
Errata: 
 

1) I. Geiger Poignant, Elisabeth. 2020. ”Samtal med utländska författare  
           i Sverige som arena för spridning av översatt litteratur – historik och praktik”.  

Inskickad.   Antagen för Finsk Tidskrift nr. 7/8, 2020  
 
 

2) Figurförteckningen saknas, infogas direkt efter innehållsförteckningen: 
 

         Figurförteckning:  
     Figur 1: Episodstruktur i samtalet med Svetlana Aleksijevitj 2015, s. 3  

     Figur 2: Det tolkade författarsamtalets placering i flera forskningsfält, s. 26 

     Figur 3: Översikt över empiriskt material och analysnivåer, s. 34 

     Figur 4: Moderatorns språkval och dess konsekvenser för tolken, s. 36 

     Figur 5: Temaepisoder från original till tolkning, s. 43 

     Figur 6: Översikt över avhandlingens delstudier, s. 52 

     Figur 7: Turtagningsschema: (A) utan och (B) med tolkning, s. 54 

     Figur 8: Turtagningsschema: alternativen i tolkade författarsamtal, s. 55 
 
 
Övrigt: 

3) s. 4, rad 8: titeln på svenska är Tiden second hand: slutet för den röda människan. 
4) s. 8, rubrik 1.2 avsats 2 rad 7: gestforskning (gestforsking) 
5) s. 40, avsats 2 rad 5: interaktionsforskare  
6) s. 40, avsats 2 rad 6: ortografisk 
7) s. 52, figur 6 ruta 2 horisontellt: samtalsstruk-turens  
8) s. 54, avsats 1 rad 8: fig. 4 (fig.3) 
9) s. 78, appendix, undertext b): bägge (båda) 
 

Artikel I:  
10) s. 2, rubrik 2 avsnitt 2 rad 7: är (ärr)  
11) s. 4, rubrik 4.3 rad 1: Poets, Essayists, Novelists (novellists) 
12) s. 10, rubrik 5.2 rad 1: fig. 3 (fig.2) 
 

Artikel II:  
13) s. 210, avsnitt 1 rad 6: phonetic (phonological) 
14) s. 216, rad 2–3 nerifrån, avstavning: ans-wered (an-swered) 
15) s. 217, transkription rad 38: den engelska översättningen flyttas fram till placering under 

originalet 
16) s. 217, transkription rad 44, engelska: usually, we put out own measurement on everything 
17) s. 225, avsnitt 2 rad 8–9 avstavning: poly-phony (polyph-ony) 
 
 
 
 



Artikel III:   
18) s. 2 avsnitt 4 rad 5: (Szczepek Reed 2010) 2009  
19) s. 5, transkiptionsrad 7: sträckmarkering ska vara i slutet av gestfrasen 
                        .................................____O__........................______________/____/____/____/____/____/___ 
                                                                                                 I                       I 
        она была мне знакома (.) и там было какая такая интонация 
    was familiar to me                         and there was      such a  kind of    intonation 
 
20) s. 9, efter transkriptionen rad 6: inhabitants near (of) Chernobyl (själva byn heter Pripjat) 
21) s. 12 rad 8: behaviour (behavior) 
22) s. 15, Summary and conclusions, rad 4: around (of) Chernobyl (se punkt 20) 

 
Artikel IV: 

23) s. 9 fig 5 rutan längst ner till höger: reflections on roots and global consciousness. 
24) s. 18 rad 23 (mitt på sidan): Romand’s oral version (Bodner Gröön 2019). 


