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Händelsens konturer 
Eller varför alla dessa upprepningar i Almas berättelse om spanska 
sjukan?  
 
Av Asbjørg Westum 

 

 

 

När någon vill berätta om en händelse eller en upplevelse måste berättaren göra 

ett antal viktiga överväganden. Berättelsen behöver gränser och konturer. Var 

börjar den? Och var slutar den? Finns det kanske en bakgrund som måste skildras 

för att berättelsen ska bli begriplig för lyssnaren? Vilka personer och förhållanden 

måste beskrivas? Vad skedde först och vad skedde sedan? Vilken handling ledde 

till vilket resultat? Och vad är poängen med berättelsen?  

Med hjälp av verbala och icke-verbala uttrycksmedel drar berättaren upp dessa 

viktiga gränslinjer och lägger därmed sitt specifika individuella perspektiv på hän-

delsen. Icke-verbala uttrycksmedel som minspel, gester och tonfall är förvisso 

mycket viktiga redskap i detta sammanhang, men i den här artikeln kommer jag 

inte att vidare diskutera denna typ av uttrycksmedel utan koncentrera mig på den 

verbala sidan. Den amerikanska lingvisten Elinor Ochs förklarar varför den språk-

liga utformningen av en berättelse är så avgörande: 

It is not simply that grammatical structures and lexicons of language carve up the world in dif-

ferent ways, but also that we as speakers of these languages routinely draw upon particular 

structures and words to construct an idea or point of view. The ways in which we habitually use 

language shape our perception of events (Capps & Ochs 1995:54). 

Undersökningens utgångspunkter 
Materialet för denna studie utgörs av en enskild berättelse om den influensa-

pandemi som kom att bli känd under beteckningen spanska sjukan (se nedan). 

Berättaren, som här kallas Alma (f. 1901), bodde hela sitt liv i Norsjö socken i 

norra Västerbotten.  

Almas berättelse är inspelad på band och finns på SOFI: Dialekt-, ortnamns- 

och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).1 Där finns också ytterligare ett 50-tal in-

spelningar med berättare som mer eller mindre utförligt beskriver upplevelser av 

spanska sjukan. Inspelningen med Alma (DAUM Ka 400) gjordes 1986, övriga 

mellan 1950 och 1983, alltså ca 30–60 år efter pandemiutbrottet. 

                                                             
1 Almas berättelse är en av de berättelser om spanska sjukan som har studerats inom ramen för det 
tvärvetenskapliga projektet ”Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplane-
ring” vid Umeå universitet. Projektet, som pågick åren 2006–2009, finansierades av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt av Institutet för språk och folkminnen (SOFI) för den del som rör 
berättelser om spanska sjukan. 
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Undersökningens syfte är att analysera upprepningens funktioner i Almas be-

rättelse. Av utrymmesskäl har jag valt att närstudera endast denna berättelse, men 

jag kommer på ett par ställen att använda exempel från andra berättelser ur 

DAUM:s samlingar. För att förstå upprepningens funktioner krävs en grundlig 

genomgång av berättelsens struktur, vilken i sin tur måste ställas i relation till den 

ordning i vilken de refererade händelserna bör ha utspelat sig i verkligheten. Ne-

dan kommer jag därför att återge Almas berättelse i sin helhet samt beskriva och 

diskutera hur Alma med språkliga medel ger sin berättelse struktur och hur hon 

för fram berättelsens poänger. 

Analysen sker utifrån Labovs analysmodell som också kommer att problemati-

seras med hjälp av Almas berättelse. Först vill jag dock kontextualisera berättelsen 

genom en kort beskrivning av spanska sjukan och dess konsekvenser. Jag kommer 

därefter att diskutera intervjuberättelsen som forskningsobjekt samt presentera 

mina teoretiska utgångspunkter. 

Spanska sjukan i världen och i norra Sverige 

Spanska sjukan (1918–1920) är den mest förödande pandemi som världen har 

skådat efter digerdöden. Influensan började spridas just som första världskriget 

gick mot sitt slut. Pandemin fick, något felaktigt, beteckningen spanska sjukan på 

grund av att de första rapporterade sjukdomsfallen uppträdde i Spanien:  

Spanish Influenza did not geographically originate from Spain. The reason for the name is in 

fact that the Spanish government was one of the first to admit that a new and strange disease 

had occurred in their country. Being a neutral country, Spain did not have the same incentive 

as the belligerent countries to censor the news. Although it was recognized early on that the 

naming of the disease had nothing to do with Spain, nevertheless the name stuck (Mamelund 

2004:1f.).  

Influensan kom i olika vågor till och med 1920 då den för fjärde och sista gången 

slog till, främst mot avlägsna orter som hade klarat sig undan smittan under de tre 

första vågorna (Åman 1990:140ff.; se även Öhman 1987:257ff.).2 Norsjö socken i 

Västerbottens inland, som är den geografiska utgångspunkten för den berättelse 

som studeras här, drabbades enligt berättaren redan 1918. Den exakta dödssiffran 

för hela världen är okänd, men den beräknas ligga någonstans mellan 50 och 100 

miljoner (Hays 2005:385f; Elgh 2007:617; Mamelund 2008:601). Sverige klarade 

sig förhållandevis bra trots en dödssiffra på omkring 35 000 (Elgh ibid.).  

Spanska sjukan var egentligen inget annat än en vanlig influensa, men den var 

extremt smittsam och de smittade dog ofta inom loppet av några dagar – eller 

timmar i vissa fall (Taubenberger & Morens 2008:503f.). Som vanligt vid ett influ-

ensautbrott var det barn och gamla människor som löpte störst risk att avlida, men 

det som var ovanligt med just denna pandemi var att så många yngre vuxna mellan 

                                                             
2 Spanska sjukan har varit motiv i ett flertal svenska skönlitterära verk, bl.a. i två romaner av den väs-
terbottniske författaren Åke Lundgren som skildrar pandemins härjningar i Arjeplog: Spanskans år 
(1989) och Storspovens sång (1991).  
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20 och 40 år smittades och till och med miste livet. Influensan blev känd som den 

demokratiska pandemin eftersom den ansågs drabba både hög och låg. Demo-

grafen Svenn-Erik Mamelund (2004) har dock i sin doktorsavhandling visat att 

denna föreställning är åtminstone till hälften felaktig. Visserligen var det så att 

människor ur alla samhällsklasser smittades av influensan, men det var framför 

allt de fattiga som dog av den. 

De som smittades uppvisade en rad olika sjukdomssymtom som feber, svår 

hosta och huvudvärk, kraftigt näsblod samt blodiga upphostningar. Naturligtvis 

blev inte alla smittade lika sjuka. Det som tog livet av de flesta var inte heller själva 

influensan utan lunginflammation som var den vanligaste följdsjukdomen (se vi-

dare Mamelund 1998:23f.).  

På den här tiden stod samhället och den medicinska vetenskapen ganska 

handfallna inför influensans härjningar. Antibiotika var fortfarande okänt och 

därmed fanns inget effektivt botemedel för bakteriella infektioner som lungin-

flammation. Vetenskapen hade dessutom ingen klar bild av influensans egentliga 

orsaker, dvs. att det är en virusinfektion, eftersom det fortfarande skulle dröja 

några år innan man lyckades identifiera och isolera influensavirus. Sjukvården 

hade alltså inte särskilt mycket att erbjuda förutom goda råd om hygien, vila och 

isolering. Det mest spridda och populära botemedlet kom dock att bli konjak; folk 

kunde få stora mängder utskrivna på recept (Mamelund 2008). Om detta vittnar 

även många av DAUM:s informanter (se t.ex. DAUM bd 961; bd 3740; bd 4852; bd 

4919). Därutöver använde människor naturligtvis de medel de hade att tillgå, ofta 

sådant som hörde till den traditionella folkmedicinens arsenal av botemedel som 

angelicarot, vitlök och tjära (DAUM bd 3729; DAUM bd 4919). 

 

 
 

Figur 1. Begravning av spanska sjukans offer i Arjeplog påskdagen 1920. 
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Eliciterade berättelser som forskningsobjekt 
De intervjuer om spanska sjukan som finns i DAUM:s arkiv är inte resultat av nå-

got systematiskt insamlande, och temat spanska sjukan kommer oftast upp i sam-

band med att informanten berättar om något annat, t.ex. tiden kring första världs-

kriget, barndomen eller arbetslivet. Ibland utlöses berättelsen av en direkt fråga 

från intervjuaren om huruvida informanten har några minnen av pandemin. Detta 

är vad som sker i intervjun med Alma, vars berättelse alltså bör definieras som en 

eliciterad berättelse (se Almas berättelse nedan). 

Bland berättelseforskare pågår en livlig diskussion om värdet av eliciterade be-

rättelser. En del forskare, särskilt de som positionerar sig inom fältet samtalsana-

lys, betraktar sådana berättelser som konstgjorda och onaturliga jämfört med be-

rättelser som uppstår spontant i samtal, conversational narratives (jfr t.ex. Ed-

wards 1997; Norrby 1998). Den viktigaste kritiken mot eliciterade berättelser be-

står i att den tillrättalagda intervjusituationen omintetgör alla normala regler för 

samtal och sociala relationer och därmed påverkar berättelsen på ett avgörande 

sätt (se t.ex. Schegloff 1997; Goodwin 1997). Viktiga faktorer som är omistliga i en 

sociolingvistisk analys av samtal som exempelvis turtagning, avbrott, dominans-

förhållanden osv. sätts helt eller delvis ur spel i de mer eller mindre monologiska 

berättelser som ofta blir resultatet av intervjufrågor (Adelswärd 1990:71f.).3 Utan 

att direkt polemisera mot denna uppfattning, som jag anser ha sina klara poänger 

för vissa typer av undersökningar, vill jag ändå ansluta mig till Anna De Finas 

(2009) ställningstagande att eliciterade berättelser faktiskt också uppstår i ett 

socialt sammanhang med interaktionella regler – det är bara så att relationerna 

och reglerna är annorlunda i en intervjusituation än i ett vardagligt spontant sam-

tal:  

Indeed, the fact that narratives are elicited does not, per se, mean that the stories produced in 

interview will be artificial and will be told without any real social objective, but simply that the 

interactional rules and social relationships involved are different from those of ordinary con-

versation and other environments (De Fina 2009:237). 

De Fina ser eliciterade berättelser som en egen narrativ genre som måste studeras 

utifrån sina egna förutsättningar (ibid.:238f.; se även Andersson & Cocq i denna 

volym). Exempelvis är det viktigt, enligt De Fina, att fråga sig ”to what extent nar-

rative contents were driven by the interviewer and to what extent they were pro-

posed by the teller” (ibid.:255). 

Undersökningens syfte är naturligtvis avgörande för om eliciterade berättelser 

är användbara eller inte. Om man vill analysera berättandet som process med fo-

kus på interaktionen mellan berättare och åhörare är den eliciterade berättelsen 

knappast den bästa källan eftersom resultatet ofta är en mer eller mindre monolo-

gisk berättelse. Om man däremot är mer intresserad av berättelsen som färdig 

                                                             
3 För en grundlig genomgång av det svenska talspråkets struktur, se Lindström 2008, där författaren 
beskriver ”samtalsspråkets dialogiska och grammatiska organisation” (ibid.:9). 



HÄNDELSENS KONTURER: ELLER VARFÖR ALLA DESSA UPPREPNINGAR I ALMAS BERÄTTELSE  
OM SPANSKA SJUKAN?  

37 
 

produkt, dvs. av frågan hur berättaren i en given situation med språkliga medel ger 

struktur och mening åt en händelse i det förflutna anser jag att den eliciterade 

monologiska berättelsen är högst användbar även för språkvetare (jfr Johansson 

2005:188f.).  

Labovs modell  
Analysens teoretiska utgångspunkter finns som nämnts i den amerikanska ling-

visten William Labovs analysmodell som presenterades i den numera klassiska 

studien Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular (La-

bov 1972).4 Modellen används inte bara av språkvetare utan även av sociologer och 

psykologer (se t.ex. Capps & Ochs 1995; Chesire & Ziebland 2005; Johansson 

2005:187). Labov påvisar i sitt arbete att det finns ett generellt system i berättel-

sers uppbyggnad samtidigt som han betonar berättandets sociala och kulturella 

sammanhang (ibid.:210ff.; 297ff.; 362ff.). Därigenom är modellen, enligt sociolo-

gen Catherine K. Riessman, mycket användbar: 

Jag anser att den [modellen] är till stor hjälp för vår förståelse av berättarens försök att skapa 

mening. Sättet, som berättare strukturerar sin historia på, ger viktig information om hur han 

eller hon vill att den skall tolkas (Riessman 1997:51).  

Det viktigaste kännetecknet för en berättelse är att den behandlar händelser i det 

förflutna och att dessa händelser är temporalt organiserade. En minimal berät-

telse kan enligt Labov definieras på följande sätt:  

[…] we can define narrative as a sequence of two clauses which are temporally ordered: that is, 

a change in their order will result in a change in the temporal sequence of the original semantic 

interpretation. In alternative terminology, there is temporal juncture between the two clauses, 

and a minimal narrative is defined as one containing a single temporal juncture (Labov 

1972:360). 

En minimal berättelse skulle alltså kunna se ut så här:  

Jag öppnade dörren och katten smet ut.  

Men berättelser är ju ofta mer komplicerade än så och för att beskriva mer ut-

vecklade berättelser behövs förstås ytterligare kriterier. Framför allt måste det 

finnas en form av poäng, dvs. ett (eller flera) budskap som berättaren vill förmedla 

genom sin berättelse, något som gör berättelsen värd att berättas.  

Därutöver finns också ett antal andra kriterier som måste uppfyllas för att man 

ska kunna tala om en fullständig berättelse. En sådan, menar Labov (ibid.:362), 

innehåller sex olika narrativa strukturella element. Jag har här lånat Viveka Adel-

swärds översättning av Labovs engelska terminologi, vilken är angiven inom pa-

                                                             
4 Labov utvecklar här den modell som han först presenterade 1967 tillsammans med Joshua Waletzky i 
artikeln ”Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience” (Labov & Waletzky 1967). 
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renteserna i uppställningen nedan (Adelswärd 1990:75; 1996; se även Johansson 

2005:191): 

Abstrakt (abstract) – berättaren ger en kort sammanfattning av innehållet  

Orientering (orientation) – berättaren beskriver kontext och deltagare 

Förveckling (complicating action)– berättaren återger händelseförloppet 

Värdering (evaluation) – berättaren visar hur berättelsen ska förstås och vad som är poängen  

Upplösning (result) – berättaren beskriver resultatet av händelserna 

Slutkläm (coda)– berättaren signalerar att berättelsen är slut 

Denna modell har sedermera i mer eller mindre modifierad form tillämpats av 

berättelseforskare, i synnerhet när studieobjektet har varit monologiska berättel-

ser (för en översikt se Johansson 2005:187ff.).  

Enligt Labovs ursprungliga modell finns det även i den enskilda berättelsen en 

given kronologisk ordning mellan de olika strukturella elementen, förutom när det 

gäller elementet värdering som berättaren kan lägga in lite varstans i sin berät-

telse. Men detta påstående har senare ifrågasatts av flera forskare som anser att 

den narrativa processen inte behöver vara så strikt organiserad eller att ordningen 

mellan elementen alls inte behöver vara given, förutom elementet upplösning som 

av logiska skäl alltid kommer sist – det är ju då berättaren signalerar att berättel-

sen är slut (se t.ex. Arvidsson 1995; Polanyi 1989; Adelswärd 1990; 1996; Mishler 

1997; Johansson 2005; Thornborrow & Coates (eds.) 2005:3ff.). Orienteringsele-

ment kan exempelvis förekomma på flera olika ställen i berättelser, som heller inte 

nödvändigtvis alltid har någon abstrakt (se t.ex. Adelswärd 1996). 

Almas berättelse 
Intervjun med Alma (f. 1901) gjordes som nämnts 1986. Då var Alma 85 år gam-

mal och det hade gått 68 år sedan spanska sjukan krävde sina första offer. Ämnet 

spanska sjukan introduceras ganska sent i intervjun, som därutöver berör ett fler-

tal olika teman med anknytning till Almas livshistoria. Utifrån de frågor som ställs 

är det uppenbart att intervjuaren framför allt intresserar sig för 1900-talets första 

decennier och den tidens sociala förhållanden; merparten av intervjun ägnas åt 

Almas tid som piga på olika bondgårdar inom Norsjö socken. Särskilt intresse fäs-

ter både intervjuare och informant vid de många arbetsuppgifter som Alma hade, 

från det tunga arbetet med att tvätta kläder till sysslor som för en nutida människa 

antagligen framstår som mer exotiska, t.ex. att koka såpa. 

Alma talar en västerbottnisk dialekt som jag här har normaliserat, dvs. jag har 

använt en grov transkription för att återge berättelsen. Jag har inte gjort några 

ändringar i ordvalet, men däremot ersatt de flesta dialektala former med riks-

språkliga. Predikativen har lämnats oböjda där informanten inte själv använder 

böjd form. Konjunktionen och samt adverbet också skrivs båda å i enlighet med 

informantens eget uttal. 

För att underlätta läsningen och förståelsen av berättelsen har jag valt att 

återge yttrandena i sammanhållna prosodiska och syntaktiska enheter. Därför har 
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jag också valt att markera pauser i transkriptionen. Däremot har jag inte mätt de-

ras längd. Kortare pauser anges med (.) och längre pauser med (..).  

Berättelsen om spanska sjukan inleds med att intervjuaren ställer en direkt 

fråga om eventuella farsoter:  

I: Gick det många farsoter på den här tiden? 

A: Vaförnåt? 

I: Fermelser [sjukdomar] å farsoter? 

A: Jaa, vad som var värst den här tiden, det var spanska sjukan. 

I: Jaha. 

A: Hon gick nittonhundraarton. 

I: Men (..) så du minns den? 

A: Jamen, o då! Det dog ju en syster åt mig. 

I: Men vad säger du? Men hörrudu, hur-eh-hur var det liksom? Alltså minns du några händel-

ser? 

Denna inledning blir startskottet för Almas berättelse om hur det kom sig att två 

söner i en familj dog tätt på varandra.  

jodå, jo jag minns (..) 

jag minns särskilt (..)  

det var i Granbergsliden, där var det en gård 

där var det där i en gård där det bodde-eh (..) 

mamma åt tre, nä, det var väl mamma åt, hon hade väl (.) fem söner tror jag att det var 

å då bodde dom hemma hos henne [modern] då  

tre stycken, tror jag det var 

å (.) å så två stycken utav bröderna (.)  

dom – dom vart så sjuk 

å dom hade legat i samma säng förut, å – eh,  

dom låg i samma säng då dom vart sjuk  

å dom vart så sjuk  

så dom vart väl medvetslös på nåt vis 

ja, som vi säger – eh, brukade säga (.)  

ja (..) dom var inte riktigt vid fullt medvetande 

dom var så sjuk, dom hade så hög feber 

å en dag var dom ut å skulle köra å motionera hästarna  

för dom hade två hästar (..) 

å var ut å skulle köra med hästarna å motionera dom (..) 

å – å dagen efter (.) då vart dom så sjuk (..) 

att då – då dog en klockan fyra på afton 

å han låg i – i den där sängen då  

å den andra han dog klockan åtta (..) 

han låg i samma säng 

Almas berättelse har två budskap. För det första talar den om livets grymhet ge-

nom den djupt sorgliga händelsen att två av fem unga bröder dog nästan samtidigt 

i en våldsam pandemi. För det andra förklarar den varför detta kunde ske, dvs. att 

de båda bröderna delade säng. Detta andra budskap är dock inte lika uppenbart 

som det första, främst på grund av avsaknaden av explicita uttryck för kausala 

samband.  
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För att visa hur Alma för fram sina poänger kommer jag i det följande att ge en 

översikt över berättelsens strukturella element och diskutera dessa (se Tablå 2). 

Som referenspunkt för denna diskussion kommer jag att använda de faktiska hän-

delsernas kronologi (se Tablå 1). Slutligen kommer jag att beskriva och diskutera 

några av berättelsens många upprepningar och deras olika funktioner.  

De faktiska händelsernas kronologi  

Bland berättelseforskare råder i dag enighet om att någon typ av kronologi är ett 

av de grundläggande kriterierna för att ett språkligt kodat budskap ska definieras 

som en berättelse.5 De flesta är också eniga om att man inte kan betrakta de hän-

delser som beskrivs ”som en direkt och oförmedlad återgivning av ett faktiskt hän-

delseförlopp utan som ett resultat av berättarens urval och presentation i ett givet 

sammanhang” (Johansson 2005:189). För att bättre förstå berättelsens poänger är 

det dock enligt Labov viktigt att synliggöra händelseförloppet såsom berättaren 

föreställer sig att det utspelat sig: "Inferences about the original events will lead us 

to greater insights on how the narrator transforms reality in reporting it to others” 

(Labov 2001:63).  

Almas berättelse följer inte en strikt kronologisk ordning. Händelserna bör i 

stället ha utspelat sig i den ordning som visas i Tablå 1, som också anger den plats i 

berättelsen där händelsen refereras (radnummer).  

 

 

Tablå 1. Händelsernas kronologi. 

 

Vi ser här att den händelse som bör ha inträffat först och som därmed utlöste de 

senare händelserna finns först i yttrande 17–19 i berättelsen. Att de blev medvets-

lösa, som sägs i yttrande 15 bör rimligen ha varit resultatet av hög feber vilket 

framgår av yttrande 16. Utgångspunkten för Almas berättelse är alltså själva sjuk-

domen, ett tema som hon sedan fördjupar genom att referera till några allvarliga 

symptom. Berättelsen avslutas med händelsekedjans konsekvenser, dvs. dödsfal-

len. 

                                                             
5 Till de forskare som vill tona ner kronologins betydelse hör Livia Polanyi (1989) som vill se en vidare 
definition av begreppet berättelse, men även hon anser att kronologi är en betydelsefull faktor i sam-
manhanget.  

Händelse Yttrande  

En dag var två bröder ute och motionerade två hästar 17–19 

Bröderna blev sjuka 9;12 

De fick väldigt hög feber 16 

De blev medvetslösa 15 

En dog klockan fyra på aftonen och den andra dog klockan åtta 21–23  
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Berättelsens struktur 

Om man på Almas berättelse tillämpar Labovs analysmodell över berättelsers nar-

rativa strukturella element, framträder den struktur som framgår av Tablå 2. 

Denna struktur kommer nedan att jämföras med den kronologiska ordning i vilken 

de händelser som hon refererar till bör ha utspelat sig (Tablå 1). 

  
Utsaga Strukturellt 

element 

Rad 

Det var i Granbergsliden, där var det en gård, där var det där i en 

gård där det bodde en mamma till mamma åt tre, nä, det var väl 

mamma åt, hon hade väl fem söner tror jag att det var. Och då 

bodde de hemma hos henne då, tre stycken tror jag att det var. 

Orientering 3–7 

Och så två stycken utav bröderna, de blev så sjuka. Abstrakt 8–9 

Och de hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då 

de blev sjuka. 

Orientering 10-11 

Och de blev så sjuka så de blev väl medvetslösa på något vis, som vi 

säger, brukade säga, ja, de var inte riktigt vid fullt medvetande. De 

var så sjuka, de hade så hög feber. Och en dag var de ute och skulle 

köra och motionera hästarna 

Förveckling 12-17 

för de hade två hästar Orientering 18 

och var ute och skulle motionera dem. Förveckling 19 

Och dagen efter då blev de så sjuka att då dog en klockan fyra på 

aftonen och han låg i den där sängen då, och den andra han dog 

klockan åtta.  

Upplösning 20–23 

Han låg i samma säng. Värdering 24 

 

Tablå 2. Berättelsens struktur. 

 

Som framgår av Tablå 2 börjar Almas berättelse med en orientering där hon pre-

senterar plats och deltagare. Därefter följer en abstrakt där hon beskriver huvud-

personer och tema, varpå en ny orientering tar vid som skildrar de särskilda om-

ständigheter som kom att bli viktiga för den fortsatta händelseutvecklingen: de 

hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då de blev sjuka. I nästa 

sekvens kommer beskrivningen av själva förvecklingen, som avlöses av en kort 

orientering med ny information om att familjen ägde två hästar. Därefter slutför 

hon händelsebeskrivningen genom att upprepa den sekvens som närmast föregick 

den korta orienteringen.  

I förhållande till Labovs modell saknas ett element i Almas berättelse, nämli-

gen en tydlig slutkläm som signalerar att berättelsen är slut. Den slutar i stället 

ganska abrupt med konstaterandet att de båda bröderna hade legat i samma säng. 

Detta kan ha med själva berättelsekontexten att göra, dvs. att det är en intervju där 

det i någon mån är intervjuaren som sätter ramarna för berättandet. Slutkläm-

mens funktion är enligt Labov bl.a. att markera turtagning, dvs. att berättelsen är 

slut och att det är nästa talares tur att ta ordet (Labov 1972:365). Det finns många 

uttryck som fyller just en sådan funktion, exempelvis ”så var det med det” (Adel-

swärd 1990:75). När det som i detta fall rör sig om en intervju kan den typen av 

markering uppfattas som överflödig. Det som händer här är att Alma tystnar, vil-
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ket intervjuaren uppfattar som en signal till topikbyte och att det är intervjuarens 

tur att ta vid. Mycket riktigt fortsätter också intervjun med en fråga om något helt 

annat.  

Direkt på den korta händelseskildringen följer upplösningen eller konsekven-

serna av de händelser som har utspelat sig, nämligen att de båda bröderna blev så 

sjuka att de dog, först den ena och sedan den andra.  

Som framgår av Tablå 2 har jag valt att betrakta den allra sista utsagan som en 

värdering. Enligt den labovska definitionen utgör elementet värdering en sekvens 

av berättelsen ”in which the speaker signals to the listener why he is telling it” (La-

bov 1972:370).  

Det finns enligt detta synsätt två principiellt olika typer av värderingar: externa 

och interna (ibid.). En extern värdering fungerar så att berättaren lämnar själva 

berättelsen ett ögonblick för att i stället ge en kommentar till händelsen. Detta är 

vad som sker i följande exempel där en informant som bodde i Tärnaby under den 

aktuella perioden, och som för övrigt var gift med ortens läkare, ger sin syn på den 

tid som kom att präglas så starkt av spanska sjukan (DAUM bd 4919). De aktuella 

passagerna kursiveras:  

Å så satt dom på kistlocket å så sjöng dom psalmer genom byn. Det var nåt så fruktansvärt, 

alldeles! Det ena .. det var så mycket ungdomar långt oppåt som kom då, å så körde di ner dom 

åsså, jah .. Det var en hemsk tid oppi Tärna då! 

Ja, det var en hemsk sjukdom, ja, det var som cancer. Dom dog hela familjer, som pesten 

bara. (DAUM bd 4919). 

Den andra typen av värdering – intern värdering – kännetecknas av att berättaren 

integrerar sina egna tankar eller känslor i själva berättelsen. Detta kan göras ex-

empelvis genom att berättaren citerar sig själv, som en informant från Bjurholm 

gör när han beskriver spanska sjukans utbrott i en flottarbarack där ett flertal män 

delade rum under flottningsperioden:  

De vart många karlar som blev liggande, en del dog också. Å jag tänkte det kan gå på tok det 

här (DAUM bd 691). 

Med utgångspunkt i Labovs definition och i de exempel som jag nyss har anfört är 

det kanske inte helt tydligt att det sista yttrandet i Almas berättelse bör betraktas 

som en värdering, dvs. konstaterandet han låg i samma säng. Men det finns enligt 

min uppfattning skäl att se det just så. Yttrandet fungerar nämligen som Almas 

förklaring till att både den första och den andra brodern dog: de smittade varandra 

eftersom de låg i samma säng. Häri ligger således berättelsens sensmoral och där-

med berättarens värdering av själva händelsen (jfr Labov 1972:366ff.; 2001:66ff.; 

Adelswärd 1990:75; Johansson 2005:195). Värderingen markeras dock inte med 

hjälp av konnektiver, t.ex. eftersom, eller attitydmarkörer som visar att det hand-

lar om berättarens tolkning av orsak och verkan. I stället väljer Alma att ge sin 
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värdering formen av en varierad upprepning av ett yttrande som förekommer i 

orienteringen: dom låg i samma säng då dom vart sjuk (11) – han låg i samma 

säng (24). I följande avsnitt återkommer jag till denna diskussion. 

Upprepningarnas funktioner 

Upprepning är ett vanligt stildrag i vardagligt talspråk och detta utgör också ett 

karakteristiskt drag i Almas berättelse. Formellt sett är det två olika typer av upp-

repning som förekommer: för det första upprepningen av den temporalt additiva 

konnektiven å (och), för det andra varierad upprepning av olika innehållselement, 

vilka jag kommer att exemplifiera nedan. I det följande kommer jag även att be-

skriva och diskutera upprepningarnas olika funktioner i berättelsen: att möjliggöra 

talplanering; att ge emfas åt ett yttrande; att upprätta en kronologi mellan händel-

serna; att upprätta konsekvens- och kausalitetsförhållanden och därigenom pre-

sentera en värdering av händelserna (jfr Berättelsens struktur ovan).  

Upprepningar kan alltså ge talaren möjlighet till talplanering i form av tanke-

pauser, korrigeringar, preciseringar och modifieringar (jfr t.ex. Lindström 

2008:146ff.; Liljestrand 1993:82). Exempel på detta finns i den passage där Almas 

berättelse introduceras, då hon säger att jag minns […], jag minns särskilt […] (1–

2) samt i följande yttranden: det var i Granbergsliden, där var det en gård, där 

var det där i en gård där det bodde-eh […] (3–4). Uppenbarligen letar hon här i 

minnet efter ett sätt att börja berättelsen och efter de rätta orden. Att dessa upp-

repningar kan relateras just till talplanering understryks av de pauser som före-

kommer och som indikerar att Alma behöver lite tid att tänka innan hon går vidare 

med sin berättelse.  

Till denna kategori hör också den upprepning som förekommer i berättelsens 

förveckling där Alma berättar att bröderna var ute och motionerade hästarna: å en 

dag var dom ut å skulle köra å motionera hästarna (17) – för dom hade två häs-

tar (18) – å var ut å skulle köra med hästarna å motionera dom (19). Här känner 

sig uppenbarligen Alma föranledd att spränga in den orienterande kommentaren 

att familjen hade två hästar, för att därefter återgå till berättelsens förveckling 

genom att upprepa det tidigare sagda. Det är omöjligt att veta varför det oriente-

rande yttrandet var så viktigt att det fick avbryta framställningen. Kanske var det 

hästarnas antal som gjorde att båda bröderna behövdes i arbetet, kanske ville hon 

påpeka det ovanliga i att familjen i fråga ägde fler än en häst.  

I talspråk, liksom i skriftspråk, är det vanligt att upprepningar används för att 

ge emfas åt yttranden. Om vi exempelvis talar om en stor, stor sten betonar vi ste-

nens storlek mer än om vi nöjer oss med att beskriva samma sten som en stor sten. 

Även i Almas framställning används upprepningen i emfatiskt syfte genom en 

nästintill identisk upprepning av upplysningen att de två aktuella bröderna var 

mycket sjuka: dom vart så sjuk (9) – då dom vart sjuk (11) – å dom vart så sjuk 

(12) – dom var så sjuk (16) – då vart dom så sjuk (20). Detta är naturligtvis en 
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viktig upplysning i den aktuella kontexten och förståeligt nog något som en berät-

tare vill understryka. 

Upprepningen ger som sagt emfas åt framställningen. Men den fyller också en 

strukturerande funktion, i alla fall om man betraktar förhållandet utifrån den la-

bovska analysmodellen. Eftersom yttrandet dom vart så sjuk etc. förekommer i 

flera olika av berättelsens strukturella element fyller det också olika funktioner i 

pragmatiskt avseende. Första förekomsten finns i abstraktet (9). Där fyller det 

funktionen av sammanfattning, medan det i orienteringen (11) utgör bakgrunds-

information. Vidare finns yttrandet två gånger i den del av berättelsen som kallas 

förveckling (12 och 16), där det blir en del i skildringen av händelseförloppet. Slut-

ligen uppträder yttrandet i berättelsens upplösning där det alltså framstår som ett 

resultat av de händelser som skildrats.  

En jämförelse mellan händelsernas kronologi och det sätt varpå händelserna 

framställs i berättelsen ger vid handen att berättelsen följer en annan disposition 

än en strikt kronologisk (se Tablå 1 och Tablå 2). I talspråk, liksom i skriftspråk, är 

det vanligt att vi anger temporala relationer med hjälp av temporala konnektiver 

som först–sedan, innan–efteråt, men i Almas berättelse introduceras nya delar i 

händelsestrukturen med den additiva konnektiven å (’och’), som i talspråket ofta 

har en temporal successiv funktion (se Lindström 2008:210). Den enda tidsrela-

tion som uttrycks på något annat sätt än genom successivt temporalt å är när hon 

presenterar upplösningen av händelserna. Där finns nämligen en tidsangivelse i 

form av en nominalfras med ett tidfästande prepositionsattribut, dvs. dagen efter, 

som refererar till det tidigare yttrandet: en dag var de ute och körde och skulle 

motionera hästarna (17) (jfr SAG 3:104ff.; se även SAG 3:108f.). 

Konjunktionen och har därmed en temporalt successiv funktion i samman-

hanget, vilket inte är ovanligt i talspråkets ofta utpräglat parataktiska struktur (se 

Lindström 2008:210 samt Lagerholm 2008:126). Med hjälp av den additiva kon-

nektiven och läggs den ena händelsen till den andra, inte så att tidsföljden mellan 

händelserna blir explicit, men så att berättaren signalerar att ett nytt skede i hän-

delseutvecklingen ska introduceras och läggas till de föregående händelserna.  

Man kan säga att Almas berättelse kännetecknas av implicit satskonnektion; 

den har mycket få tydliga språkliga markeringar för logiska samband mellan satser 

och meningar.6  

På liknande sätt förhåller det sig nämligen med orsaksförhållandena i berättel-

sen, vilket konkret innebär att det inte förekommer några explicita språkliga sig-

naler om att de båda dödsfallen hade något att göra med det faktum att bröderna 

delade säng eller att de hade varit ute med hästarna dagen före insjuknandet. I 

detta sammanhang spelar upprepningarna en viktig roll, inte minst när berättaren 

med sitt sista yttrande, värderingen, tydliggör sin tolkning av händelseförloppet.  

                                                             
6 Som konnektiver fungerar konjunktioner, subjunktioner och vissa adverb. Förutom additiva konnek-
tiver finns exempelvis kausala (därför), temporala (först–sedan) och adversativa (däremot) (se vidare 
Hellspong & Ledin 1997:88f.; Nyström 2001:100ff.; Lagerholm 2008:149f.).  
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Översikten över berättelsestrukturen (Tablå 2) visar att yttranden med iden-

tiskt eller likartat semantiskt innehåll förekommer på flera ställen i berättelse-

strukturen. Det rör sig om tre olika typer av yttranden som i varierad upprepning 

återkommer i berättelsen. I Tablå 3 visar jag vilka yttranden det rör sig om samt i 

vilka av berättelsens strukturella element de förekommer. 

 
Yttrande Strukturellt element 

de blev så sjuka (9) 

då de blev sjuka (11) 

de blev så sjuka (12) 

de blev så sjuka (16) 

då blev de så sjuka (20) 

Abstrakt 

Orientering 

Förveckling 

Förveckling 

Upplösning 

en dag var de ute och skulle köra och motionera hästarna (17) 

och var ute och skulle motionera dem (19) 

Förveckling 

Förveckling 

de låg i samma säng då de blev sjuka (11) 

och han låg i den där sängen då (22) 

han låg i samma säng (24) 

Orientering 

Upplösning 

Värdering 

 

Tablå 3. Upprepade yttranden fördelade på berättelsens olika strukturella element. 

 

Alma upprepar på flera ställen att två av bröderna blev sjuka: i abstrakten, som 

anger att uppgiften tillhör berättelsens huvudtema; i orienteringen, som visar att 

detta är en viktig utgångspunkt för fortsättningen; i förvecklingen, som berättar 

vad som skedde; i upplösningen som beskriver följden av händelserna. På fyra 

ställen har hon infogat ett så (sjuka), och det är väl just en förstärkande effekt som 

Alma uppnår också genom sin upprepning av innehållet.  

Men det finns ytterligare en aspekt på upprepningen av så. Förutom i ab-

straktet utgör den utgångspunkt för yttranden med konsekutivt innehåll: bröderna 

blev så sjuka (så att) de blev medvetslösa – (så att) de fick hög feber – (så att) den 

ena dog. Med hjälp av upprepningen av elementet så upprättas konsekvensförhål-

landen mellan olika yttranden.  

Att personer som hade smittats av spanska sjukan låg till sängs hörde till själv-

klarheterna. Ändå väljer Alma att på tre ställen i sin berättelse poängtera det fak-

tum att bröderna delade säng och att de låg i den sängen då de dog. Detta innehåll 

återges på tre olika ställen: i en av orienteringssekvenserna, i upplösningen och i 

värderingen: Och de hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då 

de blev sjuka (10) – Han [den ena brodern] låg i den där sängen då (22) – Han 

[den andra brodern] låg i samma säng (24). 

Yttrandet de hade legat i samma säng förut (orientering) beskriver först ett 

ofarligt normaltillstånd, dvs. något bröderna hade brukat göra utan att bli sjuka av 

det. Att denna upplysning förekommer i orienteringen visar att det är en mycket 

viktig omständighet för berättelsens budskap. När frasen i samma säng slutligen 

återkommer i värderingen, efter att Alma i upplösningen har talat om den där 

sängen, poängterar hon kopplingen mellan den ena broderns dödsfall och den 

andras. Genom denna upprepning upprättar Alma ett kausalitetsförhållande där 
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orsakerna bakom den tragiska utgången av händelsen beskrivs, och samtidigt ger 

hon sin värdering av händelsen (se Berättelsens struktur ovan). 

Sammanfattande diskussion 
I denna artikel studeras en enskild berättelse om spanska sjukan (1918–1920). 

Berättaren, här kallad Alma (f. 1901), kommer från Norsjö socken i Västerbotten. 

Artikelns syfte är att med hjälp av Labovs analysmodell undersöka upprepning-

arna i Almas berättelse och deras olika funktioner (Labov & Waletzky 1967; Labov 

1972; se även Labov 2001). Det karakteristiska för Almas berättelse är att den i 

stort sett saknar konnektiver som beskriver relationerna mellan de olika yttran-

dena i berättelsen, särskilt temporala och kausala. I deras ställe fyller upprepning-

arna en strukturerande funktion vad avser både kronologi och kausalitet. Dessu-

tom används upprepningar för talplanering, för att ge emfas åt yttranden samt i ett 

fall för att markera konsekvenserna av ett visst förhållande. 

Forskare som har studerat skillnader mellan tal och skrift visar att tal är mer 

”konkret, kontextberoende, strukturellt enklare och fragmentariserat” och mindre 

variationsrikt vad gäller ordval och syntax (Lagerholm 1996:14ff.). Det är framför-

allt den enklare strukturen som gör att upprepningarna blir fler. Detta hindrar 

dock inte att upprepningarna fyller en tydlig funktion som förstärkande och struk-

turerande element i berättelser, vilket alltså framgår av analysen ovan. 

Händelserna i Almas berättelse presenteras inte i den ordning som de rimligt-

vis inträffade i verkligheten. Den kronologiska ordningen upprätthålls främst med 

hjälp av den additiva och temporalt successiva konnektiven och, vilket gör att hän-

delsestrukturen är något svårtydd. Även detta kan förklaras utifrån talspråkets 

grammatik, närmare bestämt talspråkets parataktiska karaktär.  

Som nämnts är det Labovs modell som används för analysen av berättelsens 

struktur (Labov 1972). Modellen fungerar för Almas berättelse i de flesta avseen-

den, men det finns vissa avvikelser. Almas berättelse innehåller ingen slutkläm 

(coda) där hon signalerar att berättelsen är slut. Detta kan ha att göra med kon-

texten, dvs. att det rör sig om en intervju och att de normala reglerna för turtag-

ning därmed är satta ur spel.  

Därutöver finns i Almas berättelse en speciell form av värdering. Hennes be-

rättelse innehåller bara ett enda element av värdering, och detta utgör berättelsens 

slutpunkt. Värdering innebär i normalfallet att berättaren för ett ögonblick ställer 

sig utanför berättelsen och ger en kommentar till denna. I fallet med Almas berät-

telse finns inga språkliga signaler som visar att vi har att göra med en värdering 

när hon slutligen konstaterar att han låg i samma säng, dvs. att den av bröderna 

som dog sist delade säng med den som dog först. Det som i detta fall gör yttrandet 

till en värdering är att det är en nyckelfras för förståelsen av händelsernas orsaks-

sammanhang och för Almas syfte med berättelsen. Denna slutsats kan bara dras 

med hjälp av encyklopedisk kunskap – dvs. att infektionssjukdomar sprids genom 
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smitta – och inte med hjälp av kunskap om språkliga kommunikativa konven-

tioner.  

När Alma berättar om detta minne av spanska sjukan är det troligtvis inte 

första gången hon gör det. Spanska sjukan var en mycket svår och allvarlig upple-

velse som kom att prägla länder, lokalsamhällen, familjer och individer för lång tid 

framöver. Även om många människor själva slapp undan smittan eller bara blev 

lindrigt sjuka hade de släktingar, vänner och bekanta som antingen hade dött eller 

blivit allvarligt sjuka. Långtidseffekterna, såväl fysiska som sociala och psykolo-

giska, av denna veritabla katastrof är vetenskapligt väl dokumenterade (Mamelund 

2004; Åman 1990).  

En intressant fråga som inte låter sig besvaras är naturligtvis varför Alma väl-

jer att berätta just om händelsen med de två bröderna. Det var uppenbarligen inte 

det enda hon mindes av pandemin, för i inledningen till berättelsen säger hon att 

hon hade en syster som dog. Var detta kanske ett alldeles för smärtsamt minne att 

förmedla till en möjligen okänd person, dvs. intervjuaren? Eller var det så att brö-

dernas historia hade satt särskilt djupa avtryck i Almas medvetande, vilket i och 

för sig inte verkar orimligt med tanke på berättelsens djupt tragiska innehåll. 

Hursomhelst kan man nog utgå ifrån att hon valde bland ett antal möjliga berättel-

ser, för Alma var trots allt 17 år vid pandemiutbrottet och 19 när den sista vågen 

svepte in över Västerbottens inland.  

I stället för att berätta sin systers historia väljer Alma att berätta om några 

andra ungdomar (jag förutsätter här att systern var en ung person). Det var ett 

känt faktum, som alldeles säkert var känt även för Alma, att oproportionerligt 

många ungdomar dog i spanska sjukan, att det var detta som gjorde sjukdomen så 

speciell jämfört med andra epidemier. Alma är visserligen en individ när hon be-

rättar men kanske kan man misstänka att hon representerar en kollektiv röst för 

en generation i ett visst socialt sammanhang inom ett visst geografiskt område 

som själva upplevde spanska sjukan: 

Förvisso berättar individer om sina upplevelser, men ibland uppträder de med ett kollektivt jag, 

som representanter för en generation med samma livserfarenheter. Poängen är både den en-

skildes och allas (Linell & Korolija 2002:160). 

Rimligtvis bör pandemin ha varit ett vanligt samtalsämne såväl under själva sjuk-

domsutbrotten som efteråt, något som naturligtvis kan ha påverkat både innehåll 

och form i den berättelse som Alma valde att berätta. Inte heller detta låter sig 

avgöras i efterhand, men frågan kan belysas av den diskussion som förs av Anders-

son och Cocq i denna volym om relationen mellan enskilda berättare och aktuella 

berättartraditioner. Kanske var det så att berättelsen om de två unga männens 

sjukdom och död ingick i vad man skulle kunna beskriva som Almas berättelsere-

pertoar.  
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