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»Jag tror den kommer från himlen.» 
En fallstudie av kognitiv belastning i TV-tolkning 

Birgitta Englund Dimitrova 
Stockholms universitet 
birgitta.englund@su.se 

Abstract:  This paper – ‘I think it comes from heaven.’ – is a case study of cog-
nitive load in consecutive interpreting. The data is taken from an example   of dual-
role mediation in an entertainment show on Swedish TV, where the host 
interviews a Russian-speaking guest while at the same time functioning as inter-
preter for the Swedish viewers.  The assumption of the study is that performing 
such double functions is cognitively taxing and may lead to cognitive overload, 
affecting the interpreting process. Methodologically, the study uses multimodal 
conversation analysis for the analysis of utterances in combination with non-ver-
bal elements (gaze, hand movements). This analysis from a micro perspective is 
embedded within a macro perspective analysis where elements of thick descrip-
tion serve to contextualize the situation in order to tentatively explain some prob-
lems in the interpreting process and the strategies used to solve them.  

Keywords:  TV-interpreting, dual-role mediation, cognitive load, interpreting 
strategies, multimodal analysis, thick description, Russian, Swedish 
1. Syfte och bakgrund  

TOLKNING ÄR en kognitivt krävande uppgift som bl.a. förutsätter myc-
ket goda kunskaper i båda tolkspråken. Men även den som har både språk-
kunskaperna, tolkutbildning och tolkerfarenhet kan få problem, också vid 
tolkning av korta och språkligt relativt okomplicerade yttranden. Det kan 
t.ex. ske om tolkningen kombineras med någon annan uppgift. Den här 
uppsatsen syftar till att analysera ett sådant exempel och föreslå en förklaring 
till det som sker. Det rör sig om s.k. dual-role mediation (språkförmedling 
i dubbla roller, se avsn. 1.2) där tolken samtidigt också har en annan funk-
tion och ett centralt begrepp i uppsatsen är kognitiv belastning.  
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1.1 Kognitiv belastning och tolkning  
Kognitiv belastning är »[k]rav som ställs på mottagning, bearbetning och 
hantering av information i en pågående arbetsuppgift. Det är hur mycket 
information och hur bekant eller obekant denna är, dess komplexitet och 
aktuella krav på precision och snabbhet som åstadkommer varierande grad 
av kognitiv belastning.» (Egidius 2008; citerad efter Psykologiguiden u.å., 
elektroniskt tillgänglig). Kognitiv belastning (eng. cognitive load ) är ett 
mångdimensionellt begrepp och viktigt i studiet av olika slag av tolkning 
(Seeber 2015). Främst har det gällt simultantolkning som innebär samtidig 
processning av flera olika (under)uppgifter: lyssna på och förstå källspråket, 
hålla i minnet, överföra till och producera på målspråket samt monitorera 
alla delprocesserna (för en tidig modell, se Moser 1978) vilket ställer stora 
krav på arbetsminnet (Timarová et al. 2014). Konsekutiv tolkning sker efter 
källspråkstalet/-yttrandet och kan därför ha lägre grad av samtidighet, men 
i stället ökar då kraven på minneskapaciteten, även när anteckningsteknik 
används.  

Olika modeller har föreslagits för kognitiv belastning i tolkning. Gile har 
ända sedan 1980-talet kontinuerligt vidareutvecklat sina s.k. Efforts Mo-
dels (svensk term kapacitetsmodeller, se Vik-Tuovinen 2006, 30) för 
att fånga den (mentala) ansträngning (i modellerna ett begrepp nära relate-
rat till kognitiv belastning inom kognitiv psykologi) som olika former av 
tolkning kräver och för att förklara uppkomsten av den i processen. Se Gile 
(1995/2009) för en omfattande redogörelse, jfr även Gile (2015). Seeber 
(2011) har föreslagit detaljerade modeller för den kognitiva belastningen i 
simultantolkning vid språkspecifika problem och strategianvändning. Ökad 
kognitiv belastning i tolkning kan bero på olika faktorer, s.k. problem 
triggers (Gile 2015, 136), som kan vara dels av lingvistisk karaktär, t.ex. 
namn, siffror, vissa syntaktiska strukturer i ett kontrastivt perspektiv, dels 
förknippade med andra faktorer i tolkningssituationen, som talhastighet 
och bristande (teknisk) ljudkvalitet. I experimentella studier av kognitiv be-
lastning i tolkningsprocessen används ofta sådana problemutlösare i forsk-
ningsupplägget.   

Vid problem i tolkningsprocessen, oberoende av tolkningsmodalitet och 
orsak, kan tolken tillgripa strategier som ett sätt att lösa problemet (Gile 
2015; Seeber 2011). Strategier i tolkning har fått ett flertal definitioner och 
klassifikationer i tidigare studier; se Kalina (2015) för en översikt och vidare 
de studier som där nämns. Frågan om strategier kommer tillbaka nedan, i 
analysen i avsnitt 3.3.   



1.2 Språkförmedling i dubbla roller och TV-tolkning  
Kognitiv belastning i tolkning studeras vanligen utifrån förutsättningen att 
tolkningen är yrkesmässig och utgör tolkens enda uppgift. Men det är inte 
ovanligt att tolkning i någon form förekommer tillsammans med någon 
annan parallell uppgift.  Ett sådant fall är det som Hlavac (2017, 200) kallar 
dual-role mediation: »Those who mediate linguistically between others 
may often simultaneously adopt or retain another distinct role, e.g. coun-
sellor, lawyer.» En tentativ svensk term kan vara språkförmedling i 
dubbla roller. Tolkningen sker alltså i en situation där språkförmedlaren 
också har en annan uppgift, som ofta är huvuduppgiften. Språkförmedling 
i dubbla roller kan ske t.ex. när en person med viss språkkompetens ombeds 
ad hoc att språkförmedla eller tolka, eller självmant påtar sig uppgiften (se 
t.ex. Jansson & Wadensjö 2016, där termen language brokering an-
vänds). 

Fallstudien här gäller ett TV-program där programledaren intervjuar en 
rysk gäst och samtidigt tolkar för de svenska TV-tittarna. Tidigare studier 
av TV-tolkning har framför allt gällt situationer där tolken enbart har tolk-
funktion. Så har t.ex. Straniero Sergio (1999) och Wadensjö (2008) visat hur 
mediet och situationen (nöjesprogram, talk show) kan bidra till att upphäva 
alternativt förstärka en traditionell bild av tolken som »osynlig» i interak-
tionen (jfr Wadensjö 1992, 1998). I en tidigare studie (Englund Dimitrova 
2019) har jag behandlat etiska aspekter av samma situation och visat hur 
rollerna som programledare respektive tolk är för knippade med skiftande 
deltagarstatus (Goffman 1981, 144). Programledarrollen är överordnad och 
tolkrollen är inbäddad i den och under ordnad den. Det föreliggande fallet 
är av särskilt intresse eftersom den person som här fungerar i dubbla roller 
har professionell erfarenhet av båda rollerna. Mitt antagande är att språkför-
medling i dubbla roller innebär en ökad kognitiv belastning och att detta 
kan påverka tolkningsprocessen.  

2. Material och metod 

Materialet för studien är en intervju i nöjesprogrammet Jacobs stege som 
sändes i svensk TV den 19 oktober 1985 och som finns tillgänglig på youtube 
(»Alla Pugatjova on Jacobs Stege 1985»). Se vidare nedan 3.1. 

Kognitiv belastning i tolkning studeras vanligen genom experimentella 
studier där forskaren har strikt kontroll över de ingående variablerna. I den 
här studien använder jag en kvalitativ forskningsmetodik, nämligen multi-
modal samtalsanalys där yttrandena analyseras i kombination med icke-
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verbala uttryck, främst blickriktning och hand- och armrörelser. Intresset 
för samtal som ett samspel mellan olika modaliteter, både verbala och icke-
verbala, är numera stort inom tolkningsforskning (se t.ex. Stachowiak 2016; 
Biagini et al. 2017; Davitti & Pasquandrea 2017; Wang 2018). För transkrip-
tion av ljudinspelningen och mätning av pauser har jag använt programva-
ran Audacity (https://www.audacityteam.org/). En nödvändig begränsning 
i att använda material från TV är att forskaren inte får visuell tillgång till allt 
som sker, utan är hänvisad till det som programproducenten har bestämt 
ska visas i rutan.  Den multimodala analysen är inbäddad i en analys av si-
tuationskontexten, närmare bestämt av deltagarna och deras bakgrund och 
några av förutsättningarna för själva samtalet, och innehåller alltså element 
av s.k. thick description (Geertz 1973; Ponterotto 2006). 

3. Analys 

Analysen har fyra delar. Jag ger först en övergripande presentation av pro-
grammet, deltagarna, intervjun och tolkningen. Därpå presenterar jag en 
episod, dvs ett avsnitt i diskursen som är avgränsat av tydliga övergångar 
(Norrby 1996, 168). I den tredje delanalysen fördjupar jag några aspekter av 
de yttranden som, tillsammans med en ökad kognitiv belastning, leder till 
problem i tolkningen.  I den fjärde delen fokuserar jag på den roll som blic-
kar och handrörelser spelar i kombination med de verbala yttrandena. 
3.1 Programmet, deltagarna, intervjun och tolkningens förutsättningar 
Programmet Jacobs stege sändes under andra hälften av 1980-talet med 
svenska och utländska artister som gäster. Det var direktsänt, men utan pub -
lik i studion. Programledare var Jacob Dahlin (1952–1991). Dahlin hade 
studerat ryska och tolkning och översättning vid Stockholms universitet och 
hade erfarenhet som tolk. Han hade också vid tidpunkten för programmet 
flera års erfarenhet som radiojournalist, men var 1985 ganska ny som TV-
programledare. En stor del av programmet vid det här tillfället, ca 29 mi-
nuter, ägnades den sovjetiska superstjärnan Alla Pugačeva (f. 1949), 
sångerska och även huvudrollsinnehavare i flera framgångsrika filmer.1 In-
slaget med Pugačeva inkluderar klipp från tidigare filmer och videor2 och 
var uppenbarligen planerat av Dahlin som hade ingående kunskaper om 

1 Mer bakgrund ges i Englund Dimitrova a.a.
2 Även det fullständiga inslaget med Pugačeva finns på youtube (»Alla Pugačeva v pro-

gramme Lestnica Jakoba (live, 1985 g.)»).

http://https://www.audacityteam.org/


sovjetisk populärkultur. Intervjun är 5 m 33 s lång och tar upp hur Pugačeva 
ser på sig själv, sitt arbete och sin karriär (se vidare Englund Dimitrova a.a.).  

Att genomföra en tidsbegränsad intervju i direktsänd TV kan antas vara 
en kognitivt krävande uppgift i sig. Att kombinera med att också tolka ökar 
kraven. Intervjun görs under tidspress: den sker i slutet av ett program som 
går i direktsändning, med en blandning av inspelade och direktsända inslag. 
Efter intervjun ska gästen framträda live med ett avslutande sångnummer i 
studion. Sändningen skulle sluta kl. 00.30 enligt programtablån i tidningarna 
(Dagens Nyheter 19 oktober 1985, sid. 51) och detta var det sista program-
met för dagen.  Även om sluttiden kanske inte är huggen i sten, så är troligen 
ett överdrag i tid förknippat med extra kostnader, för personal, teknik, sänd-
ning etc. 

Alltför stor kognitiv belastning i den dubbla uppgiften undveks framför 
allt genom planering av de ämnen som skulle tas upp och genom kontroll, 
framför allt genom att hålla talarturerna, både gästens och de egna, mycket 
korta. Uppenbarligen var intervjun väl planerad och med förutsättningen 
att programledaren Dahlin också skulle fungera som tolk. Det syns i bild att 
Dahlin vid flera tillfällen kastar en blick på ett papper som ligger på bordet, 
troligen någon form av manus till intervjun. Rimligt är att anta att manuset 
innehåller planerade frågor åtminstone på ryska och att Pugačeva hade fått 
veta ungefär vilka frågor som skulle ställas.3 Vid ett tillfälle blir det tydligt 
att en frågas formulering på svenska inte är planerad, se utdrag 1. (För 
transkriptionskonventioner, se appendix. För att göra artikeln tillgänglig 
även för icke ryskkunniga, ges översättning av de ryska delarna i fotnoter; 
formell ekvivalens har jag eftersträvat bara när det är relevant för fram -
ställningen.)   

Utdrag 1 
28 D […] как ты считаешь перемена (0.16) в правительстве от-

разится на эстраде4 ↑ kommer den här nya (0.1) ja vad ska 
man säga maktombytet i Kreml kommer det att återspegla sig 
på det du representerar = 

Pausen efter den här nya och orden ja vad ska man säga indikerar att 
Dahlin söker en lämplig svensk översättning av det ryska uttrycket пере -
мена в правительстве ’regeringsförändringen’, där en orda grann 

3 Dock troligen med undantag för den fråga som enbart ställs på svenska och som pre-
senteras i Englund Dimitrova a.a.

4 Övers. till svenska: Vad tror du, kommer regeringsförändringen [Gorbačevs tillträde 
som generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti ] påverka populär kulturen?
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 översättning inte naturligt skulle föra svenska TV-tittares tankar till att 
Sovjet unionen hade fått en ny ledare några månader tidigare.  

I planeringen har säkert också ingått att tolkningen ska ske konsekutivt. 
Både Dahlin och Pugačeva verkar vana vid sådan tolkning vid intervjuer. 
Talarturerna är överlag mycket korta och turtagningen sker ofta genom lat-
ching, dvs utan paus mellan turerna (Norrby 1996, 45), alternativt med 
mycket kort paus. Tolkningen är för det mesta mycket effektiv, kort och utan 
överflödighet. Ett exempel finns i utdrag 2, tur 56, nedan, där Dahlin stäl-
ler en kort fråga på ryska till gästen och sedan tolkar frågan till svenska med 
ett förklarande tillägg för TV-tittarna. Till effektiviteten bidrar att i Dahlins 
yttranden finns verbalt inga tydliga gränser mellan vad han säger som pro-
gramledare och som tolk. I viss mån ges den informationen i stället para-
lingvistiskt, genom röststyrkan som är starkare i programledardelen av 
yttranden och något svagare när han tolkar. 

Episoden i fallstudien är 49 sekunder och börjar med en fråga som var 
noggrant planerad; Dahlin hade nämligen ställt samma fråga i sändningen 
veckan före,5 då hans gäst var den amerikanska sångerskan Diana Ross. Pu-
gačeva kände därför säkert till att frågan skulle ställas och hade troligen i 
förberedelserna för programmet fått se intervjun med sin sångarkollega Ross. 
Exempel 1 ger Dahlins fråga och Ross svar (i förkortad form och förenklad 
transkription utan turnumrering):  

Exempel 1 

Dahlin.  But where do you get your energy from? You record all the 
time, you go on tours, now you’re making your fourth movie. Where 
do you get your energy from? 

Diana Ross. Oh. . you know, it’s not like the kind of energy you get 
from vitamins. Love is energy, and my feelings, my emotions. And the 
things I feel and care about – my work. You see, I’m really happy about 
life and about being alive. […] Because I like what I do. I have a gift. 
[…]  And I appreciate the work and I appreciate what I represent. […] 
(»Diana Ross on Jacobs stege 1985») 

5 Den intervjun var dock inspelad före sändningen och visades med svensk undertext-
ning.  



3.2 Episoden »var får du all din energi ifrån» 
Episoden med frågan om energikällan och Pugačevas svar presenteras i 
 utdrag 2–6 med kommenterande beskrivning. Av utrymmesskäl ger jag 
beskrivningen av paralingvistiska och icke-verbala drag enbart i den kom-
menterande texten och inte i transkriptionerna. 

Utdrag 2 
56 D […] (1.2) откуда у тебя столько энергии6 ↑ var får du all din 

energi ifrån ↑  du har just gjort din fjärde film du åker och har 
haft hundratals konserter bara i år  
(0.3) 

57 P во первых я хорошо кушаю у меня хороший аппетит7 = 
58 D = jag äter bra jag har god aptit ja det-  

(0.3) 

Episoden inleds med tur 56 och Dahlins fråga på ryska och svenska. I 
tur 57 börjar Pugačeva svara i allvarlig ton och indikerar genom vo  pervych 
’för det första’, att detta bara är början på hennes svar.  I tur 58 tolkar Dahlin 
i lika allvarlig ton hennes svar och återger Pugačevas ja med »jag», han tolkar 
alltså i så kallad »jag-form» till svenska (i enlighet med den redan då kodi-
fierade tolketiken, God tolksed 1980). Efter tolkningen svarar han direkt som 
programledare med orden ja det men avbryter sig, klappar henne lätt på 
magen och skrattar. Han verkar påbörja ett yttrande i stil med: »ja det märks» 
eller »ja det syns», men avslutar det lite lekfullt icke-verbalt genom klappen. 
Under tolkningen är bara Pugačeva i bild, men i samband med program -
ledarens kommentar och klapp övergår kameran till att visa båda. Tittarna 
ser alltså att Dahlin rör vid gästens mage och förstår därmed att han med 
pronominet jag inte avsett sig själv, utan som tolk återgivit hennes ord. Han 
visar därmed sin övergång till programledarrollen främst icke-verbalt. Han 
tolkar inte sitt korta verbala inpass som programledare till ryska, även om 
Pugačeva säkerligen förstår den antydan som ligger i Dahlins beröring och 
skratt.  

Under Dahlins skratt i tur 58 skrattar också Pugačeva lätt och yttrar 
sedan tur 59, där hon fortsätter sitt svar:  

6 Övers. till svenska: Varifrån får du så mycket energi?
7 Övers. till svenska: För det första äter jag bra. Jag har god aptit.
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Utdrag 3 
59 P во вторых это (1.2) я так думаю что от неба8 
 (0.1) 
60 D och så från himlen ↑ = 
61 P = да когда | мне9 
62 D            | от бога ↑10 

(0.3) 
63 P | нет11 
64 D | från gud  ↑ = 
I tur 59 nämner Pugačeva efter en paus om 1,2 s himlen som en andra 

källa till sin energi.  Medan hon talar, riktar hon blicken uppåt, mot taket. 
Hennes vänstra armbåge vilar på bordet, med underarmen rakt upp och 
handen böjd i 90 graders vinkel; handflatan är vänd uppåt och hon rör han-
den lätt i sidled. Hon ger en bild av att vara redo att ta emot något ovanifrån.  

Dahlin tittar på henne medan hon talar. Hans tolkning av hennes ytt-
rande, tur 60, föregås av mycket kort paus om 0,1 s, men som ändå ger in-
tryck av tvekan. Han tolkar med frågeintonation och tittar på Pugačeva 
medan han gör en svepande rörelse uppåt med höger arm och hand, som 
för att visa mot himlen. Trots att han med sina ord tolkar till svenska, verkar 
han med intonation, blick och handrörelse fråga Pugačeva: »menar du verk-
ligen himlen?» Pugačeva inleder tur 61 med da ’ja’, kanske menat som ett 
bekräftande svar på Dahlins icke-verbala fråga i tur 60. Hon fortsätter tala, 
men Dahlin avbryter henne och ställer en ny fråga i tur 62: menar hon att 
kraften kommer från gud? De tittar på varandra, hans intonation uttrycker 
förvåning. Efter en kort paus svarar Pugačeva nekande i tur 63. Turen över-
lappar med att Dahlin i tur 64 för tittarna tolkar till svenska sin egen fråga 
från tur 62. Dahlin tolkar inte Pugačevas svar från tur 63. Han kanske inte 
uppfattar det, eftersom det överlappar med hans eget yttrande, eller så väljer 
han att inte tolka det, eftersom Pugačeva direkt tar turen igen:  

8 Övers. till svenska: För det andra är det, tror jag det är från himlen. 
9 Övers. till svenska: Ja när jag-
10 Övers. till svenska: Från gud?
11 Övers. till svenska: Nej.



Utdrag 4 
65 P = ну у каждого есть свой бог у меня есть свой12 

(0.1)  
66 D hos hos alla finns (0.15) alla har sin gud 

(0.8)  
67 P и мне кажется что (0.1) силы они (1.4) где-то рядом со 

мной только надо к ним относиться?13 =  
68     D = kraften finns nånstans nära mig och det gäller bara att närma 

sig den 
I tur 65 verkar Pugačeva ta tillbaka sitt förnekande från tur 63. Hon ut-

trycker nu att hon har en individuell gud eller gudstro. Hon talar allvarligt, 
tittar på Dahlin och rör lätt vänster handflata in mot bröstkorgen. Efter en 
mycket kort paus börjar Dahlin tolka i tur 66, genom en ord-för-ord-över-
sättning av början av Pugačevas yttrande: hos hos alla finns. Han avbryter 
dock den påbörjade konstruktionen som alltså blir en felstart (i själva verket 
en dubbel felstart, genom upprepningen av prepositionen hos). Efter en kort 
paus (0,15 s), uppenbarligen för monitorering av Pugačevas yttrande och 
sin egen påbörjade tolkning, tolkar han sedan till korrekt idiomatisk 
svenska: alla14 har sin gud. Under turen gör han en snabb rörelse framåt 
snett uppåt med båda händerna och tittar på henne.   

Efter en paus om 0,8 s fortsätter Pugačeva i tur 67 sitt svar, som har flera 
pauser. Hon gör återigen några rörelser in mot bröstet med vänster handflata, 
på samma sätt som i tur 65, och riktar blicken lätt uppåt. Blickriktningen 
kan möjligen uppfattas som utpekande mot himlen (som i tur 59) eller kan 
indikera sökande efter ord.  Dahlin tittar uppmärksamt på henne medan 
hon talar, men mitt i hennes tur lyfter han mycket kort blicken från henne 
och tittar snett framåt höger mot något i studion, en signal från producenten, 
en (för oss tittare osynlig) klocka eller möjligen för att se vilken kamera som 
var i sändning. Tolkningen kommer utan paus i tur 68; han lyfter under -
armarna och händerna uppåt som för att visa något och tittar kort in i ka-
meran. Pugačeva tittar på honom, men vänder sen bort blicken och riktar 
den snett framåt innan hon tar nästa tur:  
12 Övers. till svenska: Ja var och en har sin gud. Jag har min. 
13 Övers. till svenska: Och jag uppfattar det som om krafterna/makterna de finns nån-

stans bredvid mig. Jag måste bara förhålla mig (transkription oklar) till dem.
14 Ordet alla kan här uppfattas antingen som pronominet alla eller som en referens till 

Alla Pugačeva. Dahlin har visserligen i en tidigare episod av intervjun tolkat i »hon-
form», dvs omtalat Pugačeva som hon, men han har inte talat om henne i sin tolkning 
som Alla. Det är därför troligare att alla här refererar till  [u] každogo ’[hos] var och en’.
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Utdrag 5 
(0.1)  

69 P сила (0.4) моя это моя мои друзья15 
  (1.3) 
70 D makterna (0.5) alltså makterna så va (0.1) det är mina bästa 

vänner 
I tur 69 fortsätter Pugačeva sitt svar på Dahlins ursprungliga fråga om 

hennes energikällor. Hon har nu vänster armbåge på bordet och gör lätta 
markerande rörelser med vänster arm och hand medan hon talar. I slutet av 
turen riktar hon blicken mot Dahlin. När han inte omedelbart börjar tolka, 
gör hon en lätt rörelse mot honom med vänster tumme och hand för att 
överlämna turen. Dahlin tar turen efter 1,3 s paus; yttrandet uppvisar tvekan 
med två pauser. Vid första ordet makterna gör han en rörelse uppåt med 
höger hand och arm och tittar uppåt i handens riktning. Vid orden alltså 
makterna så va visar han uppåt med båda armarna och händerna och tittar 
in i kameran. Pugačeva tittar på Dahlin medan han tolkar och ler lite snett, 
möjligen lite osäkert. Dahlins tvekpauser indikerar problem i processningen, 
och hans tolkning, i ord, blickriktning och handrörelser, uttrycker något 
annat än det som Pugačeva sa på ryska.  

Episoden avslutas sedan med ytterligare två yttranden av Pugačeva och 
deras oproblematiska tolkning till svenska: 

Utdrag 6 
(0.7)  

71 P это моя (0.2) жизнь образ жизни16 
(0.2)  

72 D det är mitt liv mitt livsmönster = 
73 P = музыка и природа17 

(0.3)  
74 D och musiken och naturen (0.6) […] 

15 Övers. till svenska: Min kraft[källa]/styrka, det är min/mitt, mina vänner.
16 Övers. till svenska: Det är mitt liv, mitt levnadssätt.
17 Övers. till svenska: Musik(en) och natur(en).



3.3 Problemanalys 
Dahlin visar förvåning över Pugačevas svar i tur 59. Kosten, hennes första 
energikälla, är okontroversiell, men den gudstro som hon antyder både i ord, 
blickriktning och handrörelse är mer förvånande. Vid den givna tidpunkten, 
1985, är en religiös övertygelse inte officiellt accepterad i Sovjetunionen. Pu-
gačeva var redan en megastjärna men var ändå extremt försiktig med hur 
hon uttalade sig, framför allt vad gäller politik (se Englund Dimitrova a.a.). 
Religion och den rysk-ortodoxa kyrkan har ofta varit en maktfaktor i Sovjet 
och Ryssland och därmed potentiellt en politiskt känslig fråga.  Dahlin och 
Pugačeva var bekanta med varandra och hade redan haft en hel del samar-
bete, så hans förvåning kan betyda att det är första gången han hör henne 
nämna något som kan tolkas som en religiös övertygelse. Alternativt kan 
han vara förvånad över att hon nämner det så öppet.  Detta kan vara bak-
grunden till Dahlins korta tvekan före tur 60 och förvåning och möjliga 
icke-verbala fråga i tur 60. 

Att Dahlin vill få Pugačeva att precisera hur hon menar är naturligt sett 
i ljuset av situationen 1985, då programmet sändes. Michail Gorbačev hade 
tidigare samma år tillträtt som generalsekreterare i Sovjetunionens kom-
munistparti och därmed blivit ny ledare för landet. Han hade börjat förebåda 
reformer, men perestrojka och glasnost́ ,  som vi idag förknippar honom med, 
var ännu okända begrepp. Berlinmurens fall låg drygt fyra år framåt i tiden, 
Sovjetunionens fall ytterligare två år framåt. Alla indikationer på en refor-
merad politik var vid den här tiden av intresse att följa upp, och Dahlins re-
aktion bör ses i ljuset av detta.  Som programledare behöver han här 
överväga hur han ska gå vidare i ljuset av vad han har planerat för återstoden 
av den begränsade intervjutiden. Det oväntade svaret, tillsammans med den 
redan höga kognitiva belastningen som ligger i att fungera professionellt i 
två roller samtidigt under tidspress och i direktsändning, leder till att två till 
synes oproblematiska yttranden ger problem i tolkningen.  

Kapacitetsproblemen i tolkningsprocessen yttrar sig först i felstarten i 
tur 66. I ryskan uttrycks ägande, det som på svenska brukar uttryckas med 
verbet ha, vanligen18 genom en konstruktion med prepositionen у + genitiv 
av ägaren (+ fakultativt 3 pers sing av verbet vara): u menja [est́   ] – ordagrant 
’hos mig är/finns’. Rysk-svensk ordbok (1976) ger för prepositionen у som 
betydelse nr 4: (»при обозначении обладателя чего-л.»)19 och ger bl.a. 
 exemplet: »у него /нее/ красивый голос han /hon/ har en vacker röst». 

18 Förvisso har ryskan också har ett verb med betydelsen ’ha’, nämligen imet´, men det 
används betydligt mer sällan (Wikland 1974, 155).

19 Sv. övers. För betecknande av ägare till något.
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 Wikland (1974, 154, fetstil och kursiv i originalet) säger beträffande verbet 
есть att det »har en vidsträckt användning tillsammans med prepositionen 
y   +   genitiv i betydelsen någon har något ». Konstruktionen är central i språ-
ket, den förekommer mycket frekvent och varje ryskstuderande lär sig den 
i början av studierna och nöter in den, både i förståelse och produktion. 
Ändå tolkar Dahlin alltså ordagrant och därigenom oidiomatiskt: hos hos 
alla finns. En sådan ordagrann överföring brukar kallas transcoding, en 
strategi som kan vara lämplig t.ex. vid tolkning av namn och siffror men 
som också kan användas som »an emergency strategy if the interpreter fails 
to fully understand the source text and relies on its surface structure rather 
than semantic content» (Kalina 2015, 403). Den påbörjade konstruktionen 
indikerar en kognitiv överbelastning som lämnar otillräcklig processnings-
kapacitet för den komponent i tolkningsprocessen som består i monitore-
ring av form och betydelse, och som nu i stället sker i pausen om 0,15 s efter 
fel starten. 

Det andra problemet uppstår inför tolkningen av Pugačevas yttrande i 
tur 69, och består i bristande förståelse, dels av Pugačevas användning av 
ordet sila, dels av meningens syntaktiska konstruktion. Sila kan på svenska 
betyda bl.a. ’kraft’, ’styrka’, mer sällan ’makt’ (Svensk-rysk ordbok 1976). Pu-
gačeva använder här sila som synonym till ėnergija ’energi, kraft’ och refe-
rerar tillbaka till Dahlins ursprungliga fråga i tur  56: откуда у тебя 
столько энергии ’var får du all din energi ifrån’. I textlingvistiska termer 
har vi här ett fall av bindning via synonymi (Nyström 2001, 44): »min 
energi = min kraft[källa] är….» och Pugačeva återknyter alltså till det ur-
sprungliga ämnet för episoden. Hon kanske vill sluta tala om sin eventuella 
gudstro, eller bara se till att besvara Dahlins fråga, avsluta intervjun och få 
genomföra det sångnummer som hon skulle avsluta programmet med. 
Dahlin, å andra sidan, har i tur 62 gjort en ämnesdigression (Norrby 1996, 
156) och introducerat ett nytt ämne genom sin fråga om gud. Av hans ordval, 
hand- och armrörelser och hans blick uppåt i tur 70 blir det tydligt att han 
menar att de är kvar i det ämnet och därför förstår hennes ord sila som re-
fererande till de sily som hon nämnde i tur 67 och som han tolkade till kraf-
ten; i text lingvistiska termer, bindning via identitet (Nyström 2001, 40).  

Till detta kommer en syntaktisk svårighet. Meningen innehåller subjekt 
och predikativ (subjektiv predikatsfyllnad), som båda uttrycks med substan-
tiv, vilket innebär att båda kan vara subjekt vilket försvårar förståelsen (Wik-
land 1974, 254). Yttrandet saknar också bindeverb vilket annars skulle visat 
vad som ska uppfattas som subjekt. Pugačeva säger Min kraft[källa] [är] 
mina vänner medan Dahlin gör en approximativ tolkning: Makterna är mina 
vänner och gör tillägget bästa, förmodligen för att få ett mer idio matiskt 



 yttrande på svenska. Den strategi som används är parallel reformula-
tion, som Gile (1995/2009, 211) föreslår med följande förklaring: »When 
working conditions are particularly bad and interpreters feel it is imperative 
to continue speaking despite their inability to understand and reformulate 
the source speech properly, they may invent a speech segment which is com-
patible with the rest of the speaker’s statement.» 
3.4 Blickar och handrörelser 
Tolkar brukar uppmanas att vara restriktiva i sina icke-verbala uttrycks -
medel (Stachowiak 2016) men Dahlins tolkning i episoden utmärks av 
många handrörelser och användning av blickriktning. Delvis beror det tro-
ligen på de dubbla roller han intar i ett nöjesprogram en sen lördagskväll. 
Med blickriktning och handrörelser kompletterar eller specificerar han det 
han säger. I flera fall gäller det markering av hans egen deltagarstatus (jfr 
avsn.  2.2).  I tur 58 markerar han genom en snabb klapp på gästens mage 
att han skiftat deltagarstatus, att han övergått från att vara tolk till att vara 
programledare. I tur 60 tolkar han gästens yttrande, samtidigt som han med 
intonation, blickriktning och handrörelse som programledare frågar henne 
om hon verkligen menade det hon sa. 

När Pugačeva nämner sin andra kraftkälla, himlen, i tur 59, visar hon 
uppåt både med blicken och ena handen som om hon väntar på något från 
ovan. Denna icke-verbala »bild» kommer att avgöra stora delar av Dahlins 
fortsatta tolkning till svenska i den här episoden, den riktning samtalet tar 
och vad tittarna får veta om Pugačevas energikällor. Den kommer också att 
återspeglas icke-verbalt av honom, inte bara i tur 60 när han tolkar hennes 
yttrande från tur 59, där den faktiskt finns, utan också i flertalet av hans 
turer som tolk i episoden, se avsn. 3.2. Det blir särskilt tydligt i tur 70, där 
hans tolkning understryker den »himmelska» dimensionen av den kraft som 
Pugačeva bara har antytt.20 Pugačeva, å andra sidan, har (i turerna 65 och 
67) placerat sin gud och sin kraftkälla inom eller nära sig själv, något hon 
under stryker genom sina handrörelser i båda turerna in mot sin bröstkorg. 
Möjligen har hon här också inspirerats av det svar som Diana Ross gav i 
programmet veckan före, se exempel 1.  

20Med handrörelser och blickriktning visar han också att ordet makterna inte avser den 
världsliga makt som hans tolkning i tur 28 refererade till, se Utdrag 1.
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4. Avslutande kommentarer 

I den här uppsatsen har syftet varit att visa att så kallad språkförmedling i 
dubbla roller, dual-role mediation, i det här fallet: där en person 
 fungerar både som programledare/intervjuare och tolk, är en kognitivt kom-
plex och krävande situation. I den analyserade situationen leder en ökad 
kognitiv belastning i form av dubbla roller, tidspress och ett oväntat yttrande 
av den intervjuade, till att programledaren/tolken får problem med två ytt-
randen.  I det ena fallet börjar han tolka ordagrant till svenska vilket leder 
till en felaktig och oidiomatisk konstruktion, trots att det ryska uttrycket 
normalt inte borde orsaka några som helst problem för honom. Det andra 
problemet består i att han dels missförstår en syntaktisk konstruktion, dels 
missförstår vad talaren syftar på. Hans tolkning av det specifika yttrandet 
kommer därför att uttrycka något annat än vad talaren sa.  

Det som händer skulle i en bedömningssituation, t.ex. i examinations-
prov eller anställningsprov för tolkar, säkert bedömas som fel i tolkningen 
på yttrandenivå. Avsikten här har dock inte varit att försöka »finna fel» och 
att kritisera, utan snarare att föreslå en förklaring till det som sker. Sett på 
yttrandenivå är det befogat att säga att Dahlins tolkning i tur 70 uttrycker 
något annat än originalyttrandet. Sett i ett större perspektiv, som i det här 
fallet mot bakgrund av hela den analyserade episoden, är slutsatsen inte lika 
självklar, eftersom gästen i programmet faktiskt uttrycker sig vagt och tve-
kande och därmed lämnar utrymme för olika förståelse och olika tolkningar.  

Tack 

Tack till Cecilia Alvstad, Magnus Dahnberg, Elisabeth Geiger Poignant, Eli-
sabet Tiselius och Cecilia Wadensjö för läsning och synpunkter. Artikeln är 
utarbetad inom projektet Invisible process – cognition and working memory 
of dialogue interpreting (VR 2016-01118).  
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   appendix. transkriptionskonventioner 
d   yttrande av Dahlin 
p   yttrande av Pugačeva 
=   i början/slutet av talartur: turen börjar/slutar utan paus, s.k. latching 
↑   stigande intonation (frågeintonation) 
(0.5)   pauslängd i sekunder 
|   överlappande tal börjar 
?   osäker transkription 
[…]   utelämnad del av tur 
det-   avbrutet ord 
kursiv  markerar emfatiskt tryck
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