera av personerna till socialiseringen av andra 
blinda som avvikande mot bakgrund av deras kroppsuttryck.

2 Jämför ”påstående” med Karlssons (1993, s. 96) ”meaning unit” som avgränsas 
av förändring i meningsinnehåll. Tabellerna innehåller endast de påståenden där 
ett kroppsligt beteende givits mening av den blinde, eller där meningen gick att 
tolka fram i sitt sammanhang eller mot bakgrund av tidigare studier om blindas 
kroppsuttryck. Påståenden som t.ex. endast inkluderar ”jag har huvudet nedåt” 
har således utelämnats. I några citat var det även svårt att tolka fram en konkret 
mening eftersom beskrivningen var relativt ospecificerad. Några barndomsblinda 
personer nämner t.ex. att de sällan gestikulerar, men de nämner inte specifikt 
vad de menar med gester. Några påståenden inkluderar även beskrivningar av 
uttryck som personen har kunskap om, men det framgår ej om personen visar 
uttrycket. Personen kan även ha tagit ställning till att inte visa detta uttryck. Dessa 
”hypotetiska” uttryck har också utelämnats.

3 Zahavi (1999) menar att reflektionsakten är en “sekundär akt” (s. 18) vars syfte 
är att avslöja och tematisera den primära perceptionsakten. Reflektionsakten 
är vidare en “explicit, relationell, medierad, konceptuell och en objektifierande 
tematisering av medvetandet” (s. 33, min översättning från engelska). Kognitivt 
uppmärksammande och kognitivt förklarande kan ses som två aspekter av 
reflektionsakten. Den primära perceptionsakten är svår att fånga men skymtar 
fram i citaten om sinnesförnimmande.
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 4 Det finns inte några exempel på förnimmande genom synen från de vuxenblinda, 
trots att de sett en gång i tiden. Det finns dock flera exempel från denna grupp 
som handlar om avsaknad av förnimmande genom synen. Men dessa exempel 
passar inte under detta tema utan återfinns under punkt (a) i inledningen till del 
A och under ”3. Den blindes kognitiva förklarande av egna kroppsuttryck”.

 5 Jämför Karlsson och Magnusson (1994) som beskriver jagets slumrande 
uppmärksamhetsnivå i blindas förflyttning och orientering.

 6 Zahavi (1999) framhåller att vanemässiga handlingar inte har höga anspråk på 
vår uppmärksamhet. De är i viss utsträckning automatiska. Men en automatisk 
handling är inte nödvändigtvis omedveten. Om jag utför rörelser utan att tänka 
på dem är det inte för att rörelserna är mekaniska eller ofrivilliga, utan för att 
de är en del av den funktionella intentionaliteten, eftersom de är omedelbart och 
förreflekterat själv-givna.

 7 V1:s upplevelse av att inte tänka på kroppen hemma och vilka konsekvenser 
det får kan jämföras med Merleau-Pontys (1962) exempel om ”fantombenet”. 
En person som upplever ett fantomben fortsätter ibland att vanemässigt 
försöka stödja på benet, trots att det inte längre existerar. Personen riskerar 
då naturligtvis att ramla och göra sig illa. V1 fortsätter ibland vanemässigt att 
använda sin kropp såsom V1 gjorde när hon/han såg. Detta innebär att V1 slår 
sönder mycket saker.

 8 Jämför ”kognitiv process” med Karlsson och Magnussons (1994, s. 28) 
”kognitivt kända kedjor”. De skriver bl.a. att blinda personers förflyttning i 
välkända och kända omgivningar bygger på kognitivt kända kedjor av ”här-och-
nu” och om ”jag-gör-så-här” leder det till ”där-och-sen”.

 9 Att vara vänd mot den andre behöver inte alltid ske automatiskt. B5 menar t.ex. 
att hon/han måste tänka på att vända sig mot den hon/han talar med.

10 Begreppet ”feedback” används med olika betydelse inom flera forskningsområden, 
t.ex. inom cybernetiken (Richardson, 1991) och inom lingvistisk forskning 
om kommunikation (Allwood, 1999). Begreppet har antagligen från början 
varit ett tekniskt vetenskapligt ord som successivt blivit populärvetenskapligt 
och vardagligt. Flera av undersökningsdeltagarna använder nämligen själva 
begreppet och jag har själv använt det i frågor som jag ställt. Under detta tema 
specificerar och ringar jag in betydelsen av begreppet som de blinda ger det i 
föreliggande studie.

11 Jämför beskrivning av beteende respektive tolkning av beteende med ”tunn 
beskrivning” respektive ”tjock beskrivning” (Geertz, 1973, 1991). Tunn 
respektive tjock beskrivning illustreras med hjälp av två fall, dvs. två pojkar som 
båda snabbt drar samman högra ögats ögonlock. I det ena fallet är det en ofrivillig 
ryckning, i det andra en konspiratorisk signal till en vän. Både ryckningen och 
blinkningen är exempel på ”tjocka beskrivningar”, dvs. meningsfulla kulturella 
tolkningar. En snabb sammandragning av högra ögonlocket är däremot ett 
exempel på en ”tunn beskrivning”. Den tunna beskrivningen kan således 
jämföras med beskrivning av beteende och den tjocka beskrivningen med 
tolkning av mening/innebörd i beteendet.
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12 Talerud (1995) menar att några forskare definierar lärande som förändrande 
människors uppfattning om omvärlden eller de sätt varpå människor förstår 
erfar eller begreppsliggör omvärlden, medan andra mer betonar förändrade 
handlingar. Under detta tema betonas förändrade handlingar, dvs. förändrade 
kroppsuttryck.

13 I detta sammanhang kan det nämnas att det finns en hel del artiklar som 
handlar om hur man kan förändra och träna blinda personers beteende 
(se t.ex. Bieber-Schut, 1991; Blasch, 1978; Bonfanti, 1979; Davidson & 
McKay, 1980; Everhart, Luzader & Tullos, 1980; Felps & Devlin, 1980; 
Harrell & Strauss, 1986; Luiselli, 1981; Marshall & Peck, 1986; McAdam, 
O’Cleirigh & Cuvo, 1993; Ross & Koenig, 1991; Sisson, 1992; Strauss, 2000). 
DeMario och Crowley (1994) har gjort en översikt över 66 studier som handlar 
om beteendeanalysprocedurer som används för att ändra beteende hos studenter 
med synskada. De rekommenderar att forskarna skall öka sitt fokus på utveckling 
av positivt beteende och använda beteendeförändringsprocedurer som ökar 
studenternas positiva beteende, snarare än minska deras negativa beteende. De 
rekommenderar även att forskarna mer konsekvent genererar uppföljningsdata 
för att utveckla långtidseffekter av beteendeförändringsprogram. 

14 Del D inkluderar även ett tjugotal påståenden som endast inkluderar 
beskrivningar av framför allt beteenden, men även gester eller kroppsspråk i 
största allmänhet. Dessa påståenden gick inte att tematisera till någon specifik 
form enligt ovanstående avsnitt. De kännetecknas däremot av avvikelse eller 
normalitet. För enkelhetens skull använder jag dock i allmänna resonemang 
begreppet ”uttryck” som i detta avsnitt alltså inkluderar beteenden, gester och 
kroppsspråk.

15 I en del påståenden framgår det inte explicit att det är seende normer som 
genomsyrar kroppsuttrycket. Personen kan t.ex. tala om kvinnor, dansare, 
gående eller folk. I den mån personen inte direkt uttalar att det är blinda personer 
som bestämmer normen har jag därför antagit att det är seende kvinnor, seende 
dansare, seende folk etc. som avses. Anledningen till detta antagande är att 
världen i mycket hög grad befolkas av seende och rimligen bestäms normerna 
generellt av seende eller olika grupper av seende.

16 Se Karlsson (1993, 1995) för en beskrivning av skillnaden mellan fakta och 
mening.
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Detta avslutande kapitel innehåller översikter över:

• Kroppsuttrycksteman som återfinns i kroppsspråksstudien, samtals-
regleringsstudien och/eller intervjustudien

• Kroppsuttrycksteman som återfinns hos de barndomsblinda och/
eller de vuxenblinda

• Paralingvistiska uttrycksteman som återfinns i samtals reglerings-
studien och/eller intervjustudien

• Paralingvistiska uttrycksteman som återfinns hos de barndomsblinda 
och/eller de vuxenblinda

• Förutsättningar och faktorer som återfinns i respektive studie

I samband med den andra översikten presenteras två beteenden som 
verkar vara typiska för de barndomsblinda respektive de vuxenblinda 
som deltog i studierna, dvs. ”att hänga med huvudet” respektive 
”att rikta ögonen mot objekt”. I samband med den sista översikten 
diskuteras tre förutsättningar som återfinns i flera av studierna, dvs. 
kroppskännedom, erfarenhet av syn och normer. Efter översikterna 
presenteras övergripande resultat vad gäller likheter och skillnader 
mellan de barndomsblinda och de vuxenblinda.

I de flesta avsnitten kommer jag att diskutera relevanta metodo-
logiska frågor och/eller reflektera över de resultat som erhållits. I slutet 
av kapitlet ger jag förslag på framtida forskning och avhandlingen 
avslutas med ett ”avslutningsvis”.
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K R O P P S U T T R Y C K S T E M A N  S O M  Å T E R F I N N S  I  

K R O P P S S P R Å K S S T U D I E N ,  S A M T A L S R E G L E R I N G S S T U D I E N  

O C H / E L L E R  I N T E R VJ U S T U D I E N

I samtliga studier återfinns en mängd olika teman som handlar om 
kroppsuttryck. I kroppsspråksstudien återfinns 20 mer eller mindre 
specifika kroppsuttrycksformer, i samtalsregleringsstudien fyra 
signaler respektive åtta samtalsreglerande former som delvis uttrycks 
genom kroppen. I intervjustudien återfinns två teman som handlar om 
kroppsuttryck, dvs. ”den blindes upplevda egna kroppsuttrycksformer” 
och ”den ’andres’ upplevda kroppsuttrycksformer hos den blinde”. 
Tabell 6:1 nedan ger en översikt över dessa kroppsuttrycksteman.

I tabellen redovisas sammanlagt 36 kroppsuttrycksformer eller 
signaler. Denna mängd visar vilken stor och omfattande variation 
av kroppsuttrycksformer som de blinda visar eller menar att de visar. 
I tabellen finns även tre teman som handlar om avsaknad av olika 
former, dvs. avsaknad av sociala funktionella uttryck, avsaknad av 
stödsignaler och avsaknad av samtalssignaler. Dessa teman handlar 
om den den ”andres” upplevelse av den blinde. (Den ”andres” 
upplevelse är framför allt den blindes upplevelse av hur andra upplever 
den blinde.) Sist i tabellen finns även ”avvikelse”, ”normalitet” och 
”neutralitet”. Dessa tre teman uttolkades i en stor del av intervjuerna 
i intervjustudien. 

Tabell 6:1. Översikt över de kroppsuttrycksteman som återfinns i kroppsspråksstudien, 
samtalsregleringsstudien och/eller intervjustudien. Kryss inom parentes innebär att 
det finns tveksamhet om temat överhuvudtaget uttrycks.

  
  Studier

Kroppsspråks- Samtalsregl.- Intervju-
Kroppsuttrycksteman studien studien studien

Sinnesstämningsuttryck X  X

Idiosynkratiska uttryck X  (X)

Blindismer (X)  X

Tics (X)  

Funktionella uttryck
- Instrumentella uttryck X  X
- Vrida huvudet mot ljud X  X
- F.d. funktionella uttryck X  X
- Sociala funktionella uttryck X  
- Avsaknad av sociala funktionella uttryck   X
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Betoningar X  X

Ideografer X  

Samtalsreglerande uttryck X X X
- Stödsignaler  X X
- Turhållningssignaler  X
- Startsignaler  X X
- Slutsignaler  X
- Samtalssignaler   X
- Avsaknad av stödsignaler   X
- Avsaknad av samtalssignaler   X

- Tydliggörande av rollfördelning  X X
- Definitivt rollbyte  X
- Möjlighet till rollbyte eller oför. roller  X
- Fullföljd avbrytning  X
- Icke-fullföljt försökt till avbrytning  X
- Dominans  X
- Maktkamp  X
- Samtalsuppehåll  X

Konkreta uttryck
- Isomorfistiska representationer X  X
- Utpekningar X  X
- Pictografer X  X
- Spatiala relationer X  

Abstrakta uttryck
- Metaforiska utpekningar X  X
- Differentierande uttryck X  X
- Konkreta symboler X  
- Abstrakta symboler X  

Emblem X  X

Rollspecifika uttryck   X

Speglingar   X

Rumsligt avstånd till andra   X

Diffust uttryck   X

Avvikelse   X

Normalitet   Normalitet   Normalitet X

Neutralitet   Neutralitet   Neutralitet X

Följande tre avsnitt handlar om hur studierna kompletterar varandra 
mot bakgrund av olika kroppsuttrycksteman och de sammanfattar 
även relevanta delar av studierna.
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Kroppsspråksstudien – Samtalsregleringsstudien
Syftet med kroppsspråksstudien var att fördjupa förståelsen för blinda 
personers kroppsspråk, dvs. olika kroppsuttrycksformer. Efter tolkning 
av videofilmer och dialog med litteratur uttolkades 20 mer eller mindre 
specifika former av kroppsuttryck där samtalsreglering endast var en 
av många. Det bedömdes dock som angeläget att ytterligare fördjupa 
förståelsen för blindas icke-verbala samtalsreglering. Genom att tolka 
videofilmer där två, för varandra okända, personer samtalade med 
varandra uttolkades en mängd olika samtalsreglerande signaler och 
former. I mitten av tabell 6:1 finns en översikt över dessa. 

Samtalsregleringsstudien – Intervjustudien 
I mitten av tabellen kan man utläsa att kroppsliga stödsignaler, 
startsignaler och tydliggörande av rollfördelning återfinns i både 
samtalsregleringsstudien och intervjustudien. Övriga teman finns däre-
mot endast i den ena eller den andra studien. I den detaljerade samtals-
regleringsstudien beskrivs t.ex. olika typer av tur hållningssignaler och 
slutsignaler och en mängd olika samtalsreglerande former. I intervju-
studien redovisas istället en betydelsefull form, dvs. samtalssignaler 
och även avsaknad av stödsignaler och samtalssignaler. 

I samtalsregleringsstudien uttolkades således en mängd olika 
samtalsreglerande signaler, beteenden och former som personerna an-
tag ligen inte alls har tänkt på att de visar. Denna studie fångar även in 
detaljrikedomen och komplexiteten hos regleringen. I inter vju studien 
uttolkades istället andra betydelsefulla teman såsom samtalssignaler 
och även avsaknad av vissa signaler. 

Kroppsspråksstudien – Intervjustudien
De flesta av de kroppsuttrycksformer som beskrivs i kropps språks-
studien återfinns även i intervjustudien, dvs.

• sinnesstämningsuttryck
• idiosynkratiska uttryck
• blindismer
• instrumentella uttryck
• vrida huvudet mot ljud 
• f.d. funktionella uttryck
• betoningar
• samtalsreglerande uttryck
• isomorfistiska representationer
• utpekningar
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• pictografer
• metaforiska utpekningar
• differentierande uttryck
• emblem. 

Av denna mängd kan man dra slutsatsen att det var fruktbart att 
använda formerna i kroppsspråksstudien som utgångspunkter för 
uttolkningen av de upplevda kroppsuttrycksformerna. Det finns 
emellertid några former som endast uttolkades i kroppsspråksstudien, 
dvs.

• tics 
• sociala funktionella uttryck 
• ideografer
• spatiala relationer
• konkreta symboler
• abstrakta symboler. 

Det finns även former och andra teman som endast uttolkades i 
intervjustudien, dvs.

• avsaknad av sociala funktionella uttryck
• samtalssignaler
• avsaknad av stödsignaler
• avsaknad av samtalssignaler
• rollspecifika uttryck
• speglingar
• rumsligt avstånd till andra 
• diffust uttryck
• avvikelse 
• normalitet
• neutralitet. 

Att en del former återfinns i den ena studien och inte i den andre kan 
relateras till flera olika ansats- eller metodrelaterade faktorer. Några 
av dessa diskuteras nedan.

Konkreta och abstrakta symboler uttrycks av flera personer i 
kroppsspråksstudien. Konkreta symboler refererar till en konkret, 
kroppslig förnimmelse som är självupplevd, medan abstrakta 
symboler refererar till något abstrakt begrepp. Ett exempel på en 
konkret symbol är när en barndomsblind person symboliserar sin 
kroppsliga förnimmelse av glädje genom att göra vispande rörelser 
med ena handen utanför magen. Ett exempel på en abstrakt 
symbol är när en vuxenblind symboliserar ”pratar” genom att göra 
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utåtriktade cirklande rörelser med båda händerna. En vuxenblind 
uttrycker abstrakta symboler vid över hundra tillfällen (men det fanns 
tveksamhet om uttolkningen av ca 40 % av dessa). Denna person 
deltog även i intervjustudien, men tar inte upp något exempel på 
konkreta eller abstrakta symboler. Personen nämner dock att hon/han 
försökt återta gester från tiden som seende. Direkt efter detta nämner 
jag att gester ofta är symboliska och ber personen att beskriva om 
hon/han visar sådana. Trots denna specifika fråga ger personen inte 
något exempel, utan berättar istället hur stor nytta hon/han har av 
att peka ut fysiska objekt. Detta utpekande används medvetet som 
en kognitiv icke-verbal strategi och är därför förmodligen lätt att 
minnas och beskriva. De symboliska uttrycken är antagligen istället 
”automatiserade”, vanemässiga och ”sitter i kroppen”. De är därför 
svåra att beskriva och fångas istället lämpligen in genom tolkning av 
videofilmer.

”Avvikelse” och ”normalitet” i relation till seende normer genom-
syrar en stor del av datamaterialet i intervjustudien som handlar om 
kroppsliga uttryck och beteenden. Detta visar att de blinda upplever 
att dessa två teman är mycket betydelsefulla. Men dessa teman finns 
inte explicit och uttalat i kroppsspråksstudien. Detta kan relateras till 
att jag och medförfattare försökt att genomföra neutrala, beskrivande 
tolkningar och fokuserat på de blindas kompetens. Vi tolkade t.ex. 
inte en persons beteende som bra eller dåligt, avvikande eller normalt. 
Normer visar sig dock implicit i kroppsspråksstudien. 

I denna studie upptäckte vi en uppenbar kvantitativ skillnad mellan 
de barndomsblinda och vuxenblinda/seende vad gäller abstrakta 
symboler. De barndomsblinda uttrycker nämligen nästan inte alls 
formen, medan de vuxenblinda uttrycker formen desto oftare. De 
seende uttrycker emellertid formen ännu oftare än de vuxenblinda, dvs. 
vid ett par hundra tillfällen. Denna uppenbara skillnad diskuteras bl.a. 
mot bakgrund av att de barndomsblinda kan ha svårt att subjektivera 
kroppen (i korthet skapa en helhet mellan kropp, tanke och verbalt 
språk). Eftersom det finns en sådan uppenbar och tydlig skillnad 
mellan de barndomsblinda och framför allt de seende spekulerar vi 
bl.a. om denna subjektivering kan underlättas om man har synsinne. 
Genom denna spekulation bidrar vi även implicit till socialiseringen av 
de barndomsblinda (inte vuxenblinda) som avvikande mot bakgrund 
av sin relativa avsaknad av t.ex. symboliska kroppsuttryck.



219

Kapitel 6 Översikter och diskussion

K R O P P S U T T R Y C K S T E M A N  S O M  Å T E R F I N N S  H O S  D E  

B A R N D O M S B L I N D A  O C H / E L L E R  D E  V U X E N B L I N D A

I detta avsnitt presenteras först en tabell (tabell 6:2) som visar vilka 
kroppsuttrycksteman som återfinns hos de barndomsblinda och/
eller de vuxenblinda. Tabellen kommenteras och därefter beskrivs 
och diskuteras två beteenden som verkar vara typiska för de barn-
domsblinda respektive de vuxenblinda som deltog i studierna. Dessa 
beteenden är ”att hänga med huvudet” respektive ”att rikta ögonen 
mot objekt”. 

Tabell 6:2. Översikt över de kroppsuttrycksteman som återfinns hos de barndoms-
blinda och/eller de vuxenblinda. Kryss inom parentes innebär att det finns 
tveksamhet om temat överhuvudtaget uttrycks.

  Grupper

Kroppsuttrycksteman Barndomsblinda Vuxenblinda

Sinnesstämningsuttryck X X

Idiosynkratiska uttryck X X

Blindismer X X

Tics (X)

Funktionella uttryck
- Instrumentella uttryck X X
- Vrida huvudet mot ljud X X
- F.d. funktionella uttryck  X
- Sociala funktionella uttryck X X
- Avsaknad av sociala funktionella uttryck X

Betoningar X X

Ideografer X X

Samtalsreglerande uttryck  
- Stödsignaler X X
- Turhållningssignaler X X
- Startsignaler X X
- Slutsignaler X X
- Samtalssignaler X
- Avsaknad av stödsignaler  X
- Avsaknad av samtalssignaler X

Konkreta uttryck
- Isomorfistiska representationer X X
- Utpekningar X X
- Pictografer X X
- Spatiala relationer  X
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Abstrakta uttryck
- Metaforiska utpekningar X X
- Differentierande uttryck (X) X
- Konkreta symboler X X
- Abstrakta symboler X X

Emblem X X

Rollspecifika uttryck X X

Speglingar  X

Rumsligt avstånd till andra X X

Diffust uttryck  X

Avvikelse X X

Normalitet X X

Neutralitet X X

Av tabellen framgår att de flesta kroppsuttryckstemana (25 av totalt 
34) har uttolkats hos både de barndomsblinda och vuxenblinda. Det 
finns således fler likheter än skillnader mellan grupperna. Ett antal 
teman har dock endast uttolkats hos de barndomsblinda respektive de 
vuxenblinda. De teman som endast uttolkats hos de barndomsblinda 
är:

• tics (kroppsspråksstudien, men tveksamhet finns)
• avsaknad av sociala funktionella uttryck (intervjustudien)
• samtalssignaler (intervjustudien)
• avsaknad av samtalssignaler (intervjustudien)

De teman som endast uttolkats hos de vuxenblinda är:

•  f.d. funktionella uttryck (kroppsspråksstudien och intervju studien)
• avsaknad av stödsignaler (intervjustudien)
• spatiala relationer (kroppsspråksstudien)
• speglingar (intervjustudien)
• diffust uttryck (intervjustudien)

Beteendet ”att hänga med huvudet huvudet” visar sig bl.a. i samband 
med samtalssignaler, avsaknad av samtalssignaler och avsaknad av 
sociala funktionella uttryck hos flera av de barndomsblinda i inter-
vjustudien. Det visar sig även i samband med att två barndomsblinda 
personer lyssnar på varsin blind samtalspartner i samtalsregleringsst
udien. Beteendet ”att rikta ögonen mot objekt” visar sig i samband 
med före detta funktionella uttryck och avsaknad av stödsignaler hos 
de vuxenblinda. Det visar sig även i samband med flera signaler och 
former i de vuxenblindas samtalsreglering. Att hänga med huvudet 
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respektive att rikta ögonen mot objekt verkar således vara typiska 
för de barndomsblinda respektive vuxenblinda i föreliggande studier. 
Dessa två beteenden beskrivs och diskuteras därför nedan.

Att hänga med huvudet – ett typiskt beteende hos 
de barndomsblinda deltagarna

Avsaknad av sociala (konventionella) funktionella uttryck handlar om 
att inte hålla upp huvudet utan hänga med det och kanske även böja 
fram överdelen av kroppen. Ett par barndomsblinda berättar att de 
upplevt detta tema. De har även upplevt avsaknad av samtalssignaler, 
dvs. att inte rikta ansiktet mot samtalspartnern utan istället rikta det 
ned mot golvet. Fem andra barndomsblinda personer berättar dessutom 
att de ibland hänger med huvudet och kanske även böjer överdelen av 
kroppen och att detta är ett avvikande beteende. Sammantaget nämner 
således nästan alla barndomsblinda att  de har visat beteendet. Deras 
egna tolkningar av beteendet är att de lyssnar och koncentrerar sig 
bättre eller att det är skönt, avslappnande och trivsamt. En person 
berättar även att hon/han ”tittade” ned i golvet eftersom hon/han 
var förbannad. Att hänga med huvudet upplevs således både som 
funktionellt och som ett uttryck för olika sinnesstämningar.

I vissa situationer, t.ex. när personen spelar teater, spelar ett 
instrument, blir videofilmad eller är tillsammans med obekanta eller 
närstående seende personer, anpassar sig en del av personerna efter 
seende normer och tänker på att lyfta upp huvudet. Anpassningen görs 
således för den andres skull. I andra situationer, t.ex. när personen 
förflyttar och orienterar sig ute bland folk och är tillsammans med 
närstående seende eller blinda personer, tillåter man sig däremot att 
hänga med huvudet och anpassar sig således inte efter seende normer. 
Observera att begreppet ”närstående seende” finns med som exempel 
på två ställen ovan. En del barndomsblinda anpassar sig nämligen 
efter normerna med närstående seende, medan andra inte gör detta. 
Att anpassa sig efter seende normer kan således ha att göra med den 
unika relationen till andra.

Att lyfta upp huvudet kan innebära att man lyssnar och koncentrerar 
sig sämre och att det inte är lika skönt, avslappnande och trivsamt. 
När man lyfter upp huvudet, t.ex. tillsammans med obekanta seende, 
innebär detta även att man riskerar att inte höra en del av vad 
personen talar om. Antagligen kan man kompensera denna risk med 
att koncentrera sig ännu mer på att lyssna. Men man riskerar ändå 
att bli spänd i kroppen. Drar man detta resonemang till sin spets visar 
data att det kan vara mer kroppsligt och mentalt ansträngande att tala 
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med obekanta seende personer än t.ex. med närstående. För blinda, 
som ju lever i en värld som domineras av seende, kanske det därför är 
ännu viktigare än för seende att ha en privat sfär där man kan koppla 
av och röra sig på ett sätt som känns bra. I denna sfär kan man tillåta 
sig att hänga med huvudet och kanske även visa blindismer. I den 
privata sfären har man även möjlighet att reducera den mentala och 
kroppsliga spänning som eventuellt byggts upp i andra situationer.

Att rikta ögonen mot objekt – ett typiskt beteende hos 
de vuxenblinda deltagarna

Före detta funktionella uttryck uttolkades (naturligtvis) endast hos 
de vuxenblinda. Denna uttrycksform handlar om att rikta ögonen 
mot olika objekt och uttolkades ofta i kroppsspråksstudien. De 
vuxenblinda riktar t.ex. ögonen mot händerna när de gestikulerar eller 
läser punktskrift. Det finns således kvar en synkroni mellan hand och 
öga trots avsaknad av syn i många år. Att rikta ögonen mot objekt 
visar sig även i samband med kroppslig samtalsreglering i samtliga 
studier. Objektet är då samtalspartnern. I intervjustudien berättar en 
person att hon/han ”fäster blicken” på talaren för att markera att hon/
han tänker lyssna. En annan person nämner istället att hon/han fått 
feedback på att hon/han ibland inte tittar på samtalspartnern utan 
istället på andra objekt, t.ex. i en marmeladburk på bordet framför. 
De som gav feedback tyckte (enligt den blinde) att de inte fick kontakt 
när de talade med den blinde. Den blinde försökte då verbalt förklara 
att hon/han visst lyssnade och hörde vad de sa. Men denna förklaring 
upplevdes inte som tillräcklig hos de närstående och det slutade med att 
den blinde anpassade sig och riktade ögonen mot dem. Anpassningen 
gjordes således för andras skull. I detta sammanhang kan det nämnas 
att det inte finns några exempel där de vuxenblinda framhåller att de 
valde att fortsätta rikta ögonen mot andra betydelsefulla objekt än 
mot samtalspartnern. Men detta kanske är en ren tillfällighet.
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P A R A L I N G V I S T I S K A  U T T R Y C K S T E M A N  S O M  Å T E R F I N N S  

I  S A M T A L S R E G L E R I N G S S T U D I E N  O C H / E L L E R  

I N T E R VJ U S T U D I E N  

Tabell 6:3 nedan ger en översikt av de paralingvistiska uttrycksteman 
som återfinns i samtalsregleringsstudien och/eller intervjustudien.

Tabell 6:3. Översikt över de paralingvistiska uttrycksteman som återfinns i 
samtalsregleringsstudien och/eller intervjustudien.

                                                                            Studier   
Samtalsregl. Intervju-

Paralingvistiska uttrycksteman studien studien

Sinnesstämningsuttryck  X
Idiosynkratiska uttryck  X
Betoningar  X
Samtalsreglerande uttryck  
- Stödsignaler X X
- Turhållningssignaler X X
- Startsignaler X X
- Slutsignaler X X
- Tydliggörande av rollfördelning X X
- Definitivt rollbyte X
- Möjlighet till rollbyte eller oför. roller X
- Fullföljd avbrytning X
- Icke-fullföljt försökt till avbrytning X
- Dominans X
- Maktkamp X
- Samtalsuppehåll X
Rollspecifika uttryck  X
Avvikelse  X
Normalitet  Normalitet  Normalitet X
Neutralitet  Neutralitet  Neutralitet X

I tabellen finns sammanlagt 16 paralingvistiska uttrycksformer eller 
signaler. Denna mängd visar vilken stor variation av paralingvistiska 
uttryck som de blinda använder eller menar att de använder. Sist i 
tabellen återfinns även ”avvikelse”, ”normalitet” och ”neutralitet”. 
De två förstnämnda temana uttolkades hos ett jämförelsevis begränsat 
antal påståenden om paralingvistiska uttryck i intervjustudien. 
Neutralitet uttolkades däremot jämförelsevis ofta.
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Av tabellen framgår att fyra typer av signaler och ”tydliggörande 
av rollfördelning” redovisas i båda studierna. De flesta temana 
beskrivs emellertid endast i den ena eller den andra studien. I samtals-
regleringsstudien beskrivs

• definitivt rollbyte    
• möjlighet till rollbyte eller oförändrade roller
• fullföljd avbrytning   
• icke-fullföljt försökt till avbrytning  
• dominans      
• maktkamp   
• samtalsuppehåll.

I samband med de olika formerna framgår när i samtalets flöde olika 
signaler förekommer hos de samtalande personerna. De sätts således 
in i den samtalsreglerande processen mellan personerna. Formerna 
är relativt komplexa och kan därför vara svåra att beskriva i detalj 
för personerna. De uttolkas därför lämpligen genom videofilmer, inte 
genom intervjuer. I intervjustudien beskrivs

• sinnesstämningsuttryck    
• idiosynkratiska uttryck    
• betoningar      
• rollspecifika uttryck     
• avvikelse    
• normalitet
• neutralitet.     

Sinnesstämningsuttryck och betoningar återfinns emellertid som 
exempel på olika signaler eller former i samtalsregleringsstudie. 
Idiosynkratiska uttryck kan liknas vid ”personlig stil” i samma 
studie. Att de övriga inte finns i studien har  att göra med ansats- och 

metodrelaterade faktorer. 
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P A R A L I N G V I S T I S K A  U T T R Y C K S T E M A N  S O M  Å T E R F I N N S  

H O S  D E  B A R N D O M S B L I N D A  O C H / E L L E R  D E  

V U X E N B L I N D A

I tabell 6:4 nedan framgår de paralingvistiska uttrycksteman som 
återfinns hos de barndomsblinda och/eller de vuxenblinda.

Tabell 6:4. Översikt över de paralingvistiska uttrycksteman som återfinns hos de  
barndomsblinda och/eller de vuxenblinda.
  

Grupper

Paralingvistiska uttrycksteman Barndomsblinda Vuxenblinda

Sinnesstämningsuttryck X X

Idiosynkratiska uttryck X X

Betoningar X X

Samtalsreglerande uttryck X X
- Stödsignaler X X
- Turhållningssignaler X X
- Startsignaler X X
- Slutsignaler X X

- Tydliggörande av rollfördelning X X
- Definitivt rollbyte X X
- Möjlighet till rollbyte eller oför. roller X X
- Fullföljd avbrytning X X
- Icke-fullföljt försökt till avbrytning X X
- Dominans X X
- Maktkamp X X
- Samtalsuppehåll X X

Rollspecifika uttryck X X
Avvikelse X X
Normalitet X X
Neutralitet X

Av tabellen framgår mycket tydligt att (nästan) alla paralingvistiska 
uttrycksteman uttolkats hos både de barndomsblinda och vuxen-
blinda. Vad gäller dessa teman finns det således endast likheter mellan 
grupperna. Detta indikerar (naturligtvis) att synerfarenhet inte är 
någon förutsättning för att kunna visa eller uppleva dessa teman. 

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  O C H  F A K T O R E R  S O M  Å T E R F I N N S  

I  S T U D I E R N A

I samtliga studier återfinns reflektioner över olika förutsättningar 
och faktorer som kan tänkas ha betydelse för olika ”ingredienser” 



226

Kapitel 6 Översikter och diskussion

i blindas icke-verbala kommunikation. En del förutsättningar är 
mer krävande och logiskt nödvändiga, t.ex. ”subjektiverad kropp”, 
medan andra förutsättningar är mer spekulativa, t.ex. ”representation 
i form av fysisk utsträckning”. Faktorerna är, något förenklat; fysiska 
(såsom synerfarenhet), psykiska (såsom egna ställningstaganden), 
sociala (såsom en viss grupps normer) eller kulturella (såsom det 
verbala språket). Förutsättningarna och faktorerna finns beskrivna på 
många olika ställen i de olika studierna. Nedan ges därför en översikt 
som syftar till att ge en mer samlad bild. Sist diskuteras även tre 
förutsättningar för en del ingredienser i blinda personers icke-verbala 
kommunikation, dvs. kroppskännedom, synerfarenhet och normer. 
Förutsättningarna och faktorerna är kursiverade i texten.

Förutsättningar och faktorer som återfinns 
i kroppsspråksstudien

I kroppsspråksstudien är förutsättningarna ett resultat av fenomeno-
logiskt inspirerade reflektioner över vissa kropps uttrycks former, 
dvs. ideografer, isomorfistiska representationer, utpekningar, spatiala 
relationer, pictografer, abstrakta uttryck och emblem. I samband med 
reflektionerna över förutsättningarna diskuteras även betydelsen av 
olika faktorer, t.ex. synerfarenhet och kroppsrörelseerfarenhet.

Ideografer används då man vill klargöra eller hjälpa fram en tanke, 
en idé (därav namnet), eller en verbal formulering med hjälp av 
kroppen. För att kunna utföra ideografer förutsätts att kroppen är 
”subjektiverad”. Att kroppen är ”subjektiverad” innebär i korthet 
att kropp, tanke och tal är nära förbundna med varandra, att de 
samarbetar och att de skapar en helhet. I ideograferna är kroppen 
aktivt med och formar tanken. I studien finns även funderingar över 
om erfarenhet av syn och viss erfarenhet av kroppsrörelse (såsom 
aktivt idrottande) kan underlätta subjektiveringen. I det avslutande 
avsnittet reflekterade vi dessutom över andra faktorers betydelse för 
subjektiveringen såsom erfarenhet av (fysisk) närhet till andra personer 
samt sociala, kulturella sedvänjor och värderingar. 

För att kunna utföra isomorfistiska representationer (i korthet; 
kroppsliga liknelser av fysiska objekt) och utpekningar förutsätts en 
grundläggande kroppsuppfattning om var olika kroppsdelar finns. 
Kroppsuppfattning kan ses som en aspekt av det vidare begreppet 
kroppskännedom (Roxendal, 1987). Kroppskännedom i bred 
bemärkelse är antagligen även grundläggande för många fler former än 
dessa två. Denna förutsättning utvecklas och diskuteras därför längre 
ned i detta kapitel. När utpekningen rör objekt utanför kroppen krävs 
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också rumskännedom. När det gäller isomorfistiska representationer 
och utpekningar verkar erfarenhet av syn ha mindre betydelse. Synen
kan dock eventuellt hjälpa till att göra uttrycket tydligare och mer 
gestaltat.

I samband med spatiala relationer och pictografer gjorde vi några 
preliminära reflektioner. De är preliminära eftersom de två formerna 
sällan visar sig på videofilmerna. För att kunna utföra spatiala 
relationer (sammanlänkning mellan olika punkter) förutsätts att man 
kan föra samman (minst) två fysiska punkter över ett ”tomt rum”. 
Eventuellt underlättas detta sammanförande om man har erfarenhet 
av syn. Pictografer avbildar bl.a. en fysisk utsträckning hos ett taktilt 
och/eller visuellt objekt. För att kunna utföra en sådan pictograf krävs 
antagligen att föremålet inte är för stort, utan greppbart. Det kanske 
även krävs att det fysiska objektet representeras i form av fysisk 
utsträckning (t.ex. en stols höjd) snarare än struktur (t.ex. en stols 
sammansätting av ben, sits och rygg vilka är relaterade till varandra 
på ett specifikt sätt). Barndomsblinda tenderar att representera fysiska 
rumsobjekt i form av dess struktur (se Karlsson, 1994, 1996), vilket 
kan bidra till att de sällan visar pictografer.

Vi reflekterade även över de abstrakta uttrycksformerna där den 
relativa avsaknaden av dessa former hos barndomsblinda (återigen) 
kan förstås som en svårighet att subjektivera kroppen. Dessa former 
kräver antagligen även kroppslig förnimmelse (speciellt de konkreta 
symbolerna) och en känsla för att det abstrakta kan gestaltas 
kroppsligt. Troligen krävs det dessutom erfarenhet av syn för att 
ofta kunna utföra abstrakta uttryck. Eftersom de barndomsblinda 
inte har någon betydande synerfarenhet (en del kan dock skönja ljus synerfarenhet (en del kan dock skönja ljus synerfarenhet
och mörker) är de inte alls exponerade till andras uttryck i samma 
utsträckning som seende. De vuxenblinda har däremot i större 
utsträckning exponerats till andras uttryck, eftersom de haft möjlighet 
att titta på andras uttryck. De har förmodligen även (delvis) behållit 
de abstrakta uttryck som de lärt sig som seende. Slutligen reflekterade 
vi kortfattat över vad som krävs för att blinda skall kunna lära sig 
emblem (enkla konventionella tecken), dvs. en tydlig verbal och/eller 
kroppslig instruktion eller att emblemet är hör- och/eller kännbart. 

Förutsättningar och faktorer som återfinns 
i samtalsregleringsstudien

Samtalsregleringsstudiens huvudsakliga del utgjordes av beskrivningar 
av signaler, beteenden och former samt övergripande tolkningar över 
dessa. I samband med en del övergripande tolkningar återfinns även 
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reflektioner över några förutsättningar för fenomenet och delar av dess 
”ingredienser” samt några faktorers relation till olika teman. Det finns 
dessutom en del reflektioner i samband med kommentarer till olika 
signaler, men de presenteras inte nedan.

En övergripande tolkning är att den icke-verbala samtalsregleringen 
kan fungera ”smidigt” eller ”osmidigt”. En förutsättning för att 
samtalsregleringen skall fungera smidigt är att den blindes beteende 
är hörbart om samtalspartnern är blind respektive är hörbart om samtalspartnern är blind respektive är hörbart hörbart och/eller 
visuellt om partnern är seende (och eventuellt visuellt om partnern är seende (och eventuellt visuellt kännbart för både blind kännbart för både blind kännbart
och seende partner). Om beteendet ej uppfyller dessa krav fungerar 
regleringen osmidigt och misstag eller missförstånd kan uppstå. 

En annan övergripande tolkning handlar om att egna förutsättningar
(t.ex. sinnesmässiga och bekvämlighetsmässiga) verkar ges betydelse 
och stå i fokus när den blinde lyssnar på en blind partner, medan 
den andres förutsättningar (t.ex. seende normer som är baserade på 
erfarenhet av syn) snarare står i fokus när personen lyssnar på en 
seende partner.

Att överhuvudtaget visa systematik i den kroppsliga regleringen 
förutsätter att man har en grundläggande erfarenhet av att man genom 
kroppen kan visa vems tur det är att tala eller lyssna. Regleringen 
förutsätter även att man kan synkronisera kroppen med talet. Själva 
beteendet kan dock variera och t.ex. tolkas som konventionellt eller 
personligt. En utförlig tredje övergripande tolkning handlar också 
om just konventionell eller personlig stil. En barndomsblind och de 
vuxenblinda visar överlag en konventionell stil och två barndomsblinda 
överlag en personlig. Att visa en konventionell stil förutsätter att 
personen socialiserats och formats av andra i enlighet med seende 
normer, som i sin tur är baserade på erfarenhet av syn. Men seendes 
normer kan även vara viktigare för den som visar en konventionell stil 
än för de som visar en personlig. Egna ställningstaganden har således 
rimligen betydelse för vilken stil man visar.

Två vuxenblinda visar en konventionell stil i sina ögonriktningar på 
filmerna. Denna stil innebär att de riktar bort ögonen som startsignal, 
riktar ögonen mot den andre som slutsignal och fortsätter sedan att 
rikta ögonen mot den andre som passiv stödsignal. En förutsättning för 
att kunna reglera samtalet med hjälp av ögonriktningar är förmodligen 
att man har erfarenhet av att kunna lokalisera objekt med hjälp av 
synen, t.ex. en annan persons ansikte. Det verkar alltså inte räcka med 
att ha erfarenhet av att skönja ljus och mörker, vilket är fallet hos 
flera av de barndomsblinda. De två vuxenblinda har antagligen även 
socialiserats i enlighet med seende normer som innebär att man riktar 
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ögonen på olika sätt när man reglerar ett samtal. Det är dessutom 
troligt att detta beteende fortfarande är mycket användbart i samspelet 
med seende och behålls därför i så stor utsträckning som möjligt. Men 
för att förmågan att rikta ögonen skall behållas måste den rimligen 
tränas och bekräftas med feedback från omgivningen. 

Förutsättningar och faktorer som återfinns 
i intervjustudien

I både kroppsspråksstudien och samtalsregleringsstudien återfinns 
reflektioner över förutsättningar och faktorer. I intervjustudien 
presenteras istället huvudsakligen ”beskrivningar” av olika faktorer 
som ramar in och begränsar olika teman. Dessa beskrivningar är 
framför allt baserade på citat från intervjuerna som handlar om 
svårigheter med att erfara, visa eller förändra vissa kroppsuttryck. 
Anledningen till att använda begreppet ”beskrivningar” istället för 
”reflektioner” är att analysen av faktorerna ligger närmare data än i 
de två andra studierna.

Faktorer som kan ha betydelse för den blindes möjlighet att visa och 
erfara kroppsuttryck är t.ex. hörseln, synen, samtalspartnerns sinnen, 
den fysiska miljön, normer, tiden och andra konkurrerande aktiviteter. 
Faktorer som kan ha betydelse för feedbacksituationer är återigen olika 
normer och tiden, men även det verbala språket. En mängd faktorer 
kan dessutom ha betydelse för lärosituationer, t.ex. sinnesförnimmelse,  
kognitiv uppmärksamhet, den blindes vilja att förändra sig, den andres 
förmåga att beskriva förändringen, den blindes möjlighet att förstå 
beskrivningen, integrering av uttrycket med den blindes ”jag” och
normer som reglerar när det är lämpligt att använda uttrycket.

I studien finns det några spridda reflektioner över förutsättningar 
för en del av fenomenets ”ingredienser”. Reflektionerna berör framför 
allt sinnesförnimmelse och kognitiv uppmärksamhet, men även 
gemensam förståelse av innebörden i ett uttryck och kunskap om vilket 
uttryck som anses som normalt eller normalt eller normalt avvikande. Ett specifikt exempel 
som handlar om ”sinnesförnimmelse” är att man måste kunna höra
och lokalisera var den andre för att kunna vinka till sig någon i 
en folksamling. Ett specifikt exempel som handlar om ”gemensam 
förståelse” är att detta är en förutsättning för att en relativt otydlig 
kroppslig förmedling av feedback, såsom enbart en lätt beröring, skall 
förstås av den blinde.

Nedan diskuteras tre förutsättningar (ibland behandlade som 
fakto rer) som återfinns i flera av studierna. Kroppskännedom 
(krop p s   uppfattning, kroppskontroll) omnämns i samband med 
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ideografer, isomorfistiska representationer och utpekningar i kropps-
språksstudien. Kroppskännedom omnämns även kortfattat i de två 
övriga studierna, t.ex. i samband med exempel som handlar om dans, 
men är rimligen en grundläggande förutsättning för flera, kanske alla 
kroppsuttrycksformer. Erfarenhet av syn är intressant att diskutera 
eftersom studierna bl.a. handlar om vuxenblinda som ju har haft 
erfarenhet av att kunna identifiera objekt med hjälp av synsinnet. 
Normer berörs mer eller mindre uttalat i samtliga studier och verkar 
ha stor betydelse för framför allt upplevelsen av många kroppsuttryck 
och/eller beteenden. 

Kroppskännedom
En grundläggande förutsättning för de flesta, kanske alla, kropps-
uttrycksformer är att man har en kroppskännedom som bl.a. innebär 
att man förnimmer och har kunskap om var de olika kroppsdelarna 
är placerade, kroppsdelarnas relation till varandra, de olika 
kroppsdelarnas möjlighet att röra sig på olika sätt samt att man kan 
styra och/eller kontrollera kroppen i hållning, rörelser och muskulärt 
spänningstillstånd (se Roxendal, 1987). Betydelsen av kroppskännedom 
tas explicit upp av en person i intervjustudien. Denna person berättar 
att hon/han under en dramakurs lärt sig att medvetet känna efter i 
kroppsdel efter kroppsdel att de är helt avslappnade. Att få denna 
kroppskännedom upplevs som ”jättebra”, ”en stor glädje”. Att känna 
att det händer något på ett visst ställe i kroppen och inte på någon 
obestämd plats har sedan haft stor betydelse i andra sammanhang.

Om man känner sin kropp väl är det rimligen lättare att uttrycka 
sig varierat och tydligt. Man kan tydligt peka ut olika kroppsdelar och 
använda kroppen för att representera tidigare utförda kroppsuttryck 
eller olika fysiska objekt. Man kan visa olika sinnesstämningar 
på olika kroppsliga sätt. Man kan använda olika kroppsdelar för 
att betona det man uttrycker genom talet etc. En barndomsblind 
undersökningsdeltagare verkar känna sin kropp väl. Vi var t.ex. inte 
tveksamma under uttolkningen av någon form hos denna person, 
utan personen uttryckte sig tydligt (enligt oss seende forskare). 
Övergripande visar personen även ett relativt aktivt rörelsemönster. 
Denna tydlighet och aktivitet är förmodligen grundad i en väl 
utvecklad kroppskännedom som bl.a. härrör från att personen idrottat 
mycket i sitt liv. Enligt Roxendal (1987) kan t.ex. idrott och även dans 
bidra till en väl utvecklad kroppsbehärskning och kroppskontroll, som 
kan ses som två aspekter av kroppskännedom.
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Att känna sin kropp väl underlättar dessutom förändringen och 
lärandet av ett nytt kroppsuttryck. Om man känner sin kropp vet man 
vilket beteende man skall förändra. Känner man sin kropp väl har man 
även en grund att stå på när man tar ställning till andras kommentarer 
och synpunkter om sin kropp. Man kan argumentera för varför man 
gör på ett visst sätt och inte ett annat. Om man känner sin kropp väl, 
och även i vilka olika sammanhang den används på vilket sätt, kan 
man lättare ta ställning till om, när, var och hur man vill förändra sitt 
uttryck.

Erfarenhet av syn
De barndomsblinda har ingen erfarenhet av syn (de flesta kunde/kan 
dock skönja ljus och mörker). Det har däremot de vuxenblinda. Det 
är därför relevant att diskutera vilken betydelse som erfarenhet av syn 
kan tänkas ha för kroppsliga uttryck.

I samtalsregleringsstudien uttrycker samtliga barndomsblinda nästan 
alla signaler och nästan alla former genom olika kroppsliga beteenden, 
liksom de vuxenblinda. I denna studie visar även en barndomsblind 
person en liknande kroppslig konventionell stil (förutom i ögon- och 
ögonlocksrörelser) som flera av de vuxenblinda. I kroppsspråksstudien 
visar dessutom flera barndomsblinda nästan samtliga former som de 
vuxenblinda och de seende. Dessa två studier visar således att erfarenhet 
av syn inte är någon nödvändig förutsättning för att kunna uttrycka 
sig med kroppen på ett mycket varierat och även konventionellt sätt. 
Den enda form som i princip kräver erfarenhet av syn är ”före detta 
funktionella uttryck” som uteslutande handlar om att rikta sina ögon 
mot olika objekt, t.ex. mot samtalspartnern. I studierna finns det 
nämligen ingen data där  de barndomsblinda riktar sina ögon mot 
olika (yttre) objekt. Det gör däremot de vuxenblinda. När det gäller 
förmågan att överhuvudtaget visa olika uttrycksformer (frånsett antal 
eller tydlighet) finns det således endast en enda övergripande skillnad 
mellan de barndomsblinda och de vuxenblinda och den har att göra 
med tidigare erfarenhet av syn. Men att ha erfarenhet av syn kan 
eventuellt bidra till och underlätta en del företeelser. Ett par av dessa 
diskuteras nedan (se för övrigt respektive studie).

Att ha erfarenhet av syn kan eventuellt bidra till att vissa uttryck 
visas tydligare och mer gestaltat (för en seende tolkare). Avsaknad av 
synerfarenhet innebär följaktligen att vissa uttryck visas otydligare och 
mindre gestaltat. I kroppsspråksstudien var vi t.ex. ibland tveksamma 
till tolkningen av flera av de barndomsblindas uttryck, t.ex. ideografer, 
differentierande uttryck, konkreta symboler och abstrakta symboler. 
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Vi var även tveksamma till tolkningen av 40 % av en vuxenblind 
persons abstrakta symboler. Vi var däremot inte tveksamma till tolk-
ningen av denna persons övriga uttrycksformer och inte heller till 
den andra vuxenblinda personens visade former. Vi var dessutom 
endast tveksamma till tolkningen av 10 % av de seendes abstrakta 
symboler, trots att de var relativt många. Övergripande var således de 
vuxenblindas och de seendes uttryck tydligare och mer gestaltade (för 
oss seende tolkare). 

I kroppsspråksstudien diskuterar vi att erfarenhet av syn för-
modligen underlättar ”subjektivering” av kroppen. En subjektiverad 
kropp innebär i korthet att det finns en spontan helhet mellan bl.a. 
kropp, tanke och tal. De vuxenblinda visar t.ex. relativt ofta olika 
abstrakta uttrycksformer och dessa former kan endast förstås i relation 
till vad personen samtidigt talar om. De vuxenblinda har också 
tidigare varit ”exponerade” till andras uttryck i högre utsträckning 
än de barndomsblinda eftersom de haft möjlighet att visuellt imitera 
andras uttryck och därmed haft möjlighet att bygga upp en varierad 
uttrycksrepertoar. I intervjustudien berättar också de vuxenblinda 
att de upplever att det är svårare att skaffa sig erfarenhet av andras 
kroppsuttryck när man saknar syn. 

Normer
Normer som bestämts av seende berörs mer eller mindre tydligt i 
samtliga studier. I kroppsspråksstudien berörs normer förhållandevis 
sällan. Något oftare framträder normer i samtalsreglerings studien. 
De återfinns exempelvis i samband med vissa kommentarer till 
olika signaler. I dessa kommentarer ställs olika samtalsreglerande 
beteenden i relation till litteratur om t.ex. svenskt konventionellt 
samtalsreglerande beteende. Normer återfinns även relativt ofta i 
samband med de övergripande tolkningarna, t.ex. i samband med 
resonemang om personens orientering mot sig själv eller den andre 
samt konventionell eller personlig stil. I intervjustudien, i vilken 
de blinda själva får komma till tals, genomsyrar avvikelse eller 
normalitet däremot en betydande del av intervjuerna. För att belysa 
denna mängd genomfördes därför en detaljerad analys över antal 
påståenden som genomsyrades av upplevd avvikelse, normalitet eller 
neutralitet vad gäller den blindes egna kroppsuttryck, den blindes 
egna paralingvistiska uttryck respektive den ”andres” upplevda 
kroppsuttryck hos den blinde. Analysen av antal påståenden visade 
övergripande att det var mycket betydelsefullt för de blinda att sätta 
sina kroppsuttryck i relation till seende normer. Mer specifikt visade 
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analysen att speciellt de barndomsblinda verkar ha internaliserat 
andras upplevelse om att deras kroppsuttryck framför allt avviker 
från seende normer. Analysen visade även att socialiseringen av de 
barndomsblinda som avvikande mot bakgrund av sina kroppsuttryck 
ofta verkar ske i feedbacksituationer, dvs. i konkreta kommunikativa 
samspel mellan de blinda och andra. De barndomsblinda saknar 
dessutom feedback på sina ”normala” kroppsuttryck och de saknar 
förslag på hur de ska röra sin kropp istället för att visa avvikande 
rörelser, t.ex. blindismer. 

Normer är även en förutsättning för att flera uttrycksformer 
överhuvudtaget skall existera, enligt min (våra) definitioner. Dessa 
uttrycksformer är t.ex. sociala (konventionella) funktionella uttryck, 
(konventionella) samtalssignaler, (konventionella) emblem och 
rollspecifika uttryck. För andra former är dock inte normer ett 
krav utan normerna visar sig istället i ett konventionellt beteende. 
Samtalsregleringen kan t.ex. visas genom en konventionell stil, en 
viss dans kan utföras på ett visst (konventionellt) sätt och rumsligt 
avstånd till andra kan bestämmas av kulturella normer. Men 
samtalsregleringen, dansen eller det rumsliga avståndet till andra kan 
även visa sig på genom en personlig stil. Samtalsregleringen kan visa 
sig genom en personlig stil, liksom dansen och det rumsliga avståndet 
till andra. Det beteende som visas under olika sinnesstämningsuttryck 
kan även tolkas som personligt. I intervjustudien berättar t.ex. en 
barndomsblind person att hon/han biter till i handen under många 
olika sinnesstämningsuttryck, vilket kan tolkas som en personlig stil. 
Intervjustudien handlar också om den blindes mottagande av den 
”andres” feedback. Där framgår att personen kan ta ställning mot 
den ”andres” feedback och välja att behålla sitt uttryck eftersom 
det upplevs som funktionellt och adekvat. Det uttryck som visas 
kan således ses som ett resultat av både socialisering (bl.a. baserade 
på seende normer) och egna ställningstaganden (bl.a. baserade på 
egna sinnesförutsättningar, personlighet och andra fysiologiska 
förutsättningar).

Ö V E R G R I P A N D E  R E S U L T A T  VA D  G Ä L L E R  L I K H E T E R  O C H  

S K I L L N A D E R  M E L L A N  D E  B A R N D O M S B L I N D A  O C H  

D E  V U X E N B L I N D A

Det övergripande resultatet vad gäller likheter och skillnader mellan 
de barndomsblinda och de vuxenblind presenteras och diskuteras i tre 
punkter nedan.
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1. Det finns (nästan) endast likheter mellan de barndomsblinda och de 
vuxenblinda vad gäller paralingvistiska uttryck och beteenden (ljud/
tystnader). I samtalsregleringsstudien visar i princip samtliga personer 
i båda grupperna samtliga signaler och former genom paralingvistiska 
ljud/tystnader. I intervjustudien tar båda grupperna upp samma 
paralingvistiska former. Synerfarenhet verkar således inte vara någon 
förutsättning för de använda och erfarna paralingvistiska uttryck och 
beteenden som beskrivs i föreliggande avhandlings studier. För dessa 
uttryck har istället (självklart) hörseln betydelse. 

2. Det finns framför allt likheter mellan de barndomsblinda och de 
vuxenblinda vad beträffar förekomsten av olika kroppsuttrycksformer 
(förutom antal uttryckstillfällen och tydlighet för några former). I 
kroppsspråksstudien visar åtminstone en person i båda grup perna 
nästan alla former. I samtalsregleringsstudien uttrycker nästan 
alla deltagare samtliga signaler och former genom sin kropp. I 
intervjustudien finns det dock i princip lika många likheter som skil-
lnader mellan grupperna vad gäller kroppsuttrycksformer. Skillnaderna 
kan relateras till vilket kroppsuttryck man för tillfället minns och 
därmed beskriver under intervjun, men de kan även relateras till att de 
barndomsblinda inte verkar ha någon omfattande erfarenhet av vissa 
former, t.ex. abstrakta uttryck.

Men att sakna erfarenhet av syn (som en direkt funktion) verkar inte 
vara någon förutsättning för att överhuvudtaget visa de flesta av de 
uttolkade kroppsuttrycksformerna. För de flesta formerna verkar det 
istället vara andra faktorer som är betydelsefulla, såsom erfarenhet av 
att aktivt röra kroppen, socialisering, (fysisk) närhet till andra personer 
och därmed möjlighet till både verbal och kroppslig imitation, att vara 
en offentlig person och att ha en uttrycksfull personlighet.

3. Det finns även en del skillnader mellan de barndomsblinda och de 
vuxenblinda som har redovisats och diskuterats i studierna och som 
jag vill uppmärksamma. Dessa skillnader uppmärksammas i följande 
fem punkter:

3.1 I kroppsspråksstudien framgår att de barndomsblinda huvud-
sakligen använder sin kropp på ett funktionellt och konkret sätt. De 
verkar även ha en begränsad förmåga att använda sin kropp på ett 
abstrakt, symboliskt sätt. De vuxenblinda uttrycker däremot ofta 
abstrakta uttryck. Dessa skillnader kan förmodligen relateras till 
avsaknad av erfarenhet av syn eftersom de abstrakta uttrycken troligen 
lärs in genom visuell imitation av andra personer. Men antagligen har 
även andra faktorer betydelse, t.ex. seende kulturella normer om
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rumsligt avstånd till andra, vilka försvårar för blinda att erfara andras 
an) bekrevs två beteenden som verkar vara typiska för uttryck. Och – 
inte minst – att de blinda verkar sakna långvariga och återkommande 
lärosituationer som utgår från deras kompetens, erfarenhet och 
förutsättningar (se t.ex. fotnot 13 i kapitel 5). 

3.2 I intervjustudien framgår att de vuxenblinda har en mer varierad 
upplevd kroppsuttrycksrepertoar än de barndomsblinda. Detta kan 
förmodligen återigen ha att göra med att de barndomsblinda inte kan 
”titta” på hur andra uttrycker sig och beter sig. De är istället hänvisade 
till eget förnimmande genom hörseln, känseln och det kinestetiska 
sinnet samt till feedback från andra personer. Men som tidigare nämnts 
handlar feedbacken till speciellt de barndomsblinda om att deras 
kropps uttryck avviker från seende normer. De verkar också sakna 
feedback på sina ”normala” uttryck och förslag på alternativa rörelser 
till t.ex. blindismer. Denna avsaknad av feedback kan innebära att de 
inte har någon omfattande kunskap om sina eventuella ”normala” 
uttryck och därmed är de svåra att beskriva. De kanske inte heller har 
lärt sig vilka uttryck och beteenden som anses som normala i allmänhet, 
i vissa grupper eller i vissa situationer. Föreliggande avhandling 
begreppsliggör och beskriver emellertid många olika former av bl.a. 
kroppsuttryck. Dessa detaljerade beskrivningar kan förhoppningsvis 
vara en hjälp för den blinde läsaren att utveckla sin kunskap. Den 
blinde läsaren har även möjlighet att sätta deltagarnas kroppsuttryck 
i relation till sina egna. Läsningen av denna avhandling kan därmed 
fungera som en lärosituation och en detaljrik informationskälla för 
blinda och naturligtvis även för andra.

3.3 I samband med översikten över olika kroppsuttrycksteman  presen-
terades två beteenden som verkar vara typiska för de barndoms blinda 
respektive vuxenblinda som deltog i föreliggande studier, dvs. att 
hänga med huvudet (i vissa sammanhang) respektive att rikta ögonen 
mot objekt. Dessa två beteenden har redan beskrivit och diskuterat 
ovan.

3.4 I samtalsregleringsstudien nämns att de barndomsblinda syn-
kroniserar ögonbrynen/ögonlocken samt benen med talets melodi 
under pågående turhållningssignaler. De vuxenblinda har istället 
ögonbrynen stilla eller rör dem i samband med innebörden i talet. De 
synkroniserar inte heller benen med talets melodi utan håller benen 
stilla eller ändrar benställning då och då. Båda grupperna synkroniserar 
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dock sina huvudrörelser med talets melodi. Kroppsrytm visar sig 
således i flera kroppsdelar och tydligare hos de barndomsblinda än 
hos de vuxenblinda. 

3.5 I intervjustudien och i samband med ”normer” ovan nämns att 
socialiseringen av den blinde som avvikande mot bakgrund av sina 
kroppsuttryck ofta verkar ske av den ”andre” i feedbacksituationer. 
Denna socialisering är extra tydlig för de barndomsblinda. De verkar 
även ha internaliserat den ”andres” upplevelse och gjort den till sin 
egen. Men både de barndomsblinda och vuxenblinda verkar kämpa 
för att se sig själva som unika personer som uttrycker sig utifrån sina 
egna förutsättningar och erfarenheter. Tyvärr verkar inte detta vara 
lätt i en värld som domineras av seende normer.

F Ö R S L A G  P Å  F R A M T I D A  F O R S K N I N G

I inledningen till avhandlingen framkommer att blindas icke-verbala 
kommunikation är relativt outforskat. Syftet med denna avhandling 
har därför varit att fördjupa förståelsen för vuxna blinda personers 
icke-verbala kommunikation och därmed fylla några kunskapsluckor. 
Men mycket återstår att göra. Några områden som kan utforskas 
vidare är t.ex.

• sinnesstämningsuttryck genom kropp och röstkvalitet
• abstrakta uttryck genom röstkvalitet
• abstrakta och konkreta uttryck genom kroppen i andra situationer 

än de som studerats i denna avhandling
• icke-verbal samtalsreglering med närstående personer
• upplevelse av andra personers icke-verbala uttryck.

A V S L U T N I N G S V I S  

Studierna i denna avhandling har genomförts utifrån ett kompetens-
perspektiv som innebär att forskaren fokuserar på vad de blinda 
kan och visar – inte vad de inte kan, vilka brister de har och hur 
de eventuellt avviker från seende. I intervjustudien framträder dock 
ett ”bristperspektiv” utifrån de blindas egna subjektiva upplevelser 
av sina kroppsuttryck. Detta perspektiv är speciellt tydligt hos de 
barndomsblinda som ofta har fått höra att de t.ex. inte skall/bör röra 
sig på ett visst sätt och att deras kroppsuttryck avviker från seende 
normer. Men de nämner också att de har kunskap om och visar 
många olika kroppsuttryck. Deras kompetens framgår dessutom i 
kroppsspråksstudien och samtalsregleringsstudien. Min förhoppning 
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för framtiden är att kompetensperspektivet skall fortsätta att utvecklas 
och att det skall avspegla sig i andra personers upplevelse av de blinda 
och även hos de blinda själva.
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C H A P T E R  1  –  I N T R O D U C T I O N

Judging from a review of published research, grown-up blind people’s 
non-verbal communication is relatively unexplored. Furthermore, the 
perspective from which the research has been conducted has neglected 
describing blind people’s competence in non-verbal communication as 
well as reflecting their subjective perspectives.

The purpose of the thesis is to deepen the understanding of grown-
up blind people’s non-verbal communication. More specifically, their

• different forms of body expressions, summarized as ”body 
language”

• non-verbal conversation regulation
• experience of own non-verbal expressions.

The first point is presented in chapter 3, entitled: ”A video study of 
blind people’s body language” (abbreviated as ”the body language 
study”). One form of body expression is conversation regulation. 
However, the research that has been conducted concerning this 
substantially rich form is very limited. Therefore, it was important 
to deepening the understanding of this form and also include the 
paralinguistic modality (the voice). The second point is presented 
in chapter 4, entitled: ”A video study of blind people’s non-verbal 
conversation regulation” (abbreviated as ”the conversation regulation 
study”).

When I and Gunnar Karlsson (who is co-author of the study of 
body language)  carried out the video studies we tried to take the blind 
participants’ subjective perspectives. To complement these studies 
and to gain a better insight into the blind persons’ perspectives, it 
was important to let them speak about their personal, subjective 
experiences. Therefore, in the third and last study, I interviewed them 
about their experiences of their own non-verbal expressions. This 
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study, called ”An interview study of blind people’s experience of own 
non-verbal expressions” (abbreviated as the ”interview study”), is 
presented in chapter 5.

The focus in all the studies has been on the blind participants 
competence, i.e. a reflection upon the participants’ capacity and not 
what they cannot do, what they are lacking or how they deviate from 
sighted. Coupland, Giles and Benn (1986) point out that the subjective 
perspective has received far too little empirical attention in studies 
concerning blind people’s communication. It is also striking that 
one has not taken into consideration whether the blind persons are 
congenitally blind or have become blind later on in life. In this thesis, 
I have compared congenitally and adventitiously blind in all of the 
studies.

C H A P T E R  2  –  A P P R O A C H  A N D  M E T H O D

The approach used in this thesis is phenomenological, presented with 
the following relevant concepts: Life-world, intentionality, meaning, 
context, expressiveness of the body, communication and under-
standing.

The empirical phenomenological psychological method (the EPP-
method) is the primary methodological source of inspiration in all 
three studies. The EPP-method is a qualitative method, developed 
by Karlsson (1993). This method entails phenomenological and her-
men eutical elements. These elements are described, commented and/
or concretized in the chapter. The EPP-method is useful when the re-
searcher strives

• to answer what or how something is
• for meaning
• to be as open as possible to the data
• to take an inside perspective, that is to study subjective constitution 

of meaning
• towards a deeper understanding of a phenomenon
• to view consciousness as intentionality.

There are also other similarities between the studies concerning the 
research process. A first similarity is that the data gradually has 
been collected, transcribed and interpreted in critical dialogue with 
literature and/or interpretations in already finished studies in the thesis. 
A second similarity is that the analysis has been carried out in two 
steps, where the first, most comprehensive, step was hermeneutical, 
the second was phenomenologically inspired. A third similarity is that 
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I (we) have reflected over different factors, for example individual, 
social and cultural ones, and their importance for the phenomenon. A 
fourth similarity is that the congenitally blind and adventitiously blind 
are compared with each other in all studies.

At the end of the chapter the fourteen participants are presented. 
One trait is that the participants have no other obvious disability than 
the blindness. Their ages vary between 18 and 54. Nine are women and 
five are men. Some of them have siblings, others have no siblings, some 
have children, others have no children, some live alone, others live in a 
family, some are employed, others are unemployed or students. Except 
these ”external” differences there are also other differences that are 
discussed in the studies.

C H A P T E R  3  –  A  V I D E O  S T U DY  O F  B L I N D  

P E O P L E ’ S  B O DY  L A N G U A G E

The study aims at answering the following questions:

• What kinds of body expressive forms do blind people show? 

• What are the conditions for some different body expressive forms?

• What importance can different factors have for different body 
expressive forms?

Data consisted of video recorded interviews with five congenitally 
blind, two adventitiously blind and two sighted persons. We used 
sighted persons in order to obtain a heterogeneous material, which can 
be of help when analyzing the data. The interviews mainly concerned 
experiences of different emotions. In order to reduce the risk of 
missing some forms of body expressions we chose a wide definition 
of body language; that is, body expressions that can be interpreted by 
other persons and thereby are communicative (see for example Pilotta 
& Mickunas, 1990).

The results are composed of a large number of different body 
expressive forms, some of which are expressed by everyone. For 
example, every person expresses ”frame of mind expressions” and 
shows a personal bodily style, so-called idiosyncratic expressions. 
Furthermore, all persons use their body in a functional and concrete 
way, which is indicated by, for example, the frequent occurrences of 
instrumental expressions, isomorphistic representations and pointings. 
These forms describe the body as a physical tool, used for purposeful 
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actions or allowing the body to represent or point out a physical object. 
These forms can also be connected with the tactile- and/or auditory 
senses which are the most important senses for blind persons. 

We also found some interesting differences between different groups 
and persons. For example, two congenitally blind persons show a more 
active pattern of movements than the other three congenitally blind 
persons. This pattern is indicated by the fact that these two persons 
express more forms on more occasions. Their expressions are also 
more vigorous and distinct than the others. One can here ask in what 
way an active pattern of movement can facilitate a ”subjectivization” 
of the body? By ”subjectivized body” I/we mean that the body itself 
has a meaning bestowing function and that there is a spontaneous 
wholeness between body, thought, language and surroundings. 
However, in considering the ability to subjectivize one’s own body 
other factors must be taken into account. Examples of such factors 
can be experiences of (physical) closeness to other persons (such as 
early relations between child and parents, or imitation through bodily 
instructions of body expressions) and social, cultural customs and 
values.

The adventitiously blind participants are even more active and 
distinct in their patterns of movement than the two above mentioned 
congenitally blind persons. However, the sighted participants are the 
most active and most distinct in their patterns of movement. This 
is evident from, for example, the many occasions upon which they 
distinctly express abstract symbols. Abstract symbols concern bodily 
symbols that refer to an abstract concept that is not experienced in 
one’s own body. For example, one adventitiously blind person says, 
”talking” and makes out-turned circling movements with the hands. 

Furthermore, many forms have an apparent social and com muni-
cative meaning or function. When I, for example, use the body as a 
pictograph I might do that in order to show another person the form 
or size of an object. This communicative and social function seems to 
be more marked for sighted than for blind persons, since blind persons 
have more difficulties than sighted in experiencing another person’s 
pictograph.

In summary, the congenitally blind persons seem first and foremost 
to express themselves in a functional and concrete way through the 
body. They also seem to have a limited ability to express themselves 
in an abstract, symbolic way through the body. One reason for this 
difference can be the lack of sight, since the abstract expressions 
probably are learned through visual imitation of other persons. 
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C H A P T E R  4  –  A  V I D E O  S T U DY  O F  B L I N D  

P E O P L E ’ S  N O N -V E R B A L  C O N V E R S AT I O N  

R E G U L AT I O N

The study aims at answering the following questions:

• Which conversation regulating signals do blind people show and 
how are these signals manifested in their behaviour, i.e. through 
body movements/positions and paralinguistic sounds/silences. 
Paralinguistic sounds are defined as different sounds that are mainly 
produced by the quality of the voice.

• Which conversation regulating forms do blind people show and in 
what different (local) contexts do different signals and behaviour 
occur?

• What overall interpretations can be made concerning signals, be-
haviours and forms?

• Which conditions and factors are important for some ”elements” in 
the regulation?

In chapter 3 one finds different phenomenological concepts that are 
relevant for the thesis. But in this particular study I also needed to use 
other approaches richer in detail. More precisely, I was inspired by 
”dialogism” and ”Conversation Analysis” (CA). ”Dialogism” is an 
epistemological framework within which one studies communication 
as an historical and cultural phenomenon (Linell, 1998; Marková, 
1990). One approach, within this framework, is CA (Linell, 1998). CA 
has its roots in ethnomethodology, which was grounded by Garfinkel 
(1967, 1972).

Data consisted of video recordings with three congenitally blind 
and three adventitiously blind persons that had a conversation with 
an unknown blind person, as well as with an unknown sighted person 
on different occasions. Some of the pairs talked about topics that I had 
determined in advance, while other pairs talked about freely chosen 
topics. The transcription of the video recordings has been carried 
out with the help of a system, I have created, called ”the note score 
model”.

Firstly, the results are composed of descriptions of four regulating 
signals i.e., the listener’s supporting signals, the speaker’s turn-
holding signals, the listener’s starting signals and the speaker’s final 
signals. These signals are in turn subdivided into several specific 
signals. Secondly, the signals are placed in different regulating 
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(local) contexts. Taking into account the specific contexts in which 
they occur, it becomes clear what it is that the persons express both 
verbally and non-verbally. The regulating process is also evident when 
taking into account these contexts: Who signals and what is signalled 
and when is it signalled in the flow of conversation? The different 
contexts are described in connection to two comprehensive forms, 
i.e. ”coordinated” and ”non-coordinated” forms of conversation 
regulation. These two forms are in turn subdivided into several specific 
forms. In order to ”pull together” parts of the detailed and complex 
result, I present some overall interpretations concerning some signals, 
behaviours and forms. In connection to these interpretations one could 
find some conditions for the possibility of conversation regulation and 
some factors of importance for conversation regulation. The overall 
interpretations are presented under the following headings: ”Smooth 
and non-smooth non-verbal conversation regulation”, ”Orientation 
towards oneself or towards the partner of conversation”, ”The 
repertoire of behaviour with blind respectively sighted partner of 
conversation” and finally ”Conventional or personal bodily style in 
conversation regulation”.

The results in the study are summarized in the following six points:

1. Only some differences were found between the congenitally blind 
and adventitiously blind persons. More precisely;

1.1 The congenitally blind persons do not turn their eyes towards 
the partner of conversation during conversation regulation, whereas 
the adventitiously blind persons turn their eyes towards or from the 
partner in order to regulate the conversation. 

1.2 Bodily rhythm shows itself in more body parts and in a more 
distinct way with the congenitally blind persons than with the 
adventitiously blind persons. 

1.3 The congenitally blind persons are more ”cautious” and ”polite” 
in regulation, whereas the adventitiously blind persons are more 
”demanding” and ”abrupt”.

2. All congenitally blind and adventitiously blind persons show almost 
all signals and almost all conversation regulating forms through bodily 
and paralinguistic behaviours. 

3. The persons’ bodily behaviour varies much between different indi-
viduals.
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4. The conversation regulation is mainly accomplished smoothly, 
but now and then there are non-smooth regulations, i.e. mis-
understandings.

5. The orientation towards oneself is usually more distinct when the 
person talks to a blind person and the orientation towards the partner 
of conversation is more distinct when the person talks to a sighted 
person. Thus, the majority seems to adapt themselves to whom they 
are talking to and her/his conditions.  

6. Overall, some persons show a conventional bodily style in their 
conversation regulation, others show a personal style. The type of 
style cannot be related to the experience of being sighted, since one 
congenitally blind person show a conventional style.

In the end of the chapter, the collection of data and the participants’ 
experiences of the video recorded situations are discussed.

C H A P T E R  5  –  A N  I N T E R V I E W  S T U DY  O F  

B L I N D  P E O P L E ’ S  E X P E R I E N C E  O F  N O N -V E R B A L  

E X P R E S S I O N S

Data in this study consisted of interviews with ten congenitally blind 
and four adventitiously blind persons. The main purpose of the 
interviews was to get concrete and detailed information about the 
participants’ experiences of non-verbal expressions in different life-
world contexts. The following main themes were interpreted from the 
transcribed interviews:

• Part A: The blind’s different types of experiencing of one’s own non-
verbal body expressions.

• Part B: The blind’s experience of one’s own non-verbal expressions 
in feedback situations.

• Part C: The blind’s experience of changing one’s own non-verbal 
expressions in learning situations.

Thereafter, the themes are framed by different factors, discussed and 
developed in detail. 

During the process of interpretation I discovered that the interviews 
to a large extent dealt with experiences of non-verbal expressions as 
either deviant or normal. Therefore, I made quantitative (frequency) 
comparisons between experienced deviance, normality and neutrality 



245

Summary

about the blind’s experience of one’s own body expressions, the blind’s 
experience of one’s own paralinguistic and/or other persons’ attitudes 
towards the blind person’s body expressions (from the perspective of 
the blind). Several interesting results were found that are presented in 
part D.

The results can be summarized in the following ten points (that also 
are discussed in the study):

1. The blind person seems to think often of what she/he expresses with 
the body.

2. There are no considerable differences between the congenitally 
blind and the adventitiously blind persons concerning different types 
of experiencing.

3. A ”sighted” body expression is mainly explained by means of en-
viron mental factors, whereas a ”deviant” is explained by phy sio logical 
factors.

4. Experience of sight does not seem to be a condition for experiencing 
bodily frame of mind expressions, idiosyncratic expressions, blindisms, 
instrumental expressions, emphasizers, different types of conversation 
regulating signals, isomorphistic representations, pointings, emblems, 
role specific expressions and spatial distance to other persons.

5. The adventitiously blind persons have a more varied repertoire of 
experienced body expressions than the congenitally blind persons.

6. Experience of sight does not seem to be a condition for experiencing 
paralinguistic frame of mind expressions, idiosyncratic expressions, 
emphasizers, different types of conversation regulating signals and 
role specific expressions.

7. There are both similarities and differences between the congenitally 
blind and adventitiously blind persons concerning other persons’ atti-
tudes towards the blind person’s body expressions in feedback situ-
ations.

8. The differences between the congenitally blind and adventitiously 
blind persons concern mostly the experience of changing one’s own 
non-verbal expressions in learning situations. For example, the 
congenitally blind persons talk about difficulties in learning and 
training body expressions, whereas the adventitiously blind persons 
talk about ”re-learning” body expressions that they used as sighted.
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9. It seems to be very important for the blind person to relate her/his 
own body expressions to sighted norms, which is developed in the 
following points:

9.1 The blind person has a ”balance” between experienced norm re-
lated and neutral body expressions. This balance is especially evident 
in the adventitiously blind.

9.2 The congenitally blind persons have probably internalized other 
persons’ experiences that their own body expressions mainly deviate 
from sighted norms.

9.3 The blind person’s experienced paralinguistic expressions are often 
characterized by neutrality, i.e. they are conceived of as facts and 
formulated in neutral (non-normative) terms.

9.4 The socialization of the blind person as deviant, owing to her/
his body expressions, seems to be based on other persons’ attitudes 
towards the blind. This type of socialization is especially evident for 
the congenitally blind persons.

9.5 In particular, the congenitally blind persons seem to be missing 
feed back on their ”normal” body expressions. 

9.6 In particular, the congenitally blind persons also seem to miss 
suggestions about how to move the body instead of being taught 
about their deviant movements, for example blindisms. (Based on 
earlier published research, blindisms can be defined as stereotyped (de-
viant) body movements, for example rocking the body, pressing the 
eyes, waving the hands or turning around one’s body.)

9.7 Other persons’ attitudes towards the congenitally blind persons’ 
bodily frame of mind expressions are partly characterized by neutral-
ity.

9.8 The blind person does not always adjust herself/himself to sighted 
norms, but tries to see herself/himself as a unique person that expresses 
herself/himself from his/her own conditions and previous experiences.

9.9 The goal of the socialization of the blind person’s body expressions 
seems to be to socialize the person not to show deviant body be-
haviour.
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10. Sometimes blind persons experience different forms of stigma-
tization, such as ”dehumanization of one’s person”, ”stereotypization 
of one’s person”, ”what one does awaken wonder and admiration” 
and ”collectivizing of one’s person”. 

C H A P T E R  6  –  O V E R V I E W S  A N D  D I S C U S S I O N

This final chapter contains an overview with respect to:

• Body expressive themes that were found in the body language study, 
the conversation regulation study and/or the interview study.

• Body expressive themes that were found in the congenitally blind 
and/or the adventitiously blind.

• Paralinguistic expressive themes that were found in the conversation 
regulation study and/or the interview study.

• Paralinguistic expressive themes that were found in the congenitally 
blind and/or the adventitiously blind.

• Conditions and factors that were found in respectively study.

In connection to the last overview the following three conditions are 
discussed; body knowledge, experience of sight and the existence of 
norms. After the overviews, overall results are presented (and discussed 
in the chapter) concerning similarities and differences between 
congenitally blind and adventitiously blind in all of the studies. These 
results are summarized in the following three points:

1. There are (almost) only similarities between the congenitally blind 
and the adventitiously blind persons concerning their paralinguistic 
expressions and behaviours.

2. There are mainly similarities between the congenitally blind and 
the adventitiously blind persons with respect to the occurrences of 
different body expressive forms (except the number of occurrences 
and the distinctness with which some forms are performed).

3. There are some differences between the congenitally blind and the 
adventitiously blind persons that I would like to pay attention to. 
These differences can be summarized in the following points:

3.1 The congenitally blind persons seem to have a limited ability to use 
the body in an abstract and symbolic way. The adventitiously blind 
persons, on the other hand, often used abstract expressions. 
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3.2 The adventitiously blind participants have a more varied reper-
toire of experienced body expressions compared to those who are 
congenitally blind. 

3.3 ”To hang with the head” (in certain contexts) seem to be typical 
for the congenitally blind participants, whereas the typical behaviour 
for the adventitiously blind is ”to turn the eyes towards objects”.

3.4 Body rhythm shows itself in more body parts and in a more distinct 
way with the congenitally blind compared to the adventitiously blind 
persons.

3.5 In particular, the congenitally blind often mentioned that they 
have been told that their body expressions deviate from sighted 
people’s norms. They have probably internalized this experience from 
other persons’ attitudes towards the blind. However, an important 
factor to take into account is that both the congenitally blind and 
the adventitiously blind persons struggle to see themselves as unique 
persons who express themselves on the basis of their conditions 
and previous experiences. Unfortunately this isn’t easy in a world 
dominated by sighted norms. But let us hope that the competence 
perspective will continue to develop and that this will be reflected 
in other persons’ attitudes towards the blind, as well as in the blind 
persons’ attitudes towards themselves.
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K O D N Y C K E L  –  B E S K R I V N I N G  A V  F Ö R K O R T N I N G A R  A V  

P A R A L I N G V I S T I S K A  L J U D  O C H  T Y S T N A D E R

Denna kodnyckel användes av de personer som hjälpte mig att tran-
skribera samtalen till text.

Kod  Beskrivning av kod

understrykningunderstrykning Betonar ord

understryykning Betonar stavelse

(tyst) Tyst

.. Tyst kort paus
Finns oftast mellan enstaka ord. Kan ligga mitt i en 
persons tal eller mellan två personers tal. 

.... Tyst lång paus
Finns oftast mellan fraser eller meningar. Kan ligga mitt i 
en persons tal eller mellan två personers tal.

”bramen” Hopskrivning av ord

(in) Andas hörbart in genom munnen
Kan ibland vara längre, skrivs då ”iin”.

(ut) Andas hörbart ut genom munnen
Kan ibland vara längre, skrivs då ”uut”. (Kan vara svår 
att hålla isär från ”suck”.)

(n/in) Andas hörbart in genom näsan

(n/ut) Andas hörbart ut genom näsan

(sug) Suger hörbart in luft genom munnen
Kan liknas vid ”sure” (på engelska) eller ”visst”. Munnen 
är oftast lite trutande.  
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(snuv) Suger hörbart in luft genom näsan
Liknar ”sug”, men suger här hörbart in luft genom näsan, 
som om personen har snuva. Näsan verkar spännas.

(håller andan) Håller tydligt andan
Drar hörbart in luft och håller den kvar ett tag i lungorna.

(eh) ”eh” 
Kan vara separat eller kopplas ihop med ord, t.ex. 
”de(eh)”. Kan ibland vara längre, skrivs då ”(eeh)”.

(ah) ”ah” 
Kan ibland vara längre, skrivs då ”aah”.

(ah/in) ”ah” med inandning 
”ah” kombinerad med en tydlig inandning. 
(Kan vara svårt att hålla isär från ”in”, vid ”ah” används 
dock stämbanden.)

(åh) ”åh”
Kan ibland vara längre, skrivs då ”ååh”.

(öh) ”öh”
Kan vara separat eller kopplas ihop med ord, t.ex. 
”så(öh)”. Kan ibland vara längre, skrivs då ”ööh”. (Kan 
vara svårt att hålla isär från ”stön”.)

(stön) Stönar
Görs alltid på utandning. Är egentligen (minst) två olika 
ljud, men jag har inte lyckats hitta olika beteckningar på 
dem. 
1. Håller andan och släpper sedan ut luften plötsligt. 
Stämbanden används ej. Görs oftast separat.
2. Ett stönande ljud där stämbanden verkar spännas som 
i ett spänd ”mm”. Görs oftast direkt efter ord som om 
personen vill behålla ordet. (Kan kanske kallas för 
”mum”, dvs. en förkortning för mummel)

(suck) Suckar
Görs ej i kombination med något annat ljud utan 
är endast en tung andning (in och/eller ut), utan att 
stämbanden används. (Kan vara svårt att hålla i sär från 
”uut”.)

(ja/in) Jakande med inandning 

(nej/in) Nekande med inandning
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(mm) Hummar utan ett ”h”
Munnen är stängd och utandningen sker alltså genom 
näsan. Kan gå upp i tonhöjd mot slutet, som i en 
uppmaning till lyssnaren att börja prata, som en 
slutsignal.

(mm/in) Hummar utan ett ”h” med inandning

(mm)(mm) Hummar utan ett ”h” med betoning
Betoning på varje ”m”. Ofta med uppåtgående tonhöjd 
på sista m:et.

(hm) Hummar med ett inledande ”h” 

(skratt) Skrattar ordentligt och länge
Skrattar oftast för något som är roligt (glädje).

(he) Skrattar kort
”he” kan ha olika funktioner (mening), men de är ofta 
överslätande eller indikerar vänlighet.

(he he- - -) Skrattar längre
Görs oftast med öppen mun, men ibland med stängd. 
Upp till fyra ”he” skrivs ut annars skrivs längden på 
skrattet ut med hjälp av streck.

(he/in) Skrattar med inandning
Görs ofta i samband med lite längre skratt.

(he/ut) Skrattar med utandning
Liknar ett slags stönande.

(fnys) Fnyser
Som ett skrattade som fnyses ut genom näsan. 

(te) Smackar
Trycker upp tungan i gommen nära tänderna.

(te/in) Smackar med inandning
Trycker upp tungan i gommen nära tänderna och andas 
samtidigt in.

(svälj) Sväljer
Kan följas av ett ”te”.

(hrm) Harklar sig
Klarar strupen. Kan vara längre och skrivs då ”hrmm”.

(host) Hostar

(gäsp) Gäspar


