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Sammanfattning 

Tolkens uppgift är att överföra budskapet från ett språk till ett annat på ett ekvivalent sätt. För att göra 

det måste tolken koordinera samtalet. Tolkens koordineringsarbete och tolkens förmåga att navigera 

mellan de olika modaliteterna där talad svenska och teckenspråk förekommer är avgörande för en 

funktionell tolkning. Den här uppsatsen har fokuserat på sekvenser där tolken i sitt 

koordineringsarbete ägnar sig åt att förflytta sig mellan olika samtalsramar. Detta kallas för change of 

footing (sv. tolkens fotombyte). I det filminspelade materialet har fyra kategorier av change of footing 

påträffats. Den första handlar om den förändrade deltagarstatusen som uppstår när tolken från väntläge 

går in i rollspelet. Den andra kategorin handlar om tolkens självpresentation som för 

teckenspråkstolkar innebär att hantera en oväntad direkt fråga. Den tredje kategorin handlar om när 

tolken själv tar initiativ till omfrågning för att försäkra sig om innehållet och/eller innebörden av det 

som yttrats. Den fjärde och sista kategorin handlar om den förändrade deltagarstatusen som tolken 

förflyttar sig till när rollspelet avslutas. Just avrundning av pågående samtal är ofta en process som kan 

pågå i flera minuter där både de primära parterna och tolken signalerar detta på en rad olika sätt. 

Abstract 

The task of an interpreter is to convey the message from one language to another in an equivalent way. 

In order to do that the interpreter needs to coordinate the interaction. The coordination and the ability 

to navigate between the different modalities that spoken Swedish and Swedish sign language are part 

of is decisive to achieve a functional interpretation. This thesis has focused on sequences where the 

interpreter in her work moves between different interactional frames. This movement is called change 

of footing. In the film-recorded data, four different categories of change of footing have been found. 

The first one concerns the changes in participation status, which occur when the interpreter moves 

from a “waiting position” into the roleplay. The second category is about the interpreters’ self-

presentation, which for sign language interpreters is an unexpected direct question to handle. The third 

category deals with an interpreter-initiated repair in order to make sure the meaning of an utterance or 

a word is correctly understood. The fourth and final category is about the changed participation status 

when the interpreter moves out of ongoing roleplay as it ends. Finishing an ongoing interaction is 

often a process that might go on for several minutes and that is signalled by both the primary parties 

and the interpreter in a number of different ways. 
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1. Inledning 

Som tolkstudent är man under hela utbildningen väldigt fokuserad på att lära sig hantera ett nytt språk, 

det svenska teckenspråket. Men för att kunna bli en duktig tolk handlar det inte bara om att kunna sina 

tolkspråk - talad svenska och svenskt teckenspråk - mycket väl och röra sig mellan dem, man måste 

också lära sig att koordinera ett tolkmedierat samtal. Det handlar alltså både om att lära sig ett 

nytt språk (teckenspråk) som uttrycks i en annan modalitet än talad svenska och att lära sig 

en simultan tolkteknik. Hur ska sen alla pusselbitar och detaljer som man lär sig på utbildningen falla 

på plats i en tolkning? Det gäller att ha en klar målbild och tydliga förebilder. Vilka personer kan vara 

bättre att studera detta på om inte erfarna teckenspråkstolkar? 

 

Den här uppsatsen handlar vid första anblicken på håll inte om något särskilt i tolkade samtal. 

Tolkarna gör sitt jobb väl och måste ibland kontrollera att de har förstått informationen rätt för att 

kunna återge innebörden på ett korrekt sätt. Men om man zoomar in och anlägger ett mikro-

interaktionellt perspektiv, och intresserar sig för både den simultanitet som tolken behöver kunna 

hantera det intrikata samspel som pågår mellan deltagarna i ett tolkmedierat samtal, ser man att det 

pågår oerhört mycket samtidigt. Det är faktiskt rena fyrverkeriet. Min ambition har varit att försöka 

beskriva just det här komplexa samspelet i simultantolkade samtal mellan talad svenska och svenskt 

teckenspråk med fokus på tolkens change of footing. På svenska finns ingen befäst översättning av 

denna term, men i resten av uppsatsen kommer fotombyte användas likvärdigt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att genom analys av filminspelade tolkmedierade samtal studera och beskriva 

teckenspråkstolkars fotombyte i interaktionen. Denna uppsats har ambitionen att bringa klarhet i detta 

genom följande tre frågeställningar: 

 

1. När i det tolkade samtalet ägnar sig tolken åt fotombyte? 

2. Hur signalerar och genomför tolken ett fotombyte? 

3. Förekommer skillnader när tolken ägnar sig åt fotombyte i tolkning till talad svenska jämfört med 

tolkning till teckenspråk? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen består av sex kapitel. I kapitel 1 presenteras syftet med uppsatsen och vilka frågor 

som kommer undersökas. I kapitel 2 får läsaren en teoretisk grund för att kunna följa med i hela 

studien. Kapitel 3 erbjuder läsaren en inblick i hur materialet som används i studien ser ut. I kapitel 4 

förklaras vilken analysmetod som använts för att genomföra studien medan kapitel 5 visar arbetets 

resultat grupperade i fyra kategorier. Kapitel 6 innehåller en sammanfattande diskussion där resultaten 

knyts ihop med de teoretiska diskussionerna i kapitel 2. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet kommer att ge läsaren ett antal teoretiska utgångspunkter som tillsammans ska fungera 

som en bas för att kunna följa studiens upplägg och genomförande, samt resonemangen i analyserna. 

Utgångspunkterna handlar på ett övergripande plan om tolkning, om utmaningarna i tolkning mellan 

olika modaliteter, och om tolkning som interaktion. 

2.1 Tolkning och tolkens uppgift 
Tolkning innebär att på ett ekvivalent sätt överföra budskapet från ett språk till ett annat. Det är 

tolkens uppgift att möjliggöra för personer som inte behärskar samma språk att kunna kommunicera 

med varandra. Enligt §19 i Kammarkollegiets föreskrifter skall en tolk ”återge all information så 

korrekt som möjligt” (KAMFS 2016:4) och inte ge utryck för sina personliga åsikter eller värderingar 

i tolkningen. Men förutom den språkliga överföringen av budskapet behöver en tolk också samordna 

samtalet på olika sätt. Skaaden (2017:146) beskriver att tolken blir som en ”koordinator” i tolkade 

samtal. Det kan för tolken handla om att hinna uppfatta allt som sägs och för att kunna överföra 

budskapet på ett korrekt sätt måste tolken vara säker på att hen uppfattat informationen. Då kan tolken 

behöva be om ett förtydligande från någon av de primära parterna (dvs. de parter som samtalet sker 

mellan). Enligt Wadensjö i Skaaden (2017:146) blir tolken en koordinator för både samtalets språkliga 

innehåll och samspelet mellan de primära parterna. 

 

Wadensjö beskriver (i Skaaden 2017:149) att tolkens koordinering kan ske implicit eller explicit, och 

båda varianterna är viktiga för att upprätthålla samtalets riktning. Med implicit koordinering avses 

initiativ från tolken som inte stör samtalsflödet. Det kan handla om en diskret handgest, om 

blickriktning etc. Vid explicit koordinering tar tolken ofta själv till orda för att t.ex. be om ett 

förtydligande. Tolken stoppar samtalet i någon sekund, kliver ur sin tolkroll, ställer på eget initiativ en 

fråga, för att sen återgå till uppdraget och fortsätta tolkningen (Skaaden 2017:146–149). Tolkens olika 

koordineringsstrategier är kärnan i denna uppsats. 

2.1.1 Konsekutiv och simultan tolkning 

Den här studien baserar sig på samtal mellan en handläggare på arbetsförmedlingen och en 

arbetssökande, dvs. en dialog. Eftersom handläggaren och den arbetssökande inte talar samma språk 

har en tolk anlitats för att hjälpa dem att kommunicera. Tolken som tolkar mellan talad svenska och 

svenskt teckenspråk använder sig av simultantolkning. Simultantolkning innebär att tolkningen sker 

simultant med uttalandet (Skaaden 2017:44), det vill säga att en teckenspråkstolk antingen lyssnar på 

talad svenska och nästan samtidigt återger det som sägs på teckenspråk, eller omvänt, avläser 

teckenspråket och nästan samtidigt återger innebörden till talad svenska (taltolkning). Fördröjningen i 

denna simultana teknik är endast några enstaka sekunder. 

 

Vid tolkning mellan talade språk i en dialog är det konsekutivtolkning som är den vanligaste tekniken 

för att återge det som parterna säger. Konsekutivtolkning innebär att tolken börjar prata när den 

talande primära parten har tystnat eller gör en paus, detta kallas också för dialogtolkning. Tolken 

väntar antingen på sin tur eller avbryter den talande parten för att komma in med återgivningen på det 

andra språket. Beroende på hur länge den primäre parten pratar kan dialogen istället bli en monolog 

och tolken behöver då ta anteckningar för att kunna återge allt som sagts (Skaaden 2017:43–45). Ingen 

av dessa tolktekniker kräver någon teknisk utrustning när de används vid dialoger eller monologer, där 

de primära talarna och tolken befinner sig fysiskt nära varandra. 

 

Begreppet dialogtolkning kan förklaras genom att ställas mot monologtolkning (Skaaden 2017:53–55). 

I dialogtolkning, som vi har sett i beskrivningen ovan, växlar samtalsparterna mellan rollerna som 
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talare och lyssnare, det vill säga att de turas om att ha ordet. Därför tolkas relativt korta sekvenser och 

yttringarna från parterna måste återges av tolken i båda språkriktningarna. Monologtolkning däremot 

innebär att en talare har ordet en längre sekvens, som t. ex. vid ett högtidstal eller en föreläsning, och 

konsekvensen blir bland annat att tolkningen sker i en längre sekvens och enbart i en språkriktning. 

Definitionen dialogtolkning kontra monologtolkning baseras följaktligen på kontexten (relationen 

mellan samtalsparterna, talare och lyssnare) och hur länge en talare har ordet. Båda de ovannämnda 

tolkningsteknikerna, konsekutiv- och simultantolkning, kan förekomma vid dialog- och 

monologtolkning. Inom teckenspråkstolkning arbetar i regel två tolkar vid monologtolkningar (de byts 

av och stöttar varandra under tolkningen) och enbart en tolk vid dialog. 

2.1.2 Modalitetsskillnader i tolkning 

Talade språk är vokala-auditiva, vilket betyder att de produceras vokalt med rösten och uppfattas 

auditivt med hörseln. Talade språk har i regel en sekventiell uppbyggnad och ett linjärt uttryck, det vill 

säga att de byggs av en följd av ljudenheter, ord efter ord. Tecknade språk beskrivs som visuella-

spatiala eftersom språket produceras med kroppen, händerna och ansiktet och uppfattas av synen. 

Tecknade språk är delvis sekventiella men med språkets spatialitet kan mer betydelse uttryckas 

simultant i teckenproduktionen. (Ahlgren och Bergman 2006:18). 

 

Att teckenspråket är spatialt innebär att flera tecken kan utföras på olika sätt i teckenrummet och 

åstadkomma simultana betydelser. Teckenrummet är den yta framför den tecknande personen, som 

omfattar armarnas längd, där teckenspråket uttrycks (Ahlgren och Bergman 2006:47). Till exempel 

kan man peka ut en del av sitt teckenrum för att representera en entitet eller sak för att förtydliga 

informationen. Man kan också peka på närvarande föremål och entiteter i samma syfte. (Pointurier-

Pournin 2015: 60–61). 

 

I ett tolkmedierat samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk krävs det att man kan hantera 

dessa olika arenor, det vill säga att man kan navigera i och mellan dessa modaliteter. Eftersom 

tecknade språk uppfattas av synen måste tolken och den döva tolkanvändaren ha ögonkontakt med 

varandra därmed blir placering av tolken avgörande för ett fungerande samtal (Napier 2007:412). Men 

att den döve primäre parten och tolken ser varandra bra är viktigt också av andra skäl, nämligen 

konkret grammatiska sådana. Här följer några exempel. I teckenspråk utrycks olika satstyper med 

hjälp av olika signaler i ansiktet (Bergman 1995: 6 i ”Gränsmarkörer”). För att t. ex. uttrycka en ja- 

eller nej-fråga höjer tecknaren ögonbrynen och böjer huvudet framåt samtidigt som tecknen i satsen 

tecknas (Bergman 1995:4 i ”Några satstyper i det svenska teckenspråket”). En fråga med hjälp av 

frågeorden vad, hur, eller när uttrycks med sammandragna ögonbryn samtidigt som tecknet i satsen 

utförs (Bergman 1995:7–8 i ”Några satstyper i det svenska teckenspråket”). Samma utryck med 

ögonbrynen kan användas för att markera topik, som görs för att markera temat i satsen (Bergman 

1995: 9 i ”Några satstyper i det svenska teckenspråket”). 

 

Det som också är särskilt intressant för den här uppsatsen är också det faktum att de olika 

modaliteterna gör att svenska och teckenspråk kan utryckas simultant i en tolkning utan att störa 

varandra eftersom man kan höra talet och se tecknen samtidigt (Pointurier-Pournin 2015:60–61). Detta 

kommer att diskuteras mer i resultatkapitlet. 

2.1.3 Turtagning i talad svenska och i teckenspråk 

Generellt för alla språk är att en samtalsdeltagare måste kunna anpassa sig till det turordningssystem 

språket har. Det går alltså inte att bara börja tala utan det finns underförstådda regler för samtalet. 

Dessa turtagningsregler skiljer sig åt i talade språk och tecknade språk. (Holmström 2003:3–5). 

 
I talad svenska beskriver Norrby (2014: 124) vad en samtalstur är med hjälp av begreppet 

turkonstruktionsenhet (TKE) (Sacks m.fl. 1978), som enkelt förklarat är det innehåll en tur är byggd 

av. En samtalstur kan vara olika lång, yttrandet kan vara ett ord eller längre med en fras eller mening. 

Det kan vara ett svar på en fråga, till exempel ”bra”, eller en berättelse. Vana språkbrukare känner till 
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dessa enheter och kan identifiera när en pågående tur håller på att avslutas, till exempel genom att 

identifiera talarens fallande intonation eller reducerande tempo (Norrby 2014:124–125). Att kunna 

identifiera detta leder till att man också kan förstå när det är lägligt med ett talarbyte, att ta en tur. 

Denna punkt i samtalet, där det ges tillfälle att överlämna tur, kallas för turbytesplats eller 

responspunkt som syftar på samma sak men anses som en respons på vad som tidigare sagts. Norrby 

(2014:125–128) beskriver tre olika sätt hur ett turbyte kan gå till: 

 

 Den som har pågående tur ger turen till någon i samtalet genom att säga personens namn, använda 

ett pronomen, eller kanske ställa en fråga riktad till en specifik person. 

 Nästa talare tar själv turen (självnominerar) och börjar prata, faller in i talet. 

 Talaren behåller turen genom att hen fortsätter att prata (eftersom ingen annan tar eller får turen) 

 

Wickman (1994) skriver att dessa sätt också används i teckenspråk men att det finns några skillnader i 

turtagning i och med att talade och tecknade språk har olika modaliteter. Eftersom teckenspråk är ett 

visuellt språk och uppfattas med synen krävs att samtalsdeltagarna ser varandra för att kunna 

kommunicera, dvs utan ögonkontakt med en mottagare kan inte en talare börja teckna. Där av kan inte 

en deltagare ta sin tur, det Norrby kallar självnominering. Om en person vill ta en tur måste denne 

först se till att få deltagarnas uppmärksamhet (ögonkontakt). För att påkalla någons uppmärksamhet 

eller ta turen i syfte att inleda ett samtal kan man enligt Wickman (1994) göra på olika sätt: 

 

 beröring av en persons axel, arm eller hand. 

 ”vinka” med sin hand synligt i tilltalandes synfält. 

 etablera ögonkontakt 

 dunka lätt med handen i bordet 

 

Wickman (1994) poängterar att samtal på teckenspråk kräver att deltagarna är uppmärksamma på sin 

omgivning. Om personen som vidtalas står en bit bort kan man ta kontakt via en turförmedlare, en 

annan person som kallar på den vidtalandes uppmärksamhet med hjälp av de sätt som nämnts ovan 

och på så sätt förmedlar turen. Denna turförmedlare kan också, om behovet finns, utse ytterligare en 

till turförmedlare för att fullborda förmedlingen av turen. Som talare har man själv ansvaret att vara 

uppmärksam på om någon vill ha ordet för att sedan kunna ge ordet med hjälp av blicken, dvs att titta 

på personen som får/ges turen, eller ge turen med en pekning. För att de som lyssnar ska hänga med i 

turbytet måste de följa talarens blick som leder till nästa talare och detta går oerhört snabbt. Wickman 

(1994) har i sin undersökning bekräftat sin egen teori om att man i teckenspråk blir tilldelad sin tur, i 

motsats till talade språk där man kan ta sin tur. För att styra turtagningen i tecknade språk används 

synen. Wickman (1994) beskriver också att man i teckenspråk kan ha tvärkommunikation, dvs flera 

samtal kan äga rum parallellt och med olika personer vid samma bord. Turtagningsreglerna varierar 

beroende på hur stor gruppen är, flerpartssamtal eller tvåpartssamtal. 

2.2 Tolkning som interaktion 
Under en lång tid dominerade ett monologiskt perspektiv på språket och hjärnan där kommunikation 

mellan människor betraktades som en överföring mellan två olika lingvistiska system med tolken som 

länk mellan systemen. Tolkning som fenomen och tolken som förmedlare eller kanal i interaktionen av 

betraktades på samma monologiska sätt. Wadensjö (1998) introducerade ett dialogiskt synsätt på 

tolkning, det vill säga att tolkning är en form av interaktion mellan deltagare i en social situation. Till 

skillnad från tidigare studier och undersökningar byggde Wadensjö sitt arbete på autentiska 

tolkmedierade samtal. Hon har i sin modell beskrivit hur tolken i sitt arbete huvudsakligen ägnar sig åt 

två saker: 1- översättning, 2- koordinering av samtalet. (Wadensjö 2018:53) Översättningsarbetet 

innebär att i stunden återge innehållet på ett relevant sätt på det andra språket. 
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Koordineringsarbetet i ett tolkmedierat samtal innebär att hantera samspelet mellan de primära 

parterna och tolken i det tolkade samtalet (Wadensjö 2018:57). I avsnitt 2.1 nämndes olika typer av 

koordinering. 

2.2.1 Deltagarstatus i samtal och fotombyte 

Varje deltagare i en interaktion har i förhållande till andra närvarande och till det som sägs en 

deltagarroll, dvs. ett visst ansvar både som talare och lyssnare. Goffman (i Wadensjö 1998:79–80) 

urskiljer tre olika sätt att ta ansvar för det man själv säger, nämligen som animator, som author och 

som principal. Som animatör (animator) av någon annans eller andras ord ligger ansvaret för det man 

sagt hos någon annan, som t.ex. vid ett citat. Som sammanställare (author) tillskriver man ansvaret för 

det man har sagt någon annan, t.ex. ”Läkarna rekommenderar motion”. Som upphovsman 

(principal) är man både animatör och sammanställare, men framstår också som den ytterst ansvarige 

för det sagda. Var skulle då tolken hamnar i denna ansvarsfördelning i ett samtal? Wadensjö (2018:84-

86) har utvecklat Goffmans modell i fråga om deltagarstatus i ett tolkmedierat samtal. Tolken som 

förmedlare av andra talares tal i ett samtal kan ta rollen som repetitör. Som repetitör återger tolken det 

någon annan säger. Som rapportör sammanfattar och/eller omformulerar tolken det som någon annan 

har sagt. Som respondent, däremot, återger tolken inte det som någon annan har sagt utan talar i 

egenskap av sin egen person. Det händer till exempel när tolken i ett tolkmedierat samtal får en fråga 

riktad till sig själv och så kliver ur sin roll som repetitör för att besvara frågan. Då fungerar tolken som 

respondent. 

Tabell 1: Tolkens deltagarstatus i tolkmedierade samtal  

Tar ansvar för Talarskap Lyssnarskap 

Ljud Uttalare (animator) Repetitör 

Form Uttydare (author) Rapportör  

Innehåll Upphovsman (principal) Respondent 

 

När tolken hamnar i en situation där deltagarstatusen väntat eller oväntat förändras (t.ex. i samband 

med en direkt fråga till tolken) förändras de givna samtalsramarna och ansvaret och förväntningarna 

mellan talare och lyssnare. Tolken behöver röra sig mellan olika samtalsramar för att hantera detta. 

Goffman (1981:128) beskrev fotombyte som ”the alignment we take up to ourselves and the others 

present as expressed in the way we manage the production or reception of an utterance”. Den 

förändrade deltagarstatusen och hur tolken förflyttar sig mellan samtalsramar, dvs. tolkens fotombyte, 

signaleras genom en rad olika resurser som tolken har till sitt förfogande. Det kan handla om 

förändring i röstkvalitet som t.ex. betoning, intonation (Einarsson 2009:273; Merlini & Favaron 

2007:106), pronomenskifte (Dubslaff & Martinesen 2007:54–55) eller icke-verbala signaler som 

blickriktning, huvudrörelser, gester, kroppens orientering för att nämna några (Einarsson 2009:273). 

2.2.2 Reparationer i samtal 

Reparationer i samtal innebär problem i samtalsflödet och att någon av parterna behöver tar initiativ 

till att ställa samtalsflödet till rätta. För att lyssnaren ska kunna följa samtalet fullt ut kan talaren 

ombes att förtydliga sig, detta kallas reparation och målet med en reparation är att kommunikationen 

skall kunna fortsätta utan hinder (Norrby 2014:144). Om talaren på eget initiativ förtydligar sig, utan 

någons annans förfrågan, under sin pågående tur kallas det självreparation (Norrby 2014:153). Om 

däremot någon annan tar initiativ till att reparera pågående talares tur kallas det för annanreparation 

(Norrby 2014:155). Annanreparationer kan ske på en rad olika sätt och intressant för den här 

uppsatsen är när initiativet tas av tolken. Hansen (2017:54–55) kallar detta för interpreter-initiated 

repairs, det vill säga tolkinitierade reparationer. 

 
Reparationer är vanliga i samtal och sker kontinuerligt på initiativ av alla deltagare. Det är ett sätt för 

samtalsdeltagarna att försäkra sig om att man förstår interaktionen, det vill säga att upprätthålla 

intersubjektiviteten. Och för en tolk är det en given strategi för att kunna genomföra sitt tolkuppdrag 

(Skaaden 2017:146). Enligt Hansen (2013:55) är tolkinitierade reparationer omfrågningar som 
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initieras av tolken, där tolken lämnar sin roll som repetitör och för en kort stund i interaktionen tar 

rollen som respondent. Detta kan både ske tydligt och synligt men också på väldigt subtila sätt. Det 

intressanta är att det påverkar ”deltagarramen” i interaktionen genom att deltagarna förändrar sin 

orientering, och då också förväntningarna, gentemot varandra. 

2.3 Sammanfattning 
Tolkens uppgift är att överföra budskapet från ett språk till ett annat på ett ekvivalent sätt. För att göra 

det måste tolken koordinera samtalet. Tolkens koordineringsarbete och tolkens förmåga att navigera 

mellan modaliteterna som talad svenska och teckenspråk är avgörande för en funktionell tolkning. I 

samtal finns olika roller, lyssnare och talare, och dessa skapar också olika samtalsramar som en tolk 

måste förhålla sig till. För att kunna göra en reparation måste tolken ha goda kunskaper om turtagning. 

Trots skillnader i modalitet sker turtagning i teckenspråk och talade språk nästan likadant men med en 

avgörande skillnad, i teckenspråk får man turen jämfört med talad svenska där man kan ta turen. 
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3. Material 

I det här kapitlet presenteras materialet som studien bygger på. Det innebär en beskrivning av de 

filmade tolkningarna och de rollspel som användes för att iscensätta tolkningarna, något kort om den 

retrospektion som tolkarnas gjorde i anslutning till sitt tolkuppdrag, samt en mer generell diskussion 

om användningen av rollspel i studier och forskning. Kapitlet presenterar också rollspelarna samt 

tolkarna som figurerade i rollspelen. 

3.1 Möte hos arbetsförmedlaren 

Materialet i denna studie består av fem olika filmade möten mellan en arbetssökande (en döv person) 

och en handläggare på arbetsförmedlingen (en hörande person). Mötena genomfördes som arrangerade 

rollspel där syftet var att gå igenom den arbetssökandes tidigare arbetslivserfarenheter och önskemål 

om framtida arbete. En tolk hade bokats för att möjliggöra kommunikationen mellan de två parterna. 

De tolkade samtalen spelades in med två kameror samtidigt, kamera 1 för att fånga tolkens 

tal/tecknande och handläggaren, kamera 2 för att fånga den sökandes tecknande. Dessa rollspel var 

ursprungligen arrangerade och inspelade inom ramen för forskningsprojektet Den osynliga processen, 

som leds av Elisabet Tiselius vid Stockholms universitet. Inspelningarna för det forskningsprojektet 

hade gjorts i två omgångar under 2016 och 2017. Syftet med det ursprungliga forskningsprojektet, som 

alltjämt pågår, är att jämföra erfarna och oerfarna tolkars monitorering under dialogtolkning. I 

samband med den andra inspelningsomgången användes också så kallade eye-tracking-glasögon, som 

följer ögats rörelser. Detta är något som syns i vissa bilder, men som är ovidkommande för den här 

uppsatsstudien. För den här studien har delar av det materialet, nämligen fem tolkmedierade samtal 

med erfarna teckenspråkstolkar, använts. Dessa fem tolkmedierade samtal har studerats ur ett helt 

annat perspektiv och med en annan teoretisk ansats. I tabell 2 nedan syns en sammanställning av 

materialets omfattning, dvs. mängden inspelad film. 

 

Tabell 2: Inspelade tolkningar 
Video tolkningar Kamera 1 - Tid 

(riktad mot tolken) 

Kamera 2 – Tid 

(riktad mot den sökande) 

Video 1 22 min 36 sek 22 min 38 sek 

Video 2 16 min 53 sek 16 min 52 sek 

Video 3 18 min 17 sek 18 min 25 sek 

Video 4 9 min 43 sek 9 min 31 sek 

Video 5 10 min 10 sek 10 min 14 sek 

Total tid 77 minuter och 39 sekunder 77 minuter och 40sekunder 

 

Det huvudsakliga materialet i den här uppsatsen utgörs av filmerna tagna med kamera 1, dvs. den 

kamera som är riktad mot tolken. Inspelningarna med kameran 2 har använts som referens och för att 

kontrollera eventuella svårtydda sekvenser i samtalet. Materialet från både kamera 1 och 2 har använts 

för att göra transkriptioner till de exempel som presenteras i resultatkapitlet 5. Retrospektionerna, dvs. 

filminspelning av tolkens egna reflektioner kring den nyss genomförda tolkningen, har använts som 

referens och stödmaterial. Vissa tolkar har kommenterat hur de hanterat utmaningar i tolkningen, 

vilket har varit värdefullt i analysarbetet. 
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3.2 Rollspel och roller 

Rollspel används i många olika sammanhang och för olika syften. Dahnberg (2015) ger tre exempel på 

var rollspel ofta förekommer: i testningssammanhang, i utbildningssammanhang och i 

forskningssammanhang. Rollspelen som utgör grunden för materialet i den här uppsatsen tillhör den 

tredje och sista varianten, rollspel för forskningssammanhang. Det finns också olika typer av rollspel. 

Kasper & Dahl i Dahnberg (2015:33) beskriver bland annat öppna och slutna rollspel. Diskursen i 

öppna rollspel är inte styrda av ett strikt manus och rollspelarna kan interagera mer självständigt så 

länge de håller sig inom rollspelets tematiska ramar. Man kan därför se slutna och öppna rollspel som 

två ytterligheter på en skala. Slutna rollspel innebär att diskursen är helt bunden av ett manus och att 

interaktionen där av består och styrs av replikerna i manuset, något som rollspelarna följer strikt. 

Rollspelen i det här materialet består av den semiskriptade typen vilket innebär att de befinner sig 

någonstans mellan slutna och öppna rollspel. Det innebär att de deltagare som spelade rollen som 

handläggare på Arbetsförmedlingen och rollen som arbetssökande hade innan inspelningen fått läsa ett 

förberedelsemanus eller rollkort. Dessa innehöll information om syftet med mötet med handläggaren, 

relevant terminologi i sammanhanget och vissa utmaningar, som till exempel känsloyttringar under 

samtalet. Rollspelarna visste alltså vad de förväntades åstadkomma för situation i samtalet. Manuset 

gav dem ramar, men inom ramen för dessa var rollspelarna ändå fria att improvisera sin egen dialog. 

 

Tolkarna, däremot, fick veta att syftet med inspelningarna var att analysera hur tolkar arbetar i dialoger 

och att inget fokus låg på tolkens prestation. Tolkarna fick inget förberedelsemanus men fick 

information om kontexten och lite mer specifik information (via en internetlänk eller en broschyr om 

Arbetsförmedlingen) strax innan tolkningen startade. Utöver det fick de gängse information om tid, 

plats och tolkanvändare, precis som det går till vid autentiska tolkuppdrag. Alla deltagare var 

medvetna om att samtalet skulle spelas in inom ramen för ett forskningsprojekt och att det byggde på 

ett rollspel. Alla deltagare hade skrivit under ett informerat samtycke och accepterat att delta och att 

bli filmade. 

3.3 Deltagarna i rollspelen 
I varje rollspel deltog tre personer. En arbetssökande, tillika den döva parten (S=sökande), en 

handläggare från arbetsförmedlingen, tillika den hörande parten (H=handläggare), och en tolk 

(T=tolk). Den arbetssökande var en och samma person i alla de fem rollspelen. Handläggaren (H) 

spelades av tre olika personer. Tolkarna (T) var fem till antalet, varje rollspel hade en ny tolk. 

Ytterligare en person i rummet är inspelningsledaren (IL=inspelningsledare), som har till uppgift att 

sköta filmkameran och således inte deltar i rollspelet. Kasper i Danberg (2015:33) beskriver olika 

typer av arrangerade samtalssituationer som forskare initierar för att skapa samtals- och 

interaktionssituationer att studera. Hon menar att deltagarna i arrangerade rollspel generellt kan ta två 

olika roller: 

 
1) spela rollen som någon annan 

2) spela sig själv 

 
I dessa rollspel har både handläggaren och den arbetssökande en dubbel roll. Handläggaren spelar 

rollen som handläggare, rollen som någon annan eftersom hon har ett annat yrke till vardags, men 

spelar sig själv som den hörande parten i detta sammanhang. Den arbetssökande har också en dubbel 

roll. Hon spelar någon annan som just nu söker arbete och samtidigt sig själv som döv i rollspelet. 

Tolken däremot har enbart en roll i sammanhanget och spelar rollen som sig själv i sin professionella 

yrkesroll. Samtliga fem tolkar som förekommer i materialet i denna uppsats hade vid 

inspelningstillfället 10–30 års erfarenhet som yrkesverksam teckenspråkstolk (Tiselius 2018:7). 

 
Deltagarna i rollspelen var fysiskt placerade på samma sätt i alla rollspelen. Tolken sitter alltid bredvid 

handläggaren och ser till att ha fritt synfält mellan sig och den döve parten. Handläggaren och de 

arbetssökande sitter mittemot varandra eftersom det är de som samtalet sker mellan. I rummet finns 
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också två kameror vid varje inspelningstillfälle. Kamera 1 är riktad mot den sökande och kamera 2 

mot tolken och handläggaren. Att använda fler än en kamera är praxis för inspelning av 

teckenspråkstolkning. Eftersom teckenspråket är visuellt och uppfattas med synen, måste tolken och 

den döva tolkanvändaren se varandra tydligt, därav sitter de nästan mitt emot varandra. Tolken sitter 

också nära den hörande parten dels för att höra bra, dels för att den döva parten ska kunna se talaren 

för att få mer information om talarens ansiktsuttryck, gester osv. För att fånga allt detta på video 

används två kameror i olika vinklar. 

 

Figur 1. Deltagarnas placering i rummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Urvalsprocessen 
För den specifika forskningsfrågan om när och hur tolkarna rör sig mellan olika samtalsramar, dvs. 

ägnar sig åt ett fotombyte, har de filmade tolkningarna (se tabell 2) först studerats i helhet. I tabellen 

nedan (tabell 3) syns det sammanlagda antalet minuter som har använts från varje tolkning i analysen. 

Materialet i helhet och urvalsprocessen har kontrollerats av två av varandra oberoende tolklärare på 

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Metoden för urvalet 

presenteras i kapitel 4. 

 
Tabell 3: Analyserade sekvenser i tid  

Analyserat datamaterial Kamera 1 – Tid (riktad mot tolken) 

Video 1 1 min 56 sek 

Video 2 1 min 31 sek 

Video 3 0 min 27 sek 

Video 4 1 min 48 sek 

Video 5 2 min 53 sek 

Total tid 8 min 35 sek 
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4. Metod 

I det här kapitlet redogörs det för de metoder som har använts för sortering och kategorisering av 

materialet. Läsaren kan också ta del av hur analysprocessen har gått till, från urval av filmsekvenser 

ända ner till enstaka bildklipp. 

4.1 Sortering och kategorisering av materialet 

Materialet i helhet består, som redan har nämnts i kapitel tre, av fem filminspelade tolkmedierade 

samtal. Sorteringsprocessen av filmmaterialet har skett i tre faser. Var och en av dessa faser kommer 

att beskrivas nedan. 

 
Den första fasen innebar att lägga in filmmaterialet i transkriberings- och annoteringsprogrammet 

ELAN. I och med detta kunde olika intressanta exempel på när och hur tolken under samtalet gått in i 

och ut ur sin roll på interaktionell nivå identifieras och annoteras. Syftet med den generella 

genomgången var att få en överblick av och lära känna hela materialet, samt för att lokalisera exempel 

till uppsatsens frågeställningar. Den initiala genomgången ledde till att de för uppsatsen intressanta 

delarna i samtalen studerades ytterligare och fler exempel hittades. Det var också i den första fasen 

som tolkarnas retrospektion studerades. 

 
Den andra fasen i arbetet var att verifiera de lokaliserade exemplen. Det gjordes genom att samtliga 

exempel visades och diskuterades med två erfarna tolklärare på Kandidatprogrammet i teckenspråk 

och tolkning. Båda lärarna är också aktiva teckenspråkstolkar. Genomgången skedde med en lärare i 

taget, vid två separata tillfällen. Syftet var att säkerställa att exemplen faktiskt visade fall då tolken 

rörde sig mellan olika samtalsramar men även diskutera otydliga eller rent av irrelevanta exempel. 

Denna andra fas ledde således till verifierade exempel som sedan kategoriserades (se tabell 4 i avsnitt 

4.2). 

 
Den tredje fasen i arbetet innebar ytterligare en sållning av befintliga exempel. Här valdes de 

tydligaste och mest representativa exemplen ut. Representativa exempel i det filmade materialet 

behövde alltså lokaliseras, transkriberas och presenteras i form av stillbilder för att kunna infogas i 

studien. Arbetet skedde rent praktiskt i programmet ELAN där exemplen sparades i form av 

skärmbilder. Av stillbilderna skapades ett exempelbibliotek för varje kategori som har legat till grund 

för analysarbetet. 

4.2 Kategorisering av valda exempel 
De olika exempel på när tolken ägnade sig åt ett fotombyte, dvs. av olika skäl rörde sig mellan olika 

samtalsramar grupperades i fyra olika kategorier. Kategorierna har döpts till rollspelet inleds, 

självpresentation i tolkningen, tolkinitierade reparationer, rollspelet avslutas. Dessa fyra kategorier 

presenteras i turordning nedan och kan överblickas i tabell 4. 

4.2.1 Rollspelet inleds 

Denna kategori handlar om tolkens fotombyte från ett läge där hen som tolk sitter redo i väntan på att 

starta och på inspelningsledarens signal och handläggarens initiativ kliver in som tolk i rollspelet. 
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4.2.2 Självpresentation i tolkningen 

Självpresentation i tolkningen, dvs. när handläggaren frågar om tolken vill presentera sig, innebär för 

två av tolkarna att de behöver hantera en oväntad situation. Situationen initieras av någon annan än 

dem själva. 

4.2.3 Tolkinitierade reparationer 

Tolkinitierade reparationer, även kallad annanreparationer, är den tekniska termen för när tolken tar 

initiativ till omfrågningar. Omfrågningar är ett redskap för tolken att försäkra sig om att hen förstått de 

primära parterna korrekt, så att hen också kan återge innehållet på ett korrekt sätt. 

4.2.4 Rollspelet avslutas 

I likhet med rollspelens inledning där tolken efter en stunds väntan inleder tolkningen, innebär 

rollspelets avslut att tolken från pågående tolkning avslutar och lämnar samtalsramen som innebär 

tolkning. Till skillnad från inledningen signalerar deltagarna på olika sätt att samtalet är på väg att 

avslutas långt innan man faktiskt är klar. Intressant nog signalerar också tolken detta i sitt sätt att tolka. 

 
Tabell 4: Överblick över kategorier i de olika tolkningarna 

4.3 Analysprocess 

För att fånga de detaljer som uppsatsen söker efter, dvs. sekvenser där tolken av olika anledningar i sitt 

fotombyte rör sig mellan olika samtalsramar i den pågående interaktionen, förekommer före den 

analyserade sekvensen både transkriptioner och stillbildsserier. I transkriptionerna av det tolkade 

samtalet har både den talade svenskan och teckenspråket återgivits på svenska. Den talade svenskan 

har återgivits med gemener i rak stil och teckenspråk återgivits i svensk översättning och med 

VERSALER. Analysen av transkriptionerna följs av en tur-för-tur-beskrivning i löptext och följer 

gängse sekventiell ansats inom samtals- och interaktionsanalys (Norrby 2014). Stillbilder har placerats 

ut på valda ställen i transkriptionen för att hjälpa läsaren att förstå när tolkens fotombyte sker. Samma 

bilder av tolken förekommer också efter transkriptionen i en stillbildsserie. Syftet är att försöka visa 

hur tolken gör sitt fotombyte. Antalet bilder som använts i transkriptionerna och stillbildsserier varierar 

vid ett par tillfällen genom att stillbildsserien har en extra bild i början av sekvensen. Syftet med att 

använda båda sätten att visa tolken in action har varit att fånga mycket subtila och snabba rörelser 

genom att frysa ner dem för att synliggöra dem för läsaren. I transkriptionsnyckeln nedan finns det 

förenklade transkriptionssystem som använts i uppsatsen och som inspirerats av Norrby (2014) och 

Wadensjö (2018) angivet. 

 

Transkriptionsnyckel 

[  överlappningar, början av samtidigt tal 

:  förlängning 

::: ytterligare förlängning 

(.)  mikropaus, paus i 0.5 sekunder 

()  icke språkliga företeelser 

°ord°  tystare tal 

Kategorier Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 
1- Rollspelet inleds 

 

1 1 1 1 1 

2- Självpresentation i tolkningen 

 

0 0 0 1 1 

3- Tolkinitierade reparationer (omfrågningar) 

 

2 1 0 0 0 

4- Rollspelet avslutas 

 

1 1 1 1 1 
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+ord+ högre tal 

.hh inandning 

= latching, dvs. direkt turbyte mellan två talare (inte överlappning) 

 

Specialsymboler för teckenspråk 

+K ögonkontakt 

# bokstaveringar (sätts framför tecknet) 

- två tecken som utförs ihop/följd 

H-neg  huvudnegation (skaka på huvudet) 

4.4 Etiska överväganden 
Omfattande etiska överväganden har gjorts i samband med den här studien. Alla deltagare som deltog i 

det ursprungliga forskningsprojektet Den osynliga processen hade fyllt i informerade 

samtyckesblanketter inför det stora forskningsprojektet och för det syfte som det projektet har. För den 

här uppsatsstudien har de filmade tolkarna/personerna som fanns på filmerna lämnat ytterligare ett 

informerat samtycke till att låta det inspelade materialet användas som underlag för denna 

kandidatuppsats som också innehåller fotografier. Vidare har alla personer som kommit kontakt med 

materialet, dvs. granskande tolklärare, kurskamrater och korrekturläsare, skriftligen försäkrat att man 

ska hantera materialet konfidentiellt. Slutligen har alla medverkande tolkar getts andra namn. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten av undersökningen att presenteras utifrån de fyra kategorier som 

identifierats och som definierades i avsnitt 4.2. Dessa kategorier är namngivna enligt följande: 

 

1. Rollspelet inleds 

2. Självpresentation i tolkningen 

3. Tolkinitierade reparationer 

4. Rollspelet avslutas 

 

Utifrån kategorierna har de mest relevanta och tydliga exemplen valts ut för vidare beskrivning och 

analys i detta kapitel. Varje kategori beskrivs i inledningen och följs sedan av ett antal exempel. Alla 

exempel beskrivs inledningsvis med en transkription av den relevanta sekvensen. Transkriptionen 

fokuserar både på verbala och icke-verbala signaler i interaktionen (se transkriptionsnyckel i 4.3) och 

transkriptionen är stärkt med stillbilder. Alla exempel i kategorierna innehåller också en serie 

stillbilder av tolkarna när de ägnar sig åt det specifika fotombytet. Syftet med stillbilderna är att visa 

subtila rörelser och blickriktningar, för att nämna några saker som används. 

5.1 Rollspelet inleds 
Denna kategori innebär att det planerade rollspelet, dvs. anledningen till att de närvarande är samlade, 

sätter igång. Rollspelet innebär en tydlig samtalsram, där de närvarande alla har sina förutbestämda 

roller och där rollspelarna till och med på förhand vet hur samtalet ska löpa på och sluta. Men vad 

händer innan rollspelet har satt igång? 

 

I alla de fem inspelningarna har kameran startats en stund innan själva rollspelet börjar, som minst fem 

sekunder och som mest en minut och femtiofem sekunder innan rollspelet startar. Under den här tiden 

sitter de närvarande och väntar, i vissa fall småpratar de och då är tonen lättsam och uppsluppen. Man 

väntar på att inspelningsledaren (IL) ska bli färdig med sina förberedelser. Den person som ska spela 

handläggare på arbetsförmedlingen (H) och den som ska spela den arbetssökande (S) samtalar, och i 

vissa fall deltar den person som ska agera tolk (T) i småpratet. Det intressanta är att småpratet endast 

kan ske för att tolken redan har börjat tolka. De minuter där deltagarna väntar på att starta rollspelet 

utgör i sig en intressant samtalsram, vi kallar den ramen för i väntan på. Alla närvarande är beredda på 

inspelningsledarens signal att starta rollspelet. 

 

Under samtalsramen i väntan på är rollspelarna där i egenskap av sig själva som privatpersoner och 

inte i egenskap av sina professionella roller. Flera av de hörande rollspelarna arbetar till vardags på 

universitetet. Den döva rollspelaren som förekommer i alla de fem inspelningarna har till vardags ett 

annat yrke utanför universitetet. Tolkarna däremot är för tillfället på plats i egenskap av sin 

professionella yrkesroll. De är på så sätt både samtalsdeltagare i småpratet och agerar tolk. För tolken 

är den en hybrid samtalsram, hon både deltar i samtalet och tolkar de andra deltagarnas småprat. Att 

enbart prata om när tolken går in i rollen som tolk i samband med att rollspelet startar blir därför både 

missvisande och en för grov beskrivning av vad tolken gör. Detta avsnitt handlar om när och hur 

tolken, på inspelningsledarens signal förflyttar sig från samtalsramen i väntan på till samtalsramen 

tolkning pågår, dvs. hur tolken visar detta fotombyte. Gemensamt för samtliga rollspel är att 

handläggaren (den hörande rollspelaren) på en signal från inspelningsledaren inleder rollspelet. Tolken 

går då in i rollspelsramen på teckenspråk. I materialet finns sammanlagt fem exempel (ett för varje 

tolkning) på när tolken gör detta och av dessa har tre exempel valts ut för att beskriva hur detta går till. 

De sekvenser där denna förflyttning mellan samtalsramarna går snabbt, sekvenserna omfattar några 
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enstaka sekunder. För att illustrera hur tolken markerar sitt fotombyte mellan två samtalsramar 

presenteras följande exempel med transkription, för att visa när, och med stillbilder, för att visa hur. 

 

Exempel 1 är sammanlagt fem sekunder långt. Innan denna sekvens sitter alla parter tysta och 

startklara (rad 1). Tolken visar att hon är beredd och inväntar initiativ från handläggaren som leder 

samtalet. Tolken har då ett neutralt ansiktsuttryck, avslappnad rak hållning med händerna i knät och 

ingen ögonkontakt med någon av parterna (bild 1). Rollspelet startar efter en signal som ges av 

inspelningsledaren (rad 2). Så snart handläggaren noterat signalen gör hon en inandning, dvs. gör en 

ansats att börja prata (rad 3), vilket tolken hör och gör sig redo att börja tolka genom att kort titta på 

handläggaren och sedan ta ögonkontakt med den sökande (rad 4). 

 

 
Transkription av exempel 1 

 
1-  (de närvarande sitter tysta) 
 
 
 
2- IL (signal från inspelningsledaren) 
3- H [.hh 
4- T [(tittar på H, tittar på S) 
 
 
 
5- H +Ja!+ (.) 
6- T (huvudet på sned) 
 
 
 
 
 
 
7- H e[hm: 
8- T   [(uppåtvänd hand)] 
9- H (.) 
 
 
10- H va bra att du kunde komma [hit 
11- T                          [#JA, BRA DU LYCKAS KOMMA-HIT 
 

Tolken har således mellan rad 2 och rad 4, under loppet av en mikrosekund och genom att använda 

blickriktningen, förflyttat sig från samtalsramen i väntan på in i samtalsramen rollspelet. 

Handläggaren inleder samtalet och rollspelsramen genom att utbrista ett kort och bestämt ”Ja!” (rad 

5) följt av ett utdraget ”ehm” (rad 7) och säger sedan ”va bra att du kunde komma hit” (rad 10). 

Tolken i sin tur inleder tolkningen med att på rad 6 höja ögonbrynen, nicka med huvudet snett framåt 

(bild 2). Mellan rad 5 och rad 9 i transkriptionen, det vill säga i ungefär 2 sekunder, väntar tolken på 

att få något underlag att tolka. På rad 8 gör hon en handgest med handflatan uppåt samtidigt som 

ansiktsuttrycket ändras till sträckt mun (bild 3). Handgesten är inte ett lexikalt tecken och skulle kunna 

uppfattas som att tolken producerar en handgest utan lexikal betydelse innan hon fått tillräckligt med 

källtext för att kunna producera målspråket.  

 

 

 

Bild 2 

Bild 1 

Bild 3 
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Bildserie av exempel 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

Även i exempel 2 (ungefär fem sekunder långt) är alla tysta innan rollspelet börjar (rad 1) och tolken 

har ett neutralt ansikte och upprätt kroppshållning, händerna vilar i knät och blicken är riktad mot ”en 

tom plats” (bild 1). 

 

Transkription av exempel 2 

 
1-  (de närvarande sitter tysta) 
2- IL [(signal från inspelningsledaren) 
3- H [(tittar på inspelningsledaren) 
4- T (tittar på inspelningsledaren) 
5- H .hh [(.) 
6- T        [(tittar på H, +K med S) 
7- H +Ja!+ väl[kommen! (lutar sig fram) 
8- T                [VÄLKOMMEN (lutar sig fram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- H (.) det var väl bra att [du kunde komma hit idag. 
10- T                                      [BRA DU KAN KOMMA-HIT IDAG. 
 

Precis som i tidigare exempel startar rollspelet med att inspelningsledaren signalerar att rollspelet kan 

börja (rad 2). Handläggaren noterar detta med blicken (rad 3) och även tolken gör desamma en 

millisekund efter (rad 4). Handläggaren gör en inandning (rad 5), dvs. en ansats att börja prata och 

med en glad ton säger ”Ja! välkommen!” (rad 7) och samtidigt lutar sig mot den arbetssökande. Detta 

speglar tolken väldigt tydligt i utförandet av tecknet VÄLKOMMEN (rad 8, bild 2 till 3) och lutar sig 

också framåt och ler stort. Tolken har vid det läget redan höjda ögonbryn och huvudet på sned. 

Handläggaren fortsätter på rad 9 med att säga ”det var väl bra att du kunde komma hit idag” som 

tolkas på rad 10. 

 

Bildserie av exempel 2 

 

 

 

 
 
 
 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 2 

Bild 1 

Bild 3 
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Också i exempel 3 (sammanlagt fem sekunder långt) har tolken precis innan rollspelet inleds ett 

neutralt ansikte och upprätt kroppshållning, händerna vilar i knät och blicken är riktad mot ”en tom 

plats” (bild 1). Innan rollspelet är det tyst (rad 1) och även här startar rollspelet i och med att 

inspelningsledaren signalerar att rollspelet kan börja (rad 2). Det får både handläggaren och tolken att 

kliva in i rollspelet. 

 
Transkription av exempel 3 

 
 
1-  (de närvarande sitter tysta) 
2- IL [(signal från inspelningsledaren) 
3- H [(tittar på inspelningsledaren) 
4- T (+K med S) 
 
 
 
 
 
5- H .hh (.) Okej!(.) [va: va::: bra att du (.) kunde komma. 
6- T                           [#OK. BRA DU KAN KOMMA-HIT 

 
 

 

 

 

 

 

 

Handläggaren gör en inandning i början av rad 5, dvs. en ansats att börja prata och samtidigt gör sig 

tolken redo att börja tolka genom att ta ögonkontakt med den sökande (bild 2, rad 4). Handläggaren 

uttrycker sin inledning på rad 5 med en positiv ton. Tolken börjar tolka uttalandet och inleder med 

tydligt höjda ögonbryn, sträckt mun, uppspärrade ögon och huvudet lutat bakåt med hakan fram (bild 

3). Tolken höjer samtidigt sin hand för att börja själva tolkningen (rad 6) och bokstaverar OK. 

 
Bildserie av exempel 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Sammanfattning 

Genom denna första kategori har vi sett hur tolken på en given signal från samtalsramen i väntan på 

förflyttar sig mycket snabbt in i samtalsramen tolkning pågår. Tolkarna signalerar detta fotombyte på 

ganska likartat sätt. Utgångspunkten är i regel ett neutralt ansikte och rak kroppshållning samt genom 

att inte ha ögonkontakt med någon part. Fotombytet markeras nästan genomgående genom att tolkarna 

tar ögonkontakt med den arbetssökande, höjer ögonbrynen, lutar sig framåt och vrider lätt på huvudet. 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 2 

Bild 1 

Bild 3 
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5.2 Självpresentation i tolkningen 
I de tolkningar som spelades in den andra omgången, dvs. inspelningsomgången som ägde rum under 

2017, ombads tolkarna att presentera sig själva, medan denna fråga inte ställdes till tolkarna i den 

första inspelningsomgången. Därför kommer de båda exemplen som finns att tillgå från den senaste 

inspelningsomgången att presenteras inom ramen för denna kategori. I tolkningar mellan talade språk i 

offentlig sektor är tolkens självpresentation en högst ritualiserad och förväntad aktivitet. Tolken 

förväntas då berätta att hen är tolk, kommer att tolka allt som sägs, tolkar i jag-form, samt att hen är 

opartisk och neutral. I tolkningar mellan talad svenska och teckenspråk är självpresentationer av det 

här slaget mycket ovanliga. I rollspelen är tolkarna således inte beredda på att de ska presentera sig 

och hanterar därför denna oväntade fråga om självpresentation på olika sätt. I båda fallen ställs frågan 

direkt till tolken, som på stående fot behöver fatta ett beslut om hur hon ska hantera detta. Att tolkarna 

blir ombedda att presentera sig själva, dvs. att det ställs en fråga direkt till dem, förändrar dynamiken i 

samtalet. Tolkens deltagarstatus förvandlas utan förvarning från repetitör till respondent (se tabell 1 i 

kapitel 2). Detta var inget planerat moment i sammanhanget utan berodde förmodligen på att 

rollspelen var skrivna med tolkning mellan talade språk i åtanke. För tolkarna skapar detta en oväntad 

samtalsram, som de måste förhålla sig till. Exemplen beskrivs med både med hjälp av transkription 

och en serie stillbilder. 

 

Transkription av exempel 4 

 

1- H  ja vi har [tolk här idag. e::: jag vet inte::: (.) °om vill du presentera dej:::°? 

2- T                [#JA VI HA TOLK PEK-höger. KANSKE TOLK VILL PRESENTERA? 

 
 

 
 
 
 

 
3- Tolk själv [+nej+, °det behövs inte, utan samtala ni° 
4- Tolk själv      [(H-neg) BEHÖVS-INTE UMGÅS-riktat (+K till S och H) 
 

 
 
 
 
5- H mh::: [jättebra 
6- T (tolkar ej) 
7- S            [JÄTTEBRA FINNS TOLK! JÄTTEBRA. 
 

I transkription av exempel 4 är tolken i färd med att tolka och samtalsramen som råder är tolkning 

pågår. Denna samtalsram innebär att tolken återger de primära parternas tal. Den aktuella sekvensen 

är sammanlagt 6 sekunder lång och äger rum 27 sekunder in i rollspelet. Parterna har just presenterat 

sig för varandra och då (på rad 1) blir tolken tillfrågad av handläggaren om hon vill presentera sig. 

 

När tolken, på rad 1, inser att handläggaren pratar direkt till henne (bild 2) fattar hon ett mycket snabbt 

beslut, i det här fallet att inte presentera sig utan låta de primära parterna tala. Tolkens fotombyte dvs. 

att hantera den direkta frågan till just henne gör hon med hjälp av ett pronomenbyte. På rad 2 återger 

tolken ”om du vill presentera dig”, det vill säga det pronomenet dig i andra person singularis till tolken 

i tredje person singularis och pekar samtidigt till höger, som om det skulle sitta en tolk till höger om 

tolken (detta för att tolken tagit handläggarens perspektiv). Därefter svarar tolken på rad 3 på 

handläggarens fråga ”nej, det behövs inte, utan samtala ni”. Svaret på rad 3 sker med en annan, något 

lägre röst än tidigare, tolken markerar genom röstkvaliteten att hon inte håller på och tolkar såsom hon 

Bild 3 

Bild 2 

Bild 4 

Bild 1 
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gjorde alldeles nyss. Samtidigt som tolken på rad 3 svarar tecknar hon (rad 4) samma sak riktat mot 

den arbetssökande. Just under hela rad 3 har tolken höjda ögonbryn och ett litet leende (bild 3 och 4) 

till skillnad från innan och efter då hon inte har det. 

 

Handläggaren replikerar på rad 5 på detta svar med ”mh jättebra”, något som tolken inte tolkar, det 

ingår inte i samtalsramen tolkning pågår. På rad 7 tar den arbetssökande turen med en kommentar om 

att det är jättebra att det finns tolk till hands. Den arbetssökande verkar ivrig att sätta igång samtalet, 

och det är oklart om det är en reaktion på tolkens uppmaning på rad 4 eller om den arbetssökande vill 

komma igång med rollspelet. 

 
Bildserie av exempel 4 

 
 

 

 

 

 

 

I nästa exempel, exempel 5, agerar tolken på ett annat sätt när frågan om självpresentation ställs. En 

halv minut in i rollspelet har parterna just presenterat sig för varandra och därefter frågar handläggaren 

om tolken vill presentera sig (rad 1). När tolken väl inser att handläggaren pratar med henne (rad 2, 

bild 2) ser vi i transkriptionen att tolken mycket snabbt fattar beslutet att genomföra presentationen. 

Också här ser vi att tolken hanterar denna oväntade förändring av samtalsram med hjälp av en 

förändring i sitt fotombyte genom att byta pronomen. Tolken återger ”presentera dig” på rad 1 till 

”presentera mig själv” på rad 2. Beslutet och pronomenbytet sker så snabbt att de transkriptionen på 

rad 1 och 2 återges som simultana. 

 

Transkription av exempel 5 

 

1- H vi har tolk med oss här [idag jag vet inte: (.) °om du vill (.) presentera dig°? 
2- T                                           [FINNS TOLK IDAG, PRESENTERA MIG SJÄLV 

 
 
 
 
 
 

 
3- Tolk själv  [Hej, jag heter Sara å jag e tolk 

 4- Tolk själv [HEJ, JAG HETA #SARA, JAG TOLK JAG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- H  mh: (.) [tack, jättebra. 

Bild 1 Bild 3 Bild 4 Bild 2 

Bild 2 

Bild 3 Bild 5 
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6- T  (tolkar ej) 
7- S               [FÖRLÅ[T SENT, VERKLIGEN SVÅR HITTA. 
8- T                           [Förlåt att jag är sen, det var svårt att hitta. 
 
 
Även aktiviteterna på rad och 3 och 4 sker samtidigt. Tolken presenterar sig på rad 3 på talad svenska, 

med en annan röstkvalitet än den hon hade nyss i sin tolkning, samtidigt som hon tecknar samma sak 

på rad 4 ”Hej jag heter Sara å jag e tolk”. Handläggaren reagerar på rad 5 genom att tacka tolken för 

presentationen, något som tolken inte tolkar; denna tur ingår i samtalsramen presentation. Under tiden 

tolken presenterar sig har hon ögonkontakt med den sökande. När hon är klar vänder hon blicken mot 

handläggaren och nickar lätt (rad 4, bild 5). Tolken markerar här att hon är klar, ger tillbaka turen till 

handläggaren och återgår till samtalsramen tolkning pågår. I filmsekvensen kan vi notera att 

handläggaren inte ser tolkens nick, eftersom hon tittar ner i sina papper men ändå på rad 5 säger ”mh, 

tack, jättebra” till tolken. Ännu en gång tar den arbetssökande på rad 7 turen, ivrig att sätta igång med 

rollspelet, och samtalsramen är åter tillbaka till tolkning pågår vilket innebär att tolken fortsätter att 

tolka. Hela sekvensen (från rad 1 till 8) är 9 sekunder lång. Nedan visas samma sekvens med några fler 

bilder i formen av en bildserie. 

 

Bildserie av exempel 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Sammanfattning 

De två teckenspråkstolkarna väljer att hantera den uppkomna frågan på olika sätt, den ena genom att 

avstå från att presentera sig, den andra genom att genomföra presentationen. Det intressanta är hur 

smidigt detta sker i båda fallen och hur liknande strategier de använder i sitt fotombyte. De använder 

både snabba pronomenbyten för att gå ur rollen som repetitör och hantera den direkta frågan som 

respondent, och lika snabbt återgå till rollen som repetitör. Utöver pronomenbyte använder de rösten, 

blickriktningen, kroppens och huvudets orientering och rörelser som resurser för att genomföra sin 

förflyttning ut ur och tillbaka in i samtalsramarna. Värt att påpeka är intressant nog att båda tolkarna 

använder teckenspråk och talad svenska simultant när de hanterar frågan om självpresentation. 

 

5.3 Tolkinitierade reparationer 
Detta avsnitt handlar om tolkinitierade reparationer, närmare bestämt då tolken på olika sätt tar 

initiativ och gör omfrågningar under samtalet. Att fråga om är ett sätt för tolken att försäkra sig om att 

hon förstått rätt så att hon återger informationen på ett korrekt sätt. Att på eget initiativ ta ordet är vad 

Skaaden kallar för explicit koordinering (2017:148). Från ett fotombytes-perspektiv i den här 

uppsatsen ser vi hur tolken under samtalsramen tolkning pågår, dvs. där hon löpande återger de 

primära parternas tal, går ur sin roll som repetitör och ber i rollen som respondent om förtydliganden. 

Under reparationsarbetet kan tolken kommunicera med en eller båda de primära parterna och den 

ordinarie återgivningen stannar upp en liten stund. När tolken fått sitt förtydligande återgår hon till 

samtalsramen där hon ägnar sig åt den löpande återgivningen. De sekvenser med omfrågningar som 

hittades i materialet har alla handlat om omfrågningar på den arbetssökandes yttranden, dvs. på 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 
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teckenspråk. I de fem inspelningarna som utgör underlag för den här undersökningen hittades 

sammanlagt tre exempel där tolken tar initiativ och frågar om. Dessa tre beskrivs nedan, alla först med 

en transkription och sedan med en kompletterande bildserie. 

 

I det första exemplet (exempel 6) på tolkinitierad reparation pratas det i rollspelet om en 

aktivitetsrapport och den arbetssökande har funderingar kring vilket datum den ska skickas in. 

Samtalet går enligt transkription nedan. 

 
Transkription av exempel 6 

 
1- S SKA PÅ PÅ PÅ, ALLIHOP GÖRA KOPPLA [FÅ JOBB. 
2- T                                                                      [Det här handlar ju om att man ska kunna få (.) 

ett jobb å: (.) 
 
3- S SEN SKICKA FÖRSTA TILL FYRA (.) FJORTON [PERIOD. 
4- T                          [det handlar om dom f: 
 
 
 
 
5- S BETYDA [SPELA-INGEN-ROLL 
6- Tolk själv                [FÖRSTA (vink) [URSÄKTA FÖRSTA TILL FJORTON VAD? 
7- Tolk själv                                           [°ursäkta, första till fjorton, vad?° 
8- S  TID MÅNAD 
9- T  det handlar om det första till eh:: (.)  datumen, första till den fjortonde. 
 
 
 
 
 
 

Det är den arbetssökande som har turen i denna sekvens (rad 1, 3 och 5) och tolken tolkar till talad 

svenska (bild 1). Det är i slutet på den arbetssökandes tur på rad 3 som vi hittar problemkällan 

”…FYRA (.) FJORTON…” som föranleder tolken att fråga om. Det är oklart om den arbetssökande 

menar fyra eller fjorton. Denna tolkinitierade reparation inleds av tolken med en lätt framåtlutning av 

överkroppen och tecknet FÖRSTA, som den sökande inte ser eftersom hon tittar på handläggaren. 

Därför måste tolken kalla på uppmärksamhet och gör det med att vifta med handen kort (vinken på rad 

6, bild 2), vilket Wickman tar upp som en signal för att kalla på uppmärksamhet. När tolken efter 

vinken fått ögonkontakt med den arbetssökande gör hon sin omfrågning på rad 6. Omfrågningen på 

teckenspråk på rad 6 utförs helt simultant med omfrågningen på talad svenska på rad 7. Tolken har på 

rad 7 lägre röststyrka, det vill säga en annan röstkvalitet än den hon har när hon tolkade nyss. På så 

sätt markerar hon för handläggaren att det är en fråga hon ställer som inte ingår i den ordinarie 

samtalsramen tolkning pågår samtidigt som handläggaren förstår vad som sker. Därmed behöver inte 

tolken informera ytterligare om att hon ställer en kontrollfråga. När den arbetssökande förklarat vad 

hon menar på rad 8 och tolken rett ut sin fråga kan tolkningen fortsätta. På rad 9 har tolken återgått till 

samtalsramen tolkning pågår och fortsätter sitt tolkningsuppdrag. Denna sekvensen är sammanlagt 11 

sekunder lång. Den tolkinitierade reparationen syns i bildserien nedan. 

  

Bild 5 

Bild 4 

Bild 2 
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Bildserie av exempel 6 

 

 
 

I nästa exempel på tolkinitierad reparation (exempel 7) är vi halvvägs in i samtalet och sekvensen är 

sammanlagt 7 sekunder lång. Denna gång handlar reparationen om benämningen på ett yrke som 

tolken måste reda ut. Den arbetssökande har precis berättat att lokalkontoret där hon jobbar nu ska 

läggas ner och att hon därför inte kan fortsätta jobba där. Hon berättar vidare att hon egentligen är 

utbildad arkivarie. Yrkestiteln arkivarie är källan till tolkens initiativ till reparationsarbetet. 

 
Transkription av exempel 7 

 
1- S MEN MIN UTBILD[NING FAKTISKT ARKIV PERSON. JAG VILL HELST JOBBA OMRÅDE. 
2- T                                 [eh::: men min utbildning, alltså jag e a:rkivarie eller arkivist (.) så det 

är (.) det jag jobbar inom 
3- S LÖN HAND[LÄGGARE 
4- Tolk själv                     [ARKIV? #ARK[IV? 
 
 
 
 
 
5- S                                               [#ARKIVAR[IE ARKIV PERSON 
6- Tolk själv                                                                 [°ja, arkivarie heter det. Va tvungen å [fråga.° 
7- Tolk själv                                                                                                                                    [FRÅGA 
 
 
 
8- Tolk själv Arkivarie [heter det 
9- S                  [LÖN HANDLÄGGARE [DET JOBB BARA TA ORSAK VILL #IN ARBETS 

MARKNAD. 
10- T                                                         [å::: lönehandläggare, den tjänsten tog jag bara för att 

komma in på arbetsmarknaden. 
 
Bild 1 kan ses som tolkning pågår och den arbetssökande som har turen berättar på rad 1 att hon är 

utbildad arkivarie. Tolkningen på rad 2 blir ”a:rkivarie eller arkivist”, tolken tvekar något och ger två 

varianter på översättning. På rad 4 (och i bild 2) tar tolken initiativ och avbryter den arbetssökande och 

lämnar då samtalsramen tolkning pågår för att reda ut oklarheterna med yrkesbenämningen. Tolken 

frågar om på teckenspråk (bild 2, rad 4) och med tecknet ARKIV och förtydligar med en bokstavering 

(bild 3) av vad hon söker efter och samtidigt lutar sig fram med överkroppen. Omfrågningen följer 

gängse grammatiska regler för en frågeordsfråga, dvs. den är tydligt markerad med ihopdragna 

ögonbryn och rynkad näsa. Svaret från den arbetssökande på rad 5, kommer innan tolken hunnit 

bokstavera klart, är en bokstavering av ”arkivarie”. Tolken bekräftar med att nicka lätt med huvudet 

några gånger och med ett leende. På rad 6 säger tolken på talad svenska men med lägre röststyrka än 

sin vanliga tolkröst ”ja, arkivarie heter det. Va tvungen å fråga”. Tolken har på så sätt meddelat 
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handläggaren om vad som just hände och att hon var tvungen att fråga om. Samtidigt som tolken 

uttalar ordet fråga på rad 6 utför hon tecknet FRÅGA på rad 7. På rad 8 avslutar tolken sin reparation 

med sin vanliga ton ”arkivarie heter det”. 

 
Genom att variera sin röstkvalitet och tala och teckna samtidigt inkluderar tolken båda de primära 

parterna i omfrågningen på ett mycket subtilt sätt. Ingen av dem lämnas utanför när tolken behöver 

stanna upp i ett par sekunder för att kontrollera termen ifråga, och ingen av dem misstolkar heller vad 

som är den primära partens kontra tolken egen röst. Detta är ytterligare ett exempel på hur tolken 

smidigt och tydligt rör sig mellan olika samtalsramar i sitt koordineringsarbete. När den arbetssökande 

fortsätter sin beskrivning på rad 9 återgår tolken till sitt uppdrag att tolka det som sägs. 

 
Bildserie av exempel 7 

 

 

 

 

 

 

I nästa exempel (exempel 8) det sista för kategorin tolkinitierade reparationer, pratar de primära 

parterna om vilken typ av stöd som skulle passa bäst för den arbetssökande. På rad 1 frågar 

handläggaren när den arbetssökande kommer att bli varslad från sin nuvarande arbetsplats. 

 
Transkription av exempel 8 

 

1- H  när sa du (.) skulle [du sluta arbeta? 
2- T                                  [NÄR SKA SLUTA JOBBA, SA NÄR? 
3- S  OM-[TVÅ-VECKA. SISTA FEBRUARI. 
4- T          [ja: det är om [två veckor (.) 
5- Tolk själv                            [OM-TVÅ-VEC[KA? 
6- S                                                            [sub[til nick till tolken 
7- T                 [tolken nickar 
8- T           sista februari. 
 
 

Tolkens återgivning av handläggaren syns på rad 2. På rad 3 svarar den arbetssökande att hon slutar 

om två veckor. Samtidigt som tolken taltolkar den sökande på rad 4 frågar hon henne på rad 5 den 

arbetssökande på teckenspråk om det var just ”om två veckor”. Tecknet med betydelsen ”två veckor” 

har samma munbild som i tal, vilket gör att tolken på det här subtila och näst intill omärkbara sättet 

kan göra två saker samtidigt på två olika språk. Samtidigt som tolken på rad 5 frågar om lutar hon sig 

framåt och till höger (bild 1). Efter en bekräftande nick på tolkens fråga från den arbetssökande på rad 

6 nickar även tolken tillbaka (bild 2), dvs. bekräftar att hon förstått. Därefter fortsätter tolkningen och 

tolken går tillbaka till samtalsramen tolkning pågår (bild 3). 

 

Transkriptionen av den här korta sekvensen var särskilt utmanande eftersom det sker många saker 

samtidigt. Tolkens turer på rad 4 och på rad 8 tar allt som allt ca. en sekund och kan höras som en och 

samma yttrande med en mikropaus emellan. Själva omfrågningen på tolkens initiativ och de små 

bekräftelsesignalerna går extremt snabbt och har alla ägt rum innan tolkens återgivning på rad 8 är 

klar. Vi kan notera att den här förflyttningen mellan samtalsramar, dvs. den tolkinitierade reparationen 

som äger rum mellan rad 5 och 8, troligen går handläggaren helt förbi, samtidigt som den är fullt 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 4 Bild 3 Bild 2 Bild 1 
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synlig för den arbetssökande. Den här typen av samtalskoordinering är vad Wadensjö kallar för 

implicit koordinering (i Skaaden 2017:146). 

 

Bildserie av exempel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Sammanfattning 

Den här kategorin av fotombyte utgörs av tolkinitierade reparationer och sker helt på tolken initiativ. 

Tolken behöver för att kunna återger innebörden korrekt försäkra sig om att hon uppfattat innehåll 

och/eller termer på ett korrekt sätt. De tre exemplen visar att tolkinitierade reparationer kan ske på 

olika sätt, både implicit och explicit. Blickriktning, kroppens orientering, ansiktet och huvudet, samt 

gester används tillsammans med rösten (röststyrka) för att signalera tolkens förflyttning mellan olika 

samtalsramar. Tolken kan utföra reparationen simultant på två språk, teckna och tala samtidigt, eller på 

ett språk i taget. Gemensamt för dessa erfarna tolkar är att deras fotombyte i reparationen sker mycket 

smidigt. Simultaniteten sker inte bara tolkningen utan också genom de olika modaliteterna. Vi har sett 

exempel på när båda de primära parterna ”hålls informerade” om att det pågår en reparation, något 

som Wadensjö kallar för explicit koordinering, men också exempel på där reparationen är knappt 

märkbar för den ena parten (exempel 8, den hörande parten). 

5.4 Rollspelet avslutas 
Precis som med den första kategorin tolkningen inleds ger inspelningarna av rollspelen möjlighet att 

undersöka tolkens aktiviteter när hon lämnar samtalsramen tolkning pågår. Inspelningarna av 

rollspelen sträcker sig längre än själva rollspelet (upp till en halv minut efter avslutat rollspel). 

Källmaterialet har totalt fem exempel på när tolken går ur sin roll efter avslutat rollspel och de tre mest 

representativa kommer beskrivas i detalj i detta avsnitt. Samtliga exempel kommer att beskrivas i 

löpande text tillsammans med en serie om 2–3 stillbilder och transkription av sekvensen. 

 

Det första exemplet för denna kategori är exempel 9 som äger rum när det är ungefär 30 sekunder kvar 

av rollspelet. De primära parterna avslutar samtalet genom att prata om nästa möte. Den transkriberade 

sekvensen är 11 sekunder lång. 

 

Transkription av exempel 9 

 

1- H  Va bra! (ler) men då gör jag så att jag hör av mig å sen så bokar vi in ett möte (.) 
så snart vi kan helt enkelt 

2- T                  BRA! [VAD? JAG MEDDELA [DIG NÄR, BOKA MÖTE SÅ FORT VI KAN (blinkar) 
 

 
 
 
 
 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 2 
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3- S [JÄTTE [BRA, TACK HJÄLP! (ler och sträcker ut handen mot H)= 
4- T [mmh! [jättebra tack, tack för hjälpen! (ler) 
5- H [mmh! (ler) 
 
 
 
 
6- H/S =[(S och H skakar hand) (ler) 
7- H   [Tack så mycket. Hej= 
8- S (ler och tittar i sina papper) 
9- T = hej 
 
10-  (alla ler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I slutet av tolkens återgivning (rad 2) av handläggarens (rad 1) avslutande mening lägger tolken till en 

blinkning med ena ögat (bild 2). Tolken anpassar sin tolkning och signalerar på båda språken att 

samtalet är på väg att avslutas och hon använder det Einarsson (2009:270) tar upp om att signalera 

avslut. I tal ändrar tolken prosodi i sitt tal, hon låter glad och har en mjuk ton (t. ex. på rad 4) medan 

hon på teckenspråk ändrar ansiktsuttryck: ler mer än tidigare (bild 1, rad 4) och nickar lätt med 

huvudet. Efter rollspelets avslut ler samtliga (bild 3, rad 10). 

 
Bildserie av exempel 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
I exempel 10 görs flera försök till att avrunda samtalet. Första försöket görs ungefär 2 minuter innan 

själva rollspelet avslutas. Sekvensen som exemplet rör är 29 sek, från rad 1 till rad 21 och där av 29 

sekunder innan rollspelet avslutas. I exempel 10 nedan görs ett försök till att avrunda samtalet, ungefär 

2 minuter innan själva rollspelet avslutas. Parterna försöker bestämma tid för nästkommande möte 

men de halkar in på att istället diskutera om vem som kan boka tolk till det mötet. När det väl är utrett 

förklarar handläggaren vad de kan gå igenom på nästa möte. Handläggaren gör ett till försök att 

avsluta, ungefär en minut innan avslutet, med att säga ”tack så mycket” men den sökande svarar med 

att förklara att hon var nöjd med mötet men att hon gärna hade träffat en dövkonsulent. Handläggaren 

förklarar och ursäktar sig igen för det faktum att deras dövkonsulent är sjukskriven. Skämtsamt säger 

den sökande på rad 1 att hon kanske borde söka jobb som dövkonsulent istället. 

 
  

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 1 

Bild 3 
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Transkription av exempel 10 

 
1- S KANSKE JAG JO[BBA DÖV KONSULENT ISTÄLLET (ler) 
2- T                            [det kanske jag skulle kunna göra, jobba som dövkonsulent istället.(ler 

stort) 
3- H (skrattar) ja, [inte så dumt (ler stort) 
4- T                        [(gest handflatorna upp) INTE DUM IDÉ. (ler stort) 
 
5- S JAG [VILL JOBBA I ARKIV VILL JAG. TYST STILLA (ler stort) 
6- T         [ja, nä, jag vill gärna (.) satsa på min arkivarie utbildning. (skrattar lätt) det är tyst 

och lugnt. (ler) 
7- H Ja, jag vet [(skrattar) 
8- T                   [VET #JA #JA. 
 
9- S [(handflatorna upp) TACK FÖR HJÄLP 
10- H [tack så mycket 
11- T  [ja men dåså, ja:  (ler) 
12- T     TACK MYCKET 
12- T                                                      ja: tack själv! 
13- H (sträcker fram handen mot sökande) 
14- S TRÄFFA [SNART IGEN. 
15- T                [tack. å så träffas vi snart igen ja. (ler) 
16-  (H och S skakar hand) 
17- H ja, [det gör vi. Jag [bokar och skickar per e-post till dig. 
18- T       [(nickar)            [JAG BOKA SKICKA E-POST 
19- S [JÄTTE BRA! 
20- T [mh: va bra, jätte bra (ler) 
21- (H nickar och tittar på T, S tittar på H och T) (alla ler) 
 
 
 

 

 

 

 

Tolken är vid det här laget fullt medveten om att samtalet ska avslutas vilket hon också signalerar i sin 

återgivning i både i tal och teckenspråk. I talet ändrar tolken betoning och prosodi genom att sänka 

rösten lite och i slutet av meningarna höja till en lite ljusare ton. Tolken ler (bild 1) mer än tidigare 

också i sina återgivningar vilket syns tydligt i transkriptionen (se raderna: 2, 4, 6, 11, 15 och 20) och 

lägger till ett eget lätt skratt i sin återgivning (rad 6) till talad svenska. Tolkens uttryck på teckenspråk 

ändras också så att återgivningarna efter rad 8 sker med enbart en hand, den aktiva handen. För att 

utrycka sig på teckenspråk används båda händerna men här utför tolken vissa tecken enbart med en 

hand. Tolkens passiva hand vilar under avslutningsfasen i knät. Ett intressant exempel på det är 

tecknet för BOKA, som i sin grundform tecknas med två händer, men som tolken tecknar med en hand 

men med två artikulationsställen precis som tecknet skulle ha utförts med två händer. Detta tecknas så 

fort att det inte går att visa i stillbilder. 

 

Rollspelet är slut när samtalsparterna tackar för sig, direkt efter detta så ler alla tre parter och tittar på 

varandra och nickar lite lätt. Tolken går alltså ur sin roll genom att le och ta ögonkontakt med 

handläggaren som tolken inte haft ögonkontakt med under hela tolkningen (bild 3). 

 

 

 

Bild 2 

Bild 1 

Bild 3 
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Bildserie av exempel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sista exemplet inom kategorin rollspelet avslutas, exempel 11, är 28 sekunder långt i sin helhet 

och har transkriberats nedan. Här pratar parterna om nästa gång de ska ses och vad de kan ta upp då. 

 

Transkription av exempel 11 

 

1- H ja okej men [nu verkar det tyvärr så att att tolktiden är slut. (.) Och allt det praktiska 
2- T                        [#OK TYVÄRR TOLK TID SLUT. 
3- H med [planen för ditt jobbsökande, blanketter (.) 
4- T          [PRAKTISK ANGÅENDE PLAN HUR FRAMTID LISTA, PAPPER, FORMULÄR ALLTING. 
5- H  och barnomsorgen tar vi [nästa gång. (.) Så får vi boka tid för det. 
6- T                                              [BARN OMSORG VI DISKUTERA NÄSTA GÅNG, BOKA [TID. 
7- S                                                                                                                                          [NÄR? 
8- T å när är det? 
 
 
 
 
 
 
9- H eh: vad sägs om kanske [måndag klockan tio? 
10- T                                            [FÖRSLAG MÅNDAG KLOCKA TIO 
 
 
11- S #OK. [JAG ÄNDÅ LEDIG. (.) KAN KOMMA-HIT 
12- T          [aa .hh okej. Ja jag är ju ändå ledig kan man väl säga så att det är inga problem 
13- H jätte bra! [Tack för idag då, då ses vi på måndag klockan tio, hejdå 
14- T                  [JÄTTE BRA! TACK FÖR IDAG. VI SES [MÅNDAG KLOCKA TIO 
15- S                                                                                  [TACK FÖR HJÄL[PEN 
16- T                                                                                                               [tack för hjälpen 
17- (H, S och T tittar på varandra) (H och S ler mot varandra) 
 
Ungefär tre minuter innan slutet börjar tolken då och då, när den sökande tecknar, lägga händerna i 

viloposition på bordet (bild 1) istället för i knät som hon gjort tidigare. Bild 2 visar att tolken också 

använder bordet som viloposition för den passiva handen. Rollspelet börjar avrundas när handläggaren 

säger att tolktiden snart är slut (rad 1) vilket också gör tolken varse om att rollspelet snart kommer 

avslutas, även om det kommer att dröja hela 28 sekunder innan det är helt över. Efter uttalandet på rad 

1 har tolken fortsatt alltid händerna på bordet som viloposition. Handläggaren avslutar samtalet med 

vänlig och bestämd ton på rad 13 och den sökande följer och tackar för hjälpen (rad 15) vilket gör att 

tolken inte behöver anpassa sin återgivning med ”avslutningssignaler” för att samtalet ska avslutas. 

Tolkens utryck i avslutningen består, precis som vid inledningen av rollspelet, av ett neutralt 

ansiktsuttryck med rak kroppshållning och händerna nu vilande på bordet. Efter att rollspelet har 

Bild 2 Bild 3 Bild 1 

Bild 1 

Bild 2 
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avslutats markerar tolken sin förändrade deltagarposition genom att titta mot en tom plats (bild 3). 

Parterna ler och skrattar tillsammans direkt efter avslutat rollspel. 

 
Bildserie av exempel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Sammanfattning 

Denna kategori, dvs. rollspelet avslutas, pågår jämförelsevis mycket längre än de andra kategorierna 

innan den är helt klar. Tolkarna signalerar det kommande avslutet under en längre stund t.ex. genom 

ändrad röstkvalitet (en mjukare röst och gladare ton), genom att le oftare och nicka lätt. Efter att 

rollspelet avslutats går de flesta ur sin roll genom att le och titta på båda tolkanvändarna, och då 

speciellt mot handledaren som tolken inte haft ögonkontakt med under tolkningen. 

  

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
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6. Sammanfattande diskussioner 

Den här kandidatuppsatsen har haft som syfte att undersöka teckenspråkstolkars fotombyte (change of 

footing) dvs. när den rådande samtalsramen och i och med det deltagarstatusen i det tolkmedierade 

samtalet av någon anledning förändras och hur tolken hanterar detta. De tre frågeställningarna som 

utgjort riktlinjer för arbetet har varit: 

 

1. När i det tolkade samtalet ägnar sig tolken åt fotombyte? 

2. Hur signalerar och genomför tolken när hon gör ett fotombyte? 

3. Förekommer det någon skillnad när tolken ägnar sig åt fotombyte när hon tolkar till talad svenska 

alternativt till teckenspråk? 

 

För att besvara dessa frågor har materialet, dvs. de filminspelade tolkmedierade samtalen sorterats och 

bearbetats. Det arbetet har lett fram till fyra olika kategorier av situationer där tolken ägnar sig åt ett 

fotombyte. Dessa fyra kategorier har döpts till rollspelet inleds, självpresentation i tolkningen, 

tolkinitierade reparationer och rollspelet avslutas. Dessa fyra kategorier ger också svaret på fråga 1, 

dvs. när i samtalet tolken ägnar sig åt fotombytet. Vi kan se att den första och sista kategorin är direkt 

kopplade till rollspelet och det format som skapas i och med att samtalet bygger på ett manus. 

Samtalsdeltagarna kliver alla tydligt i och ur sina roller och att detta sker i en riktning (i eller ur 

samtalsramen). 

 

De två andra kategorierna är närmare kopplade till tolkens konkreta uppdrag och de situationer som 

hon måste hantera. Kategorin självpresentation i tolkningen är visserligen också tydligt kopplat till att 

samtalet bygger på ett manus, men skulle kunna förekomma i en rad olika varianter som exempel på 

oförutsedda situationer där tolken under tolkningen får en direkt fråga som hon måste hantera. 

Kategorin tolkinitierade reparationer är ett annat exempel som till skillnad från förra exemplet sker på 

tolkens eget initiativ. Den här formen av fotombyte sker i samband med att tolken koordinerar 

samtalet, något som en ansvarstagande tolk förväntas göra för att få till så bra återgivningar som 

möjligt på det andra språket. Till skillnad från kategori ett och fyra, där fotombytet innebär en 

förflyttning i en riktning, innebär förflyttningen i exemplen från kategori två och tre en dubbel 

förflyttning (ut ur och snabbt in i samtalsramen). Tolken noterar en förändring i rådande samtalsram 

och deltagarstatus, tolken hanterar detta för att snabbt återgå till den ursprungliga samtalsramen. 

 

Den andra frågan handlar om hur tolken signalerar sin förändrade deltagarstatus, dvs fotombytet, i det 

pågående samtalet. I resultatkapitlet har vi sett ett stort antal verbala och icke-verbala resurser för att 

snabbt hantera situationen. Det handlar om såväl vedertagna sätt att ta turen i talad svenska som i 

teckenspråk, men också hur många av dessa kommunikativa resurser samspelar och förekommer 

samtidigt. I transkriptionerna har både verbala och icke-verbala signaler annoterats. Målet har varit att 

visa komplexiteten i tolkning mellan talad svenska och teckenspråk. Flera av exemplen visar också hur 

tolkens arbetsspråk på grund av att de förekommer i olika modaliteter också kan produceras samtidigt. 

Det skapar en dubbel simultanitet, dvs. både en simultanitet i fråga om tolkningstekniken 

(simultantolkning) men också en simultanitet i fråga om att kunna prata på båda språken samtidigt. 

 

Det är enbart genom mikroanalyser på interaktionsnivå med detaljerade transkriptioner som det är 

möjligt att fånga, frysa och zooma in på den här dubbla simultaniteten. Det förutsätter också att man 

betraktar tolkning som interaktion, dvs. med en inneboende ordning i hur turerna fördelar sig bland 

deltagarna i ett samtal. 

 

Svaret på den tredje frågan, dvs. om det förekommer någon skillnad mellan tolkarnas fotombyte i 

tolkning till eller från talad svenska och/eller teckenspråk, kan vi egentligen bara använda oss av 

kategorierna två och tre. För hanteringen i talad svenska visar exemplen från kategori två, 
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självpresentation i tolkningen, att tolken gör pronomenbyten under återgivningen och att båda tolkarna 

– fastän de hanterar frågan olika – hittar lösningar för att hantera den oväntade situationen utan att 

störa samtalsflödet. Båda varianterna skulle kunna beskrivas som implicita koordineringar i enlighet 

Wadensjös terminologi (i Skaaden 2017). 

 

Vad gäller tolkarnas fotombyte på teckenspråk ser vi att omfrågningarna sker mer eller mindre 

samtidigt på två språk. Enbart i transkription nummer fem gör tolken en antydning till att själv påtala 

att hon ”va tvungen å fråga”. Även om denna variant troligen skulle kallas för explicit koordinering i 

enlighet med Wadensjös terminologi sker den oerhört smidigt och implicit. En orsak till detta är 

troligen att Wadensjös koordineringsstrategier bygger på hennes datamaterial som rör dialogtolkning 

mellan talade språk och därmed är de förmodligen inte anpassade för simultantolkning och mellan 

språk i två olika modaliteter som talad svenska och teckenspråk. 

 

Genom att ha studerat tolkningssituationer på den här detaljerade nivån hoppas jag att jag har kunnat 

visa komplexiteten i den här verksamheten. Jag hoppas också att teckenspråkstolkstudenter känner sig 

inspirerade att fortsätta analysera den avancerade profession som de är på väg mot. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Specifikt teckenspråkstolkars fotombyte har tidigare inte beforskats och just därför är vidare forskning 

oerhört viktigt för att utöka kunskapen för professionen. I fortsatt forskning kan eget material anpassas 

med syftet att tolkarna behöver hantera sitt fotombyte, till exempel att alla tolkar får hantera en 

”självpresentation” vilket är en tacksam kategori att analysera. Utöver uppsatsens forskningsfrågor kan 

det vara intressant att även analysera vilka tolkningsstrategier tolken använder i samband sitt 

fotombyte. 
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