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Abstract
Interpreted Public Literary Conversations. Storytelling and Triadic Interaction Across Language
Boundaries

This dissertation investigates the occurrence and nature of public literary conversations within the discipline of Translation
and Interpreting Studies. Alongside a macro-sociological exploration of public literary talks in Sweden from 1998–2018 -–
in relation to literary translations published during the same period – the dissertation mainly presents detailed interaction
analyses of three interpreter-mediated public literary conversations.

Public literary conversations with writers, be they foreign or domestic, have gained increasing popularity in Sweden
during the past decades. Talks with foreign writers are mainly held by a few large official organizers, such as the annual
Gothenburg Book Fair and the International Authors’ Scene in Stockholm. Conversations that are not conducted in English
require interpretation, mostly in the consecutive mode, with the interpreter sitting on the stage along with the writer and
the moderator. Interpreting strategies evolve to cope with both the formal constraints and the amplifications of a staged
conversation, which is generated by the contextual setting of the literary interview and its narrative turns-in-talk nature.
Framed as interviews on life and culture, they range in character from spontaneous and entertaining talk to discussions of
more profound ideas, and they often entail narrative passages. These properties, as well as the shifting between languages,
have formal implications for their sequence structure.

The empirical data of the thesis consists of two parts: 1) a data base of 1382 registered events, and 2) a corpus of 29
video-recorded conversations, from which three were selected for separate in-depth studies. Concepts from translation
sociology are applied in study I to expound the mapped frequency and distribution of languages within public literary
conversations during a twenty-year period in Sweden. The following three studies explore interpreter-mediated public
literary conversation as shared, situated, and staged activity. Each conversation is characterized by a specific solution as to
how talk in interaction is organized. These three studies draw on theories of interpreting as social interaction. Multimodal
interaction-analytical transcription processes have been used as the core methodological approach. In study II, patterns
within the interpreted conversation are tracked with topical episode analysis to see how the interpreter maintains coherence
in rendering multiturn-passages of the conversation. In study III, the focus is on various phenomena that – in interaction
between the writer and the interpreter – can form a unity of embodied human expression, such as prosodic trajectories and
the evolvement of gestures and talk. Study IV addresses the impact of narratological elements on the sequence structure
and studies how all three participants on stage, in front of the audience, communicate their involvement.
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Förord 

Detta avhandlingsarbete utgör ett försök att sätta vetenskapliga begrepp på 
vad som händer vid tolkning av författarsamtal. Som tolkar använder vi 
gärna metaforer för att uttrycka det svårförklarliga, spännvidden och rörelsen 
i vad vi (tror att vi) gör. Eftersom metaforer inte är brukliga i teoretiska be-
skrivningar av fenomen passar jag på att nämna några tolkmetaforer här, i 
detta enda korta textstycke i avhandlingen som är fritt från vetenskaplighet-
ens krav: Att tolka är att lasta över gods till ett annat transportmedel, varsamt 
och i rätt ordning. Att tolka är att tandempaddla, hålla komplementär balans. 
Att tolka är att omsorgsfullt teckna efter en förlaga, synliggöra konturerna 
för en (annan) betraktare. Tolkning kan således kännas som kroppsligt arbe-
te, idrott och konst – men inget som kan filas på i lugn och ro. Tolkar har 
bara en enda chans, i motsats till översättare. Sagt är sagt, lagt kort ligger, 
inte bara ristat i sanden utan hugget i sten: allt syns och hörs, särskilt på en 
scen, under inspelning, inför åhörare med ofta betydligt större kunskap i 
ämnet än tolkens. Visst kan man reparera lite i stunden, men att efteråt av-
programmera sina ordsnubblingar eller rena fadäser från minnet är lika vik-
tigt för tolkars sinnesro som att ha förberett sig väl på uppdraget inför dess 
genomförande. Studier i interaktionsanalys av tolkade samtal lindrar denna 
plåga. Inte för att det blir ogjort, men för att perspektivet blir mångfacetterat 
och rymmer så mycket mer än att tolken sagt rätt eller fel. Vad gör scen-
triaden gemensamt – författaren själv, moderatorn och tolken – för att för-
medla författarens tankar, bekännelser, drabbelser och humor för publiken? 

Det finns faktiskt en tolkmetafor som tagit sig in i de akademiska finrum-
men, och den får läsaren möta i min avhandling – nota bene som teori. Den 
är upprinnelsen till att avhandlingen har skrivits. Ett första och största tack 
för hjälpen med denna bedrift riktas till min huvudhandledare Cecilia Wa-
densjö, som uppmuntrande kunde se på mina fynd och mina blommiga trans-
skriptioner, skärpa till eller med säker hand stryka saker som jag skrivit, 
ställa framhärdande majevtiska frågor och få mig att skriva nytt. Yvonne 
Lindqvist gav mig simlektioner i översättningsflödena, de svenska såväl som 
de globala. Bägge handledarna lade stor möda på att lära mig hur en rationell 
avhandlingsklartext skall smidas, och vilka än så tankeväckande utvikningar 
samt styltiga satskonstruktioner det bör avstås ifrån (den här skulle aldrig ha 
passerat). Hur skulle jag ha klarat mig utan denna stränga, sakkunniga men 
alltid såväl respektfulla som inspirerande handledning? Överhuvudtaget inte.  



 

 

Mitt tack går också till alla andra som under forskarutbildningen formade 
mitt tänkande: Birgitta Englund Dimitrova för översättningsvetenskapen, 
Staffan Carlshamre för vetenskapsteorin, ‘The big four’ vid Linköpings 
universitet (Leelo, Mattias, Nigel, Charlotta) för samtals- och interaktions-
analysen, Numa Markee för insikter i transkriptionshantverket. Andra präg-
lande händelser har varit forskarskolan CETRA 2016 i Antwerpen, fors-
kardagarna i Lammi, Finland, TIM-seminarierna och flera konferenser.  

För att komplettera tidsbilden för mina doktorandår från hösten 2015 till 
våren 2020 vill jag anföra de lärorika tolk-, biblioteks- och Högre semina-
rierna på TÖI, där översättar- och tolkkollegorna stötte och blötte sina, mina 
och andras forskningsprocesser och -resultat. Jag är också tacksam för sam-
arbetet med kollegorna på utbildningarna i konferens-, teckenspråks- och 
offentlig-sektor-tolkning för uppiggande vardagskontakt och pedagogisk 
verklighetsanknytning. I samtal och kollokvier har jag känt gemenskap med 
doktoranderna som delade bibliotekskorridorens örnnäste med mig.  

Ett stort tack går till Camilla Warnicke för opponering vid slutseminariet. 
Den enskild viktigaste informanten i mitt projekt har varit Ingemar Fasth, 

grundaren och konstnärliga ledaren för Internationell författarscen på kultur-
huset i Stockholm. Scenen och den imponerande gästlistan med de (hundra-
tals!) mest framstående författarna från hela världen är hans livsverk, och jag 
delar helhjärtat hans entusiasm för författarsamtalen. Även samarbetet med 
Goetheinstitutet och Rumänska kulturinstitutet i Stockholm, där möten med 
många av samtalsdeltagarna ägt rum, har varit en källa till inspiration för 
detta projekt. Betydelsefull information har jag dessutom fått av Annica 
Starfalk, produktionsledaren för Bokmässan i Göteborg 2008–2018, och av 
Birgitta Wallin, chefredaktören för kulturtidskriften Karavan. Malmö stads-
bibliotek har tillhandahållit många samtalsfilmer i original. Tack vare dessa 
personer och institutioner har jag känt mig förvissad om att mitt material 
äger representativitet.   

Ett särskilt tack vill jag rikta till mina kollegor Viveka Holm, konferens-
tolk/EU-tolk, och Maria Bodner Gröön, konferenstolk/EU-tolk och översät-
tare, samt till Kajsa Öberg Lindsten, skönlitterär översättare och tidvis tolk, 
som delgivit mig sina egna specifika erfarenheter av att tolka författarsamtal.  

Utöver alla dessa grupper och individer som befolkat min forskningsmiljö 
vill jag inte försumma att tacka Institutionen för svenska och flerspråkighet 
som har erbjudit det större akademiska sammanhanget, ovärderliga Högre 
seminarier och kontakt med kunniga språkvetare, samt kringtjänster för att 
denna avhandling har kunnat bli av. Institutionen har varit en utmärkt 
hemvist för en svensk- och flerspråkig tolkdoktorand.  

 
 

Stockholm, maj 2020           Elisabeth Geiger Poignant. 
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1 Inledning 

Ett författarsamtal är en offentlig medial företeelse, förannonserad i säsongs-
program, uppmärksammad i dagstidningar och oftast en del av författarens 
läs- och samtalsturné till flera länder och städer. I litteraturutredningens 
slutbetänkande (SOU 2012:65) och i kulturrådets skrift om läsfrämjande 
(Statens kulturråd 2015), som innehåller forskningssammanställningar och 
rekommendationer, tas författarsamtalet upp som ett verkningsfullt medel för 
att höja medborgarnas medvetenhet om läsning och för att allmänt öka 
litteraturens synlighet.  

Bland författarsamtalen intar de med utländska gäster en särskild plats, 
när de i kulturhus, på bokmässor och festivaler vänder sig till en bred publik. 
För att dessa ska kunna genomföras anlitas det ibland en tolk. En moderator 
leder samtalet och, beroende bland annat på dennes språkkunskaper, organi-
seras samtalet på olika sätt. Detta formar också uppgiften att tolka. Därför är 
den ena tolksituationen sällan den andra lik. Avhandlingen vill belysa det 
flerspråkiga författarsamtalet som ett kulturellt fenomen och lyfta fram de 
villkor dessa samtal innebär för författares möjlighet att berätta sina histo-
rier, moderatorer att intervjua och tolkar att tolka. Det tolkade författar-
samtalet studeras som ett samspel mellan moderator, författare och tolk i vad 
som beskrivs som en särskild verksamhetstyp (Linell 2011, se även 2009). 

I delstudie I underbygger jag en tes om att det internationella författar-
samtalet sedan millennieskiftet genomgått institutionalisering och utvecklats 
till en egen genre inom evenemangskulturen. De övriga studierna är inrikta-
de mot själva samtalandet på scenen, dess språkanpassade genomförande 
och på hur deltagarna gestaltar kommunikationen för att få fram de vikti-
gaste budskapen. Deras uppgift består i att åstadkomma samtalets evene-
mangskaraktär och leva upp till åhörarnas förväntan att närmare lära känna 
författarens personlighet och dennes syn på samhälle, liv och skrivande, att 
få kunskap och inte minst underhållning.  

I delstudierna II, III och IV behandlas genomgående fenomen som kan 
iakttas på mikronivå i inspelade tolkade författarsamtal, och dessa fenomen 
påvisas i ett fåtal valda utdrag. Utdragen täcker några sekunder eller på sin 
höjd ett par minuters samtalstid, är alltså minimala urklipp ur de ofta 
timslånga samtalen, och innehållsaspekter – vilka teman som tas upp – har 
endast lyfts fram när de har haft betydelse för den aktuella interaktionen. 
Författarsamtalens tematik och struktur mer generellt skulle kunna bli 
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föremål för en egen studie, utanför denna avhandling. För att ändå ge läsaren 
en allmän föreställning om verksamhetstypen ifråga beskrivs den kortfattat.  

Vad talas det om i författarsamtal? Som regel brukar moderatorns frågor 
och ämnesförslag ha ett nyöversatt och nyutkommet verk som utgångspunkt. 
Frågorna kan delas in i två huvudkategorier: fria, mestadels öppna tema-
frågor, och specifika textfrågor som utgår från citat ur verket, ibland innan, 
ibland direkt efter en högläsning. Alltid förekommande i samtalen är den 
aktuella bokens tillkomst, centrala motiv och protagonister, skrivandet, barn-
domsupplevelser och inspiration från andra författare i form av litterära 
referenser. Därefter intar författarens syn på samtiden, ofta politiska eller 
historiska faktorer från härkomstregionen, frågor om identitet och själv-
förverkligande, minoriteter, demokrati och yttrandefrihet och, inte minst, 
språk ett stort utrymme i de samtal som finns i min materialsamling. Ämnen 
som liv, död och kärlek berörs alltid på ett eller annat sätt, inte sällan mot 
slutet av samtalet och gärna med en skiftning mot en antingen mer allvarlig 
eller en mer skämtsam ton – eller båda delar. Enskilda motiv utvidgas till 
större temakretsar som kan växla mellan lokal och global, eller snarare 
mellan individuell och universell nivå, och mynna ut i fristående, återigen 
ofta biografiskt förankrade narrativ. Författarna kan agera eller framställa sig 
själva som såväl återhållna betraktare som rebelliska, drivna opinionsbildare, 
resonerande, argumenterande eller berättande. 
 För att visa ett exempel på hur en tematisk struktur kan se ut presenteras 
en grafik (fig. 1) över ett tolkat författarsamtal av det slag som är typiskt för 
den genre jag undersöker i avhandlingen. Författaren är Svetlana Aleksijevitj 
från Belarus, flerfaldigt prisbelönt för sin skönlitterära gestaltning av 
människors berättelser om historiska erfarenheter av krig och katastrof. 
(Utdrag ur detta samtal har analyserats närmare i delstudie III.) 

Tanken bakom figuren är att ge intryck av ett samtalsförlopp med dess 
indelning i faser och etapper. I figuren representeras samtalets genomgående 
tidslinje av ett enkelt ljudspektrogram, en vågform som tjänar som orien-
tering och ledlina, ljudtoppar syns vid skratt- och applådreaktioner från pub-
liken. Samtalsparternas turer ligger som färgkodade, ibland till punkter 
reducerade streck utmed tidslinjen och visar fördelning av talturer och taltid. 
Indelning av samtalets aktiviteter (intervju-passager, högläsningar) och faser 
(inledning, huvuddel, slut) framgår av raderna under. Fälten i nedre delen av 
figuren innehåller teckenförklaringar och en specificering av de tematiska 
episoderna I–V, grafiskt symboliserade av bågar som löper på tidslinjens 
ovansida. I figuren symboliseras avbrotten för skådespelarnas högläsning av 
en kort streckmarkering (av utrymmesskäl), med tidsangivelse för respektive 
högläsning (L1 och L2) i förklaringsrutan.  
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I det avbildade författarsamtalet (fig. 1) ledde moderatorn åhörarna krono-
logiskt genom Aleksijevitjs bokproduktion. Frågorna och svaren handlade 
om individer, samhällsgrupper och omständigheter hon skrivit om, från by-
bornas berättelser om andra världskriget (episod I) och unga ryska soldaters 
dödliga tjänstgöring i Afghanistan (episod II), till hur lokalbefolkningen runt 
Tjernobyl upplevde kärnkraftshaveriet 1986 och åren därefter (episod III). 
Episod IV handlade om sovjetmänniskan som tematiserats i hennes bok 
Tiden Second Hand, utgiven i svensk översättning av Kajsa Öberg Lindsten 
år 2013. Hela tilldragelsen på Dramatens Stora scen var tydligt utformad 
som scenproduktion, eftersom den också innefattade framföranden av de 
översatta rösterna genom fem olika skådespelare som uppträdde efter en 
noga avvägd tidsplan. Författarinläggen och tolkens återgivning av dessa i 
korta konsekutiva turer gavs, trots den stränga ramen, ett stort improvi-
sationsutrymme. Endast den sista episoden (V), som handlade om Aleksi-
jevitjs pågående och framtida intervju- och skrivprojekt om människors var-
dagsupplevelser av kärlek, rymde spontana reaktioner från publiken. 
Skratten spred sig mot slutet av samtalet, däremot tillät det formella 
sammanhanget inga publikfrågor. Evenemanget live-strömmades i Sverige 
och direktsändes i en tv-kanal i Belarus.  

Om man vill beskriva författarsamtalens kulturella och sociala karaktär 
behöver även deras framväxt som moderna medie-evenemang på bokmässor 
och litteraturfestivaler tas med i bilden. Som framgår av delstudie I är 
fenomenet stadigt växande. Författaruppträdandena har utvecklats till en 
försäljningsfaktor i bokbranschen, fastslår Johannsen (2013) som undersökt 
den omfattande tyskspråkiga litteraturmarknaden. Detta gäller även för 
Sverige. Nyskriven skönlitteratur har fått större spridning och nåbarhet men 
också förvandlats till en vara på kulturmarknaden. Litteraturkritiker har 
uttryckt skepsis mot detta, men allmänhetens läsare visar sin glädje över den 
ökade tillgängligheten, menar Johannsen (2013:64). Hon förklarar kritiker-
nas ställningstagande emot litterär evenemangskultur med den diskrepans 
som funnits mellan intresset för verket i sig och för författaren som person. 
Intresset för verket i sig som förståelseprincip grundar sig på den franske 
teoretikern Barthes (1968) inflytelserika tes att textens betydelse överlever 
författarens (därav titeln på hans essä: La mort de l’auteur (Författarens 
död)), och att författarens livsvillkor således är något som måste bortses 
ifrån för att de inte ska skymma sikten på verket självt. I diametral 
motsättning till denna akademiska uppfattning växte sedan 1980-talet den 
litterära evenemangskulturen fram efter sina egna lagar, resonerar Johannsen 
(2013). Genom intervjuer och samtal började det odlas ett offentligt intresse 
för författarens person, för dennes livsomständigheter och inspirationskällor.  
 Barthes tes om författarens död framkallade även inom litteraturveten-
skapen en motreaktion som betecknats som författarens återkomst, och 
intresset för personen blev ett diskussionsämne (jfr. Jannidis et al. 2000; 
Haarder 2018). En biblioteks- och informationsvetenskaplig facktidning vid 
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Humboldt-universitetet i Berlin går ännu längre och menar att författaren, 
efter sin död och efterföljande återkomst, i det nya millenniet håller på att 
försvinna igen – i digitaliseringen  (Kaden 2009).  
 Digitaliseringsstrenden låter det fysiska mötet i form av författarupp-
trädandet framstå som en motvikt. De personcentrerade litteratursamtalens 
uppkomst som populär litterär praktik poängterar för läsaren författarens roll 
som en verklig människa, någon som sätter ord på etiska dilemman, ställer 
engagerande frågor, formulerar samhällsproblem och beskriver individens 
förverkligande. En svensk litteraturkritiker och ofta anlitad moderator vid 
författarsamtal konstaterar att det ändå finns något som starkt lever kvar från 
Barthes essä, och som idag framhävs mer än tidigare, nämligen hans 
”oerhörda tilltro till läsarens förmågor” (Elam 2018:10). Det innebär att 
läsarens mottagande upphöjs till en betydelseskapande faktor för det litterära 
budskapet. Ur detta perspektiv tillmäts  även författarsamtalens publik en 
viktig roll. Författarsamtalet tillmötesgår läsarens intresse att få uppleva 
författarpersonligheten, vilket möjligen fyller ett behov att kompensera för 
förändrade, avtagande eller digitaliserade läsvanor.  

Om mottagandet är en del av den litterära praktiken, och läsaren, respekti-
ve lyssnaren vid författarsamtalen tilltros ha förmågor att vara medskapande 
i verkets betydelse, är det följaktligen av stor vikt att inkludera publiken och 
ge den tillgång till alla konversationens såväl lätta som djupgående 
vändningar. En förutsättning för detta är att språkförståelsens begränsningar 
undanröjs så långt det går, vilket möjliggörs genom tolkning. Vilken möjlig-
het har publiken att uppleva författarens personlighet när mötet sker via tolk? 
Vilka är alternativen? – att författaren talar ett annat språk än sitt eget och 
publikens (som exempelvis engelska) eller talar enbart inför personer som 
delar hans/hennes språk? Dessa frågor var min ingång i avhandlingsarbetet. 

1.1 Tolkning och översättning   
Inledningsvis definieras begreppet tolkning i den föreliggande studien. 
Verksamheten studeras inom disciplinen för forskning om tolkning, 
Interpreting Studies (IS), som är en del av det vetenskapliga fält som 
internationellt går under benämningen översättningsvetenskap, Translation 
Studies (TS).  

Att översättning och tolkning är två olika praktiker uttrycks inte tydligt 
med olika termer på alla språk. Professionella tolkar och översättare har som 
regel skillnaderna klara för sig, men i vardagslag behöver sådana ofta 
förtydligas, även där olika beteckningar – tolkning respektive översättning – 
används, som exempelvis i Sverige. I praktiken är gränsen mellan verksam-
heterna flytande, eftersom båda handlar om att byta ut språkliga strukturer 
och lexikala, kulturella och diskursiva element i ett språk mot motsvarande 
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element i ett annat. Detsamma gäller oavsett om språken är tecknade, talade 
eller förekommer i skriven form. En skillnad ligger givetvis i det skrivna 
ordets varaktighet mot det tecknade och talade ordets flyktighet. Tolkning 
måste levereras i realtid, direkt i anslutning till originalet, medan översät-
taren har en stund på sig att framställa sin produkt.  
 Kravet på omedelbarhet i tolkningen förutsätter såväl snabb analys som 
förmågan till ett ad hoc återskapande av innebörden. Hos den tecknande och 
talande tolken måste det omformade språkliga uttrycket, med så lite 
fördröjning som möjligt, färdas genom det egna subjektet, förses med den 
egna rösten, egna gester eller tecken, samtidigt som innebörden uteslutande 
är någon annans budskap. Detta kan ses som en källa till missförstånd eller 
t.o.m. avsiktligt förvillande, som i det anekdotiska utropet: – Översätt bara, 
tolka inte! Det handlar om en domares bryska tillrättavisning av en inlevelse-
full tolk i en flerspråkig israelisk/tysk/fransk film-samproduktion som visar 
flera timmars skilsmässoförhandlingar1. Här illustreras den inte sällsynta 
uppfattningen att tolkning mellan två språk medför en implicit risk för att 
glida över i tolkning i exegetisk bemärkelse, så som det antyds i domarens 
kommentar ovan: att förklara, göra en utläggning och därmed en inter-
pretation av idéer, fakta, ett känsloinnehåll, ett citat eller en tredje parts 
tankar. Redan en min som ledsagar en tolkning från ett språk till ett annat 
kan efter denna syn uppfattas (eller missuppfattas) som underliggande kom-
mentar till själva yttrandets innebörd. Mimik kan tona ned, ifrågasätta, mot-
säga, ironisera, men också nyansera, förstärka, – eller, i enlighet med ett 
professionellt ideal, representera talarens intention så autentiskt som det går 
att åstadkomma för en annan än upphovspersonen själv. Att översätta men 
inte tolka (i domarens mening) bygger helt och hållet på uppfattningen av tal 
som producerad muntlig text, där betydelser som överskrider ordens verbala 
innebörd är bannlysta.   

Tolkforskaren Franz Pöchhacker föreslår en vetenskaplig definition av 
tolkning enligt följande:  

 
Interpreting is a form of Translation in which a first and final rendition in 
another language is produced on the basis of a one-time presentation of an 
utterance in a source language. (Pöchhacker 2016:11, fetstil i originalet)  
 

Translation är skriven med versal och avser översättning i generisk be-
märkelse. Även här ses tolkning som att producera återgivningar, och att tala 
via tolk beskrivs, underförstått, som att producera yttranden. I själva verket 
bortser denna definition, liksom den uppfattning som ligger till grund för 
domarens uppmaning till tolken, från både agenter, situation och kontext.  
 I denna avhandling utgår jag istället från det tolkade samtalet som situerat 
aktivitetssystem (Goffman 1981), vilket öppnar för studier av såväl talpro-

                                                   
1 Amsalem vs Amsalem från 2015 av Ronit och Shlomi Elkabetz 
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duktion (ord, uttryck, prosodi, röstvolym) som av deltagarnas menings-
skapande baserat på andra kommunikativa resurser (gester, miner, kropps-
orientering, m.m.). Detta medger även att tolkens yttranden, förutom att 
studeras som återgivningar (renditions) i relation till yttranden i ett källspråk 
(utterances in a source language), också kan studeras utifrån sin samordnan-
de funktion i samtalet. Tolkens samtliga yttranden – återgivningar och icke-
återgivningar (Wadensjö 1992) – får betydelse för hur den pågående gemen-
samma verksamheten, själva samtalandet, organiseras. Deltagarnas sätt att 
samordna sin interaktion bidrar även den till hur de skapar mening av det 
som sägs och görs. Med den situerade aktiviteten som utgångspunkt ser jag 
tolkning som socialt samspel (Wadensjö 1992; 2018) som deltagarna är 
beroende av för sitt meningsskapande, karaktäriserat av att de uppfattar det 
som sägs både som mer eller mindre transparenta yttranden på källspråk eller 
målspråk och som sociala aktiviteter, vars mening i stunden medskapas av 
tolken. 

Dilemmat med uttolkning i ovannämnda domares utsaga är delvis bara 
skenbart, eftersom mottagaren visserligen inte förstår originalordens betydel-
se, men – förutsatt att parterna befinner sig i varandras hör- eller synhåll – 
alltid i någon mån har tillgång till originaltalarens blickar och ansiktsuttryck, 
rörelser, tonfall och röstläge, skratt eller gråt. Därmed kan de utan vidare 
bilda sig en direkt och egen uppfattning om varandras avsikt och känslo-
mässiga disposition. Bördan som vilar på tolken, att förmedla den fullödiga 
kommunikationen, är stor, men ett naturligt ansvar för tilltal, lyhört lyssnan-
de, minspel- och rörelsenyanser ligger, förutom på tolken, även hos de sam-
talande själva. Ett sådant ansvar brukar just författarsamtalens deltagare vara 
ivriga att axla. Författaren och moderatorn, men även publiken med sina 
skratt, sina ljudsignaler av beundran, med hummanden eller spontana app-
låder, tillkännager ofta sin inlevelse och sitt intresse och utgör en del av det 
situerade aktivitetssystemet. Generellt ger publiken som lyssnarfond, som ett 
hav av uppmärksamhet, samtalet på scenen en kommunikativ grundoriente-
ring och har stor betydelse för hur deltagarna skapar mening. Publikens 
närvaro är avgörande för interaktionen mellan samtalets huvudaktörer, där 
tolkningen ingår som en del av det gemensamma sceniska framträdandet.  

Språksynen som ligger till grund för studier av tolkade samtal som (sam)-
språkande och (sam)handling har i forskning om tolkning utvecklats till ett 
eget paradigm. Den grundar sig på en distinktion mellan tal som text och tal 
som handling. Med rötter i den Bachtinska dialogismen har sedan början av 
1990-talet ett interaktionistiskt perspektiv på tolkning utvecklats, med syfte 
att generera kunskap om det triadiska samspelet mellan primära, enspråkiga 
parter och tolk, som en specifik sorts kommunikation. Denna teoretiska håll-
ning har lett till den talande metaforen av tolkning som en ”communicative 
pas de trois” (Wadensjö 1998:12), eller på svenska, en ”kommunikativ dans 
för tre” (Wadensjö 2018:16). Verksamheten, en delad kommunikativ händel-
se, kan kännas igen genom dess specifika ramverk – två personer som sam-
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talar på olika språk med hjälp av en tredje. I de aktuella fallen sker detta 
inför publik.  

Författarsamtalen är bildnings- och underhållningsevenemang som, trots 
betoningen på alla parters vikt i samarbetet, med sina frekventa långa inlägg 
från engagerade författare innebär ett särskilt krävande arbete för tolkar, 
både avseende att återge vad som sagts och när det gäller att samordna själva 
samtalandet. Hur organiseras det så att moderatorn får styra intervjun, förfat-
taren får berätta och publiken blir uppdaterad allteftersom? Vilka specifika 
krav ställer de tolkade författarsamtalen på dem som tolkar? De omfattande 
återgivningspassagerna och den avsevärda språkliga rörelsefriheten kan 
emellanåt ställa tolkarna inför ett stort improvisationsutrymme som måste 
fyllas. Spänningsförhållandet mellan ordagrann, så kallad trogen översätt-
ning och fri, mottagarorienterad omformulering är ett klassiskt spörsmål 
inom översättningsvetenskaplig teori. Hur tolkar förvaltar detta improvisa-
tionsutrymme och framstår som trovärdiga, samtidigt som de anpassar sin 
stil till det underhållningsmodus som råder i konversationen, är centrala 
frågor som jag studerar i avhandlingen. Definitionen av tolkning underbyggs 
vidare i kapitel 2, Teoretiska utgångspunkter. 

1.2 Avhandlingens syfte och disposition 
Syftet för denna studie är både brett och smalt. Å ena sidan beskrivs offent-
liga samtal med utländska författare övergripande som socialt och kulturellt 
fenomen. Å andra sidan undersöks i detalj hur dessa samtal genomförs med 
tolkning, hur turtagningen ser ut i praktiken och om det går att hitta mönster 
i hur språkbytena hanteras av parterna under upprätthållande av samtalets 
röda tråd och ofta djupsinniga karaktär.  
 Avhandlingen består av nio kapitel och fyra delstudier. Kapitel två inne-
håller några för arbetet centrala aspekter inom översättningsvetenskap och 
tolkningsforskning och en inblick i andra språkvetenskapliga discipliner som 
är relevanta för undersökningen av det som händer i tolkade samtal på scen. 
Som teoretiska utgångspunkter behandlas författarsamtalens förankring i 
skriftliga och muntliga praktiker, narratologiska infallsvinklar, samtals- och 
interaktionsanalys samt multimodal analys genom prosodi- och gestforsking.  

I kapitel tre redogör jag för tidigare studier om tolkning i offentliga 
kultur- och mediesammanhang och diskuterar på vilka sätt den föreliggande 
undersökningen anknyter till dem.  

Kapitel fyra presenterar forskningsfrågorna.  
I kapitel fem beskriver jag materialinsamlingen och motiverar urvalen för 

analyserna ur en forskningssynvinkel som är relevant för tolkningens del. 
 Kapitel sex beskriver transkriptionsproceduren som metodiskt-analytiskt 
verktyg och olika grafiska uttrycksmedel med vilka jag eftersträvat att fånga 
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in och påvisa för läsaren språkliga och andra kommunikativa resurser som 
deltagarna använder sig av i sina yttranden.  

Kapitel sju ägnas åt en beskrivning av och kommentarer till artiklarna 
som utgör stommen i detta avhandlingsprojekt. Därefter sammanställer och 
diskuterar jag i kapitel åtta de olika resultaten och drar slutsatser av studien i 
sin helhet.  

Efter en synopsis på engelska i kapitel nio följer delstudie I (på svenska) 
som ger information om de flerspråkiga författarsamtalens förekomst och 
utveckling i Sverige och om deras samband med svensk och internationell 
översättningsstatistik. Delstudierna II, III och IV (på engelska) innehåller 
detaljanalyser av interaktionen i tre tolkade författarsamtal.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I takt med att översättningsvetenskapen (hädanefter ÖV) med inriktningarna 
TS (Translation Studies) och IS (Interpreting Studies) utvecklats som själv-
ständigt forskningsfält har alltfler former av språköverföring och språkåter-
givning – skriftliga,  muntliga och tecknade – integrerats i den. I allt högre 
grad urskiljs olika aktivitetsspecifika beteckningar, och ÖV omfattar idag 
forskning inom många specialområden, t.ex. undertextning, maskinöversätt-
ning, lokalisering, videotolkning, skrivtolkning, dövblind-tolkning, syntolk-
ning, medietolkning, m.m. De olika sätten på vilka terminologi används och 
vidareutvecklas inom inriktningarna har sitt ursprung i olika forsknings-
traditioner och därmed förknippade synsätt på språk och tänkande.  
 Språksynen som jag tillämpar i detta arbete grundar sig, som inled-
ningsvis nämnts, på ett dialogiskt, av flera röster sammansatt, kommunika-
tivt och interaktionellt sätt att se på språk och översättning. Denna syn som 
sammanfattas med beteckningen dialogism och som ursprungligen utveckla-
des av litteraturvetaren Michail Bachtin (Bachtin 1984; Holquist 2002) har 
med tiden kommit att spela en viktig roll för en mängd vetenskapliga ansat-
ser, inte enbart inom litteratur- och språkvetenskapen utan även inom andra 
områden som socialvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig och psyko-
analytisk teori.  
 Dialogismen – ordet användes enligt en av de främsta Bachtin-kännarna 
Holquist (2002:15) aldrig av Bachtin själv – blev utanför Bachtins hemland 
Sovjetunionen först uppmärksammad på 1960-talet i Frankrike, av de 
bulgariska litteraturvetarna Julia Kristeva och Tsvetan Todorov (Holquist 
2002:184), och spred sig mot slutet av sextiotalet till den anglo-amerikanska 
vetenskapssfären. Från att i Europa endast ha varit kända hos ett fåtal 
filologer och slavister blev Bachtins idéer tack vare engelska översättningar 
då tillgängliga för en större forskarvärld (Holquist 2002:185) och visade sig 
vara utomordentligt produktiva.  

Bachtin etablerar i sina litteraturanalyser av Dostojevskijs romaner 
begreppet polyfoni, fler- eller mångstämmighet, en beteckning han lånar från 
musiken. Det handlar om en egenskap som han tillskriver själva berättandet, 
där flera andra röster än berättarens egna tonar fram, både olika roman-
figurers och antydningsvis även läsarens, på ett med varandra samtalande, 
d.v.s. dialogiskt sätt. Detta gäller inte bara när en talare citerar någon annan, 
utan även i själva användningen av orden, ord som genom att tidigare ha 
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uttalats av många människor och i generationer, har berikats med ständigt 
nya betydelser. Samtidigt som orden förs fram och skapar nutid bär de med 
sig sina tidigare innebörder. Att göra den andres ord till sitt eget förutsätter, 
enligt Bachtin, i den talande romanfiguren, i berättaren, eller i läsaren olika 
medvetanden: ett ’jag’ och även ett sinne för ’den andre’. Dessa olika 
medvetandens yttre och inre dialoger med varandra lägger Bachtin som 
princip till grund för hur en författare bygger upp sin roman och skapar dess 
inre arkitektur (Holquist 2002:149).  

Det är inte bara olika röster eller stämmor utan även olika stilar som förs 
samman, löper parallellt och går att urskilja i en roman, som Bachtinforska-
ren Robinson (2011) uttrycker det. Bachtin utökade sitt polyfonibegrepp och 
sin dialogiska analysmetodik till att också omfatta en samtidighet av olika 
genrer eller språkliga varieteter i samma text, ett fenomen som han kallade 
heteroglossi, tal av olika språk (Robinson 2011:4). Heteroglossi betyder 
alltså att flera sätt att tala samsas i en dialog, eller t.o.m. i en enda talande/ 
skrivande individ. Begreppet polyfoni leder således tanken till de sam-
språkandes olika medvetanden, medan heteroglossi skulle kunna hänföras till 
deltagarnas flerspråkighet som kvalitativ egenskap så som den föreligger i de 
tolkade, d.v.s. två- eller flerspråkiga författarsamtalen. 
 Samtalsforskaren Linell anknyter till Bachtin när han utvecklar den 
dialogiska språksyn som i samtals- och interaktionsanalysen tillämpas på det 
talade språket. I sin bok Rethinking Language, Mind and World Dialogically 
(2009, se även Linell 2011), där han utförligt beskriver dialogismens 
centrala betydelse för diskurs- och samtalsanalytisk forskning, talar han om 
en ’dialogical turn’ inom humaniora och samhällsvetenskaperna (2009: 
xxvii), omfattande ’the linguistic turn’, (också kallad ’the pragmatic turn’) 
som slog igenom på 1970-talet. Linell grundar sig på det Bachtinska dialo-
gism-begreppet som teoretiskt förhållningssätt för att förstå språk, kommuni-
kation och tänkande mer generellt och betraktar dialogismen som mot-teori 
till den förhärskande monologiska språksynen som tas som utgångspunkt i 
undersökningar av det individuella, kognitiva processandet av information.   
 Här är det på sin plats att kort begrunda ordets etymologi: förstavelsen 
’dia-’ (= grek. genom, över) i dialogos bör inte förväxlas med ’dya-’ (= grek. 
två, jfr. dyadiskt: en relation mellan två enheter (i filosofin), två varelser (i 
biologin), två toner (i musiken), etc.). Logos, ordet, eller snarare mening, i 
kombination med dia-, och verbaliserat till en verksamhet, betyder således 
att ’genom-orda’, skapa mening genom samspråk, vilket knyter begreppet 
direkt till dess ursprung i det antika Grekland och till den sokratiska metoden 
att samtala fram vetande och insikt2. Etymologiskt sett står dialogen alltså 
inte i motsats till monologen som hålls av en person. Betraktad med 
dialogismens glasögon kan dialoger mellan olika röster upptäckas också i en 
                                                   
2 <https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue#note-1>  
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monolog. Exempelvis ett typisk, vad vi kan kalla monologiskt antagande om 
språk och tänkande är uppfattningen att information är något som en individ 
överför till en annan i en enkelriktad rörelse, transfer-modellen, en modell 
som alltså bortser från att alla individer, den som yttrar sig såväl som den 
som lyssnar eller läser, är meningsskapande subjekt. Ett annat typiskt 
monologiskt antagande är kod-modellen, tanken att språk är stabila koder, 
eller system, där delarna (orden, syntaxen, grammatiken) äger fastslagna, 
bestämda betydelser. Båda dessa står i motsats till den dialogiska synen där 
kommunikation och kognition alltid innebär interaktion mellan menings-
skapande individer, mellan talande såväl som lyssnande subjekt och deras, 
för att tala i Bachtinska termer, yttre och inre röster.  
 Linell (2009:xxix) nämner dock även att det inom forskningen finns 
tecken på konvergens mellan dialogiska teorier och modern neurobiologisk 
forskning.  
 I interaktionen syftar varje bidrag till något som antingen föregår eller 
följer efter den innevarande handlingen, och det dialogiska ligger i dynami-
ken mellan dem (Linell 2009:xxix). Den Bachtinska uppfattningen om att en 
kommunicerande part kan både vara i sig själv och i den andre, förena olika 
medvetanden samtidigt, uttrycks av Linell på ett sätt som utöver den 
dialogiska pekar på den multimodala dimensionen av interaktion, ett tema 
som behandlas närmare i avsnitt 2.4. Dialogicitet spåras således inte enbart i 
ord utan även i kroppsliga handlingar som gester och mimik som åtföljer 
verbala yttranden, eller som talar för sig själva: ”The human mind is not an 
individual mental entity, but a contextual phenomenon which is both 
embodied and socially embedded” (Linell 2009:xxviii).  
 Inom översättningsvetenskapen talas det, i analogi till den ovan nämnda 
lingvistiska eller pragmatiska vändpunkten, om en ’sociological turn’ som 
gjorde sig gällande sedan slutet av åttiotalet (Snell-Hornby 2006; Angelelli 
2012). Den öppnade för att många sociologiska teorier, bland andra dialog-
ismen med sina teoretiska och epistemologiska antaganden om mänsklig 
handling, kommunikation och tänkande, kunde börja tillämpas inom 
forskning i både översättning och tolkning.  

Den av Bachtin utvecklade och av Linell för språkvetenskapens och 
samtalsanalysens räkning förtydligade dialogistiska språksynen har förank-
rats inom forskningen om tolkning på ett grundläggande sätt av Wadensjö 
(1992), och sedan dess gjorts gällande i flera, för min undersökning viktiga 
arbeten (jfr. Apfelbaum 1998; Mason 2009; Baraldi och Gavioli 2012; 
Davitti 2013; Skaaden 2013; Dahnberg 2015; Warnicke 2017; Wadensjö 
2018). 

 
 



 

13 

2.1 Översättningsvetenskap: empiri och humaniora 
ÖV har en utpräglat interdisciplinär karaktär, vilket förklaras med att över-
sättning och tolkning som verksamheter är komplexa, har många berörings-
punkter med andra discipliners forskningsfält och därför ofta undersöks med 
hjälp av teorier och metoder som utvecklats inom dessa. Empiriskt före-
kommer översättning och tolkning i en rad olika sociala sammanhang som 
traditionellt har studerats inom litteraturvetenskap, teologi, juridik, medicin, 
med flera akademiska ämnen. Interdisciplinariteten fastställdes som en 
grundläggande faktor för ÖV på ESTs (European Society for Translation 
Studies) Wien-kongress 1992, och i den därefter utgivna samlingsvolymen 
Translation Studies – an Interdiscipline (Snell-Hornby, Pöchhacker och 
Kaindl 1994). Arton år senare skriver den tongivande översättningsvetaren 
Andrew Chesterman i en festskrift:  

 
It is often said, especially by laymen, that translation does not really have a 
theory. Not true: it has lots! (well, it depends what you want to call a theory; 
but still...) But at least it does not have a general theory, right? Translation 
Studies has produced at best only a mixture of fragmentary theories. – This 
claim is not quite true either: we have several candidates which present 
themselves as general theories of translation. (Chesterman 2010)  

 
Bestämningen och avgränsningen av ÖV som forskningsfält i sin egen rätt 
tog sin början med James Holmes’ The Name and Nature of Translation Stu-
dies (1972 [1988]), ett arbete som brukar betraktas som översättningsveten-
skapens självständighetsdeklaration. Forskningsfältets kartläggning befästes 
och utvidgades sedan av bland andra Gideon Toury (1995). Konsolideringen 
har således pågått sedan decennier, men Chestermans kommentar vittnar om 
att ÖVs historia präglats av att oupphörligen behöva definiera den process, 
händelse eller handling som gör skilda språkliga och kulturella uttryck ge-
nomskinliga och begripliga för varandra. Chesterman (1997) identifierade 
grundläggande idémässiga beståndsdelar (memes) inom ÖVs undersök-
ningsområde och beskrev senare också teoretiska förbindelselänkar (bridge 
concepts) mellan ÖV och andra discipliner, t.ex. inom den sociologiska tra-
ditionen (Chesterman 2007). Vidare har Gambier och van Doorslaer (2016) 
tematiserat de tvärvetenskapliga perspektiven i Border Crossings: Transla-
tion Studies and Other Disciplines. Där understryker de att ÖVs påverkan av 
och samverkan med andra discipliner kan sägas vara en del av ÖV i sig. 

Andra forskare har efterlyst en övergripande men gemensam teoribildning 
för att skapa ett brett översättningsvetenskapligt fundament. Exempelvis ser 
Marais (2014:74) komplexitetsteorins mer filosofiska eller meta-disciplinära 
diskurs som en möjlighet att omfamna stor diversitet och ändå skapa en 
sammanhållen teori inom ÖV. Även Meylaerts (2017) lanserar ett komplexi-
tetsteoretiskt perspektiv som en ansats för översättningsvetenskaplig forsk-
ning. Risku (2014) hittar belägg för att olika forskningsansatser som socio-
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logiska och kognitiva, i sig tillhörande helt olika paradigm, ibland kon-
vergerar mot varandra och går att förena inom ÖV (jfr. konvergensen mellan 
dialogism och neurobiologi nämnd av Linell (2009:xxix)). 

Traditionellt har studier i skönlitterär översättning dels positionerat sig 
nära receptionsstudier och litteratursociologi (Comparative Literature Stu-
dies), och dels nära lingvistikens semantiska, morfo-syntaktiska och gram-
matiska forskningsgrenar. Studier i facköversättning har utöver lingvistiska 
form- och funktionsfrågor behandlat terminologiforskning och utveckling 
eller tillämpning av digitala översättningsverktyg. 

Forskning om tolkning har bedrivits som kognitionsstudier, som diskurs-
analys, och i redan kombinerande discipliner som psyko- och neuro-lingvi-
stik, samtals- och interaktionsanalys samt kommunikationsvetenskap. Inom 
ÖVs båda inriktningar (översättning och tolkning) och deras praxisnära 
aktions-, process-, produkt- och professionsforskning tillämpas såväl kvanti-
tativa som kvalitativa sociologiska, antropologiska och etnografiska metoder 
(Saldanha och O’Brien 2014:1–9).  
 I sin artikel Worlds of Discourse in Translation Studies belyser och för-
klarar översättningsvetaren Stolze (2009) ÖVs disciplinära mångfald. Hon 
beskriver två grundläggande utvecklingslinjer inom forsknings- och veten-
skapstraditionen generellt, det empiriska (natur)vetenskapliga paradigmet 
(Empirical Sciences Paradigm, ESP) och det humanvetenskapliga paradig-
met (Liberal Arts Paradigm, LAP). De därmed förknippade forskningstradi-
tionerna karaktäriseras också av en historisk, kulturell och geografisk till-
hörighet: den förra hör hemma inom den anglosaxiska analytiska filosofin, 
och den senare inom den centraleuropeiska, så kallade hermeneutiska forsk-
ningstraditionen. Stolze menar att båda paradigmer finns representerade in-
om översättningsvetenskaplig forskning. Några inom ÖV använda språkve-
tenskapliga begrepp och metoder, som kritisk diskursanalys, systemisk funk-
tionell lingvistik och etnometodologisk samtalsanalys eller korpusstudier är 
empiribaserade och anknyter snarare till den anglosaxiska traditionen, medan 
översättningsstudier inom ramverk som genre-teori, sociologisk och post-
kolonial teori framförallt diskuterar och problematiserar fältet på ett kon-
ceptuellt sätt, d.v.s. utforskar hur idéer utvecklas och bryts mot varandra för 
att föra vetenskapen vidare (se t.ex. Koskinen 2000; Marais 2014).  

Ansatsen i mina delstudier är i huvudsak databaserad, empirisk och 
deskriptiv, men i avhandlingen som helhet finns, med tanke på författar-
samtalen som litteratursociologiskt och kulturellt fenomen, även inslag av 
LAP-paradigmet, d.v.s. tolkning i hermeneutisk bemärkelse, vilket framgår 
ur de följande avsnitten i detta kapitel.  
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2.2 Litteratur och oratur. Narratologiska aspekter i 
författarsamtalet 
Inom litterär översättning har den språkfilosofiska, hermeneutiska tradi-
tionen sedan länge haft en given plats, såväl i det förflutna (Schleiermacher 
1813) som i nutid (Paepcke 1986; Cercel 2005; Venuti 2011; 2017). I det 
offentliga författarmötet som verksamhet spelar den hermeneutiska förstå-
elseprocessen i samtalskonstens klassiska bemärkelse en roll på flera nivåer. 
Det tillhör de publika författarsamtalens egenart att de inte äger rum enbart 
för de samtalandes skull utan är avsedda för en medlyssnande publik som 
genomgår en egen process av insikt och förståelse. När författarsamtalen är 
tolkade är följaktligen även tolkningen ett led i åhörares hermeneutiska för-
ståelseprocess, vilket kräver ett stilistiskt och genremässigt anpassat språk-
bruk. De primära parterna i ett litteratursamtal hänvisar rent konkret ofta till 
andra författare och begagnar sig av citat och uttryck ur litteraturdomänen, 
vilket gör att skiljelinjen i stil och register mellan tal- och skriftspråkliga 
yttranden inte alltid blir knivskarp. Här ägnas därför några rader åt för-
hållandet mellan tal- och skriftspråk, respektive mellan muntlig och skriftlig 
kultur som den beskrivs av exempelvis kulturhistorikern Ong (1990), av 
litteraturforskaren Damrosch (2009) och av sociolingvisten Tannen (2007).  

Många moderna kommunikationsformer befinner sig i spänningsfältet 
mellan literacitet och oralitet, eller, tillämpat på författarsamtal, mellan litte-
ratur och oratur, ett begrepp infört av den ugandiske lingvisten och littera-
turvetaren Pio Zirimu som sammanfogning av och alternativ till det mot-
sägelsefulla begreppet oral literature (Zirimu 1973). Begreppet oratur an-
vänds av Damrosch (2009), som i likhet med Ong (1990) utgår från att ora-
tur, det muntligen framförda talet, var människans ursprungliga sätt att kom-
municera, och att skriftspråkets framväxt genom millennier kan ses som 
”creative transformations of oral techniques” (Damrosch 2009:26). I förläng-
ningen skulle man kunna betrakta dagens offentliga litteratursamtal som ett 
uttryck för den muntliga litterära kommunikationens återkomst, med histo-
riska rötter (i t.ex. litterära salonger, jfr. delstudie I) men i modern tappning. 

Detta anknyter till fler aspekter som är bärande för delstudie I, där för-
fattarsamtalen ses som antingen föregripande eller, för det mesta, följande 
efter i spåren av litterära översättningar. Det litteraturvetenskapligt på nytt 
definierade begreppet världslitteratur (Damrosch 2009; Helgesson et al. 
2018), som innefattar flera världslitteraturer snarare än en enda, har således 
betydelse för de internationella författarsamtalen, eftersom de också handlar 
om att tillgängliggöra annanspråklig litteratur i Sverige. Med sin kultur-
spridande och kultursanktionerande funktion framstår de muntliga litterära 
samtalsarrangemangen som händelser i den process som Pascale Casanova i 
sitt verk The World Republic of Letters benämner konsekration (2004:128), 
erkännande, beröm och därmed acceptans av utländsk litteratur på ett mål-
språks kulturmarknad. Begreppet är hämtat från Bourdieus (1984) kultur-
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sociologi och har tillämpats i studier av det internationella översättningsfältet 
(Heilbron 1999; Heilbron och Sapiro 2007; Sapiro 2008). Utifrån socio-
logisk och postkolonial teori studerar Casanova (2004) de transnationella 
och transkulturella översättningsflödena globalt och följer hur författarskap 
och böcker värdesätts och sprids på den litterära världsmarknaden. Hon 
spårar s.a.s. vägarna som texter vandrat från centrala till perifera kulturer, 
något som senare betecknas som bibliomigration (Lindqvist 2018). I Sveri-
ges fall är en författares verk ofta sedan tidigare en del i det internationella 
översättningsfältet och blir i och med svensk utgivning och presentation 
även en del i det inhemska översättningsfältet (Lindqvist 2011b). Hela detta 
motivkomplex aktualiseras i de internationella författarsamtalen, dels genom 
att de handlar om översatt litteratur, dels genom att flera konsekrations-
bärande och konsekrationsdrivande agenter organiserar, närvarar och/eller 
medverkar i dem, som t.ex. förlagsrepresentanter, översättare, litteratur-
kritiker och – inte minst – läsarna, publiken. 

Sociolingvisten och litteraturforskaren Deborah Tannen (2007) under-
söker likheter som finns mellan det talade och det författade, skrivna språket. 
Hon håller dels med om att språksociologins analytiska tillvägagångssätt 
länge präglats av vad Linell (2009:278) kallar för the written language bias, 
men samtidigt konstaterar hon att, när det gäller narrativ som är inbäddade i 
samtal, använder talaren ofta samma strategier som den skrivande berättaren 
använder i litteraturen för att fängsla sina läsare. Därmed förebådar hon det 
av Damrosch (2009) förklarade sambandet mellan litteratur och oratur och 
erkänner också det talade ordet som grund för det skrivna: ”... there has been 
increasing recognition that literary storytelling is simply an elaboration of 
conversational storytelling” (Tannen 2007:40-41).  

Tannen utvecklar också begreppet involvement som den centrala kom-
munikativa drivkraften i narrativ verksamhet. Hon utgår då från såväl talaren 
som identifierar sig med sitt ämne och sin berättelse, som från den aktivt 
indragna läsaren/lyssnaren. Bägge alstrar ömsesidig uppmärksamhet och en-
gagemang vilket, som hon betonar, är avgörande för att överhuvudtaget 
identifiera det hela som en berättelse (Tannen 2007:25–47).  
 En undersökning av tolkade scensamtal med författare lämpar sig utmärkt 
för att analysera vad som händer med narrativa passager i dessa samtal. En 
talad berättelse träder fram genom författarens återberättande av fiktionen i 
den relevanta boken. Författaren berättar dessutom ofta om verkets tillkomst 
och om hur det skrevs. Inom samtalsanalysen behandlas berättandet syste-
matiskt under beteckningen storytelling som teknisk term (Sacks 1992). 
Givet innehållet i det samtalsmaterial som analyseras i denna avhandling 
finns det fog för att betrakta vart och ett av dessa samtal som narrativ i sig, 
med kronologiska förlopp, roller, inbäddade i sociala ramar och aktörs- eller 
agentrelationer.  
 Litteraturen om narratologi och om narrativitet som forskningsämne är 
omfattande, och endast några få nedslag kan göras inom ramen för detta 
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arbete. Jag bygger här i huvudsak på det Carlshamre (2005) skriver i sin 
filosofiska betraktelse över berättelsen. Efter en kort allmän exposé över 
vilka narratologiska traditioner som har inspirerat mina analyser i studien 
som helhet motiverar jag sedan mitt val av Labovs och Waletzkys (1967 
[1997]) modell som tillämpas i delstudie IV.  
 Narratologin utgår ifrån en grundläggande ”tristinktion” (Carlshamre 
2005:4) av berättelsen, berättandet och historien. Något som har hänt, 
historien, tas emot som berättelse, under förmedling av berättandet. Berättel-
sen är således den språkliga manifestationen som text, berättandet är aktivi-
teten, skrivandet eller talandet som leder fram till att produkten – historien – 
tas emot av läsaren eller åhöraren, och historien är innehållet, referenten i 
världen som kan vara både verklig och fiktiv. 

Vid (såväl tolkade som otolkade) författarsamtal kan dessa tre definitioner 
tillämpas på följande sätt: Berättelsen är den skrivna boken, presenterad i sin 
oftast nya översättning, som föranlett inbjudan till samtalet. Historien är 
bokens tema och innehåll eller författarens idé och budskap. Berättandet 
syftar till den samtalshändelse på scen som äger rum i realtid. Innesluten i 
samtalet finns den skönlitterära boken, som i sig har en historia om vilken 
den förmedlar en berättelse, genom författarens uppläsning och berättande.  

Dessa dubbla, i varandra inbäddade implikationer ger verksamheten som 
utspelar sig på scen flera narratologiska skikt som träder i växelverkan med 
varandra och möjliggör en mängd sammansatta infallsvinklar och narrativa 
förhållningssätt hos talare och lyssnare. Eftersom de aktiva deltagarna oftast 
är idérika, talföra och på ett eller annat sätt ordets människor – det är ju där-
för de sitter där – kan medvetandet om dessa olika och samtidiga lager leda 
till konstfärdiga inlägg, från retoriskt vidlyftiga till minimalistiska och 
mångskiftande samtalsfigurer. Citat ur och referenser till annan litteratur fö-
rekommer ofta i offentliga författarsamtal, samtidigt är en vardaglig samtals-
ton bruklig mellan deltagarna, som för att tona ned exponeringen på podiet 
och skapa, eller åtminstone simulera, det personliga samtalets intimitet. 
 En narrativ analys av författarsamtalet visar beröringspunkter med Roland 
Barthes (1966) narratologiska beskrivningsnivåer: 1) funktionernas nivå, 2) 
aktionernas nivå och 3) narrationens nivå, där han avser författarens eget 
berättande. Barthes tanke är att handlingsfunktioner i narrativet uppträder 
som sekvenser som man som läsare eller lyssnare uppfattar som strukturer i 
en berättelse3. Dessa kan namnges och kategoriseras med ett metaspråk, och 
läsaren/lyssnaren kan känna igen dem som funktionselement, utvikta eller 
sammandragna inom samma avsnitt eller sekvens.  

I igenkännandet av handlingens sekvensfunktioner får, enligt min mening, 
tolkar i sitt språkliga arbete tillgång till ett verksamt och praktiskt användbart 

                                                   
3 Funktionsbegreppet hos Barthes är mycket komplext, det består av t.ex. distributiva och 
integrativa funktioner, av ”kärnor” och ”handlingstrådar”. Barthes utgår från att funktionen är 
”ett frö som sås i berättelsen och som mognar innan den är slut” (Carlshamre 2005:31). 
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narratologiskt analysredskap. Vid längre samtalsturer ligger det nära till 
hands att tolkar låter den övergripande sekvensanalysen prägla förhållnings-
sättet till originalyttranden och inte hakar upp sig på lexikala eller 
syntaktiska detaljer. Att under pågående samtal snabbt uppfatta och genom-
skåda handlingssekvensernas struktur hjälper tolkar att effektivt systemati-
sera sin av tidsnöd påtvungna selektiva återgivning och träffsäkert resumera 
författarens yttranden – att skilja huvudlinjen från sidolinjer och lämna de 
senare därhän – utan att behöva utelämna för narrativet viktig information.  

När utvecklingen av diskursanalysen tog fart på sextiotalet skrev socio-
lingvisten Labov och hans kollega Waletzky sin berömda artikel Narrative 
Analysis: Oral Versions of Personal Experience (1967 [1997]) om den 
muntliga berättelsens diskursiva funktionselement och deras sekventiella 
ordning. Det som enligt dem utgör en fullödig berättelse eller ett narrativ är 
att den innehåller en, om än kort, bakgrundsinformation (orientation), följd 
av en invecklad händelse eller handling (complicating action) och en 
upplösning (resolution). Dessa tre funktionselement inramas oftast (men inte 
alltid) av två ytterligare element. Det ena är en inledning (abstract), som i 
några få ord antyder eller annonserar den kommande poängen (vad historien 
handlar om eller varför den berättas). Den andra är en slutkommentar (coda) 
som återknyter berättelsen till aktuell nutid och/eller plats och för tillbaka 
berättaren och åhöraren till utgångsläget i konversationen.  

Helt avgörande för om narrativet upplevs och kan klassificeras som ett 
sådant är dock att det innehåller det centrala funktionselementet evaluation, 
det vill säga berättarens egna känslomässiga ställningstagande. I Labov och 
Waletzkys narrativa schema placeras denna emotionella värdering ofta 
mellan complicating action och resolution, men nyanser vävs in i samtliga 
faser av berättelsen. Saknas evaluation, handlar det, enligt Labov och Wa-
letzky, inte om en berättelse utan bara om en rapportering eller en krono-
logisk uppräkning av en serie inträffade ögonblick (Labov och Waletzky 
1997:29) (jfr. Tannens (2007:25) involvement). 

I den sekventiella och kronologiska analysen hos Labov och Waletzkys 
modell ser jag en koppling till samtalsanalysens sekvensbegrepp, och har 
därför använt den i delstudie IV. Den narratologiska fas- och funktionsindel-
ningen kan tillämpas på mikronivå och göra litteratursamtalets enskilda epi-
soder transparenta och analyserbara. Att denna koppling är möjlig ser jag 
exempel på i Mats Erikssons (1997) avhandling, som kombinerar Labov och 
Waletzkys modell med samtalsanalys i studier av struktur och interaktion i 
ungdomars berättande. Därmed vill jag i nästa avsnitt presentera samtalsana-
lysen som en av de centrala teoretisk-metodiska grundpelarna i detta arbete.  
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2.3 Samtals- och interaktionsanalys 
Avhandlingens mikrosociologiska undersökningar (delstudierna II, III och 
IV) bygger på detaljerade analyser av ljud- och filminspelningar. Metod-
ansatsen ansluter till den empiriska forskningspraktik som benämns etno-
metodologisk samtalsanalys. Den initierades av Garfinkel (ethnometho-
dology, EM) och vidareutvecklades av Sacks, Schegloff och Jefferson 
(Conversation Analysis, CA), sammantaget EMCA. Principen att helt förut-
sättningslöst iaktta och registrera det som händer i ett samtal kommer till 
uttryck i samtalsforskares syn på turtagningsmönster som ’mekanismer’ och 
t.o.m. som ’maskineri’ (machinery) (Schegloff och Sacks 1973:293). Dessa 
tekniska konnotationer till språkets organiska dynamik kan ses som en kvali-
tativ omskrivning av det faktum att det råder en för blotta ögat och örat dold 
men verksam systematik, en vid närmare betraktelse närmast förvånande 
lag- och regelbundenhet i det naturligt förekommande, till synes slump-
mässiga mänskliga talet, en ”order at all points” (Sacks 1992: 484). Samtals-
fenomen som turtagning, fråga/svars-sekvenser eller så kallade närhetspar 
(adjacency-pairs), responser, talarens egna eller den andra partens repara-
tionsinitiativ (self- or other-initiated repairs), förklaringsansvar (accoun-
tability), villkorlig relevans (conditional relevance), d.v.s. ett yttrandes 
förhållande till sin (kon)textuella omgivning, samt upprepningar och 
omstarter, – allt detta är sakförhållanden, händelser och handlingar som del-
tagarna gemensamt både förorsakar och påverkas av allteftersom ett samtal 
fortgår. Ett samtalsanalytiskt sätt att beskriva ett möte mellan samtalande 
personer (face-to-face) är således att allt växer fram på vägen. Aktiviteten, 
händelsen, deltagarramverkets konfigurering och även tema-progressionen 
”talas fram” av deltagarna, som Heritage och Clayman (2010), formulerar 
det i förordet till sitt kända standardverk inom samtalsanalysen.  
 Ett tolkat författarsamtal, d.v.s. ett samtal med två primära parter och tre 
deltagare, ställer högre organisatoriska krav på de inblandade än ett en-
språkigt samtal mellan en moderator och en författare. I det tolkade samtalet 
kan det uppstå oklarhet gällande hur samtalsturerna fördelas på mikronivå. 
Vem styr? Moderatorn, författaren eller tolken? I tolkade samtal finns också 
risk för glapp eller ofrivilliga överlappningar som, om än små, verkar 
störande i samtalsflödet. Moderatorn har som regel en agenda, samtidigt som 
hen vill lämna utrymme för improvisation och oväntade infall för att göra 
samtalet levande och underhållande. 

I delstudierna II–IV används ovanstående samtalsanalytiska begrepp för 
att beskriva enskilda moment i interaktionen. De ligger till grund för slut-
satser om hur tolkningen påverkar författarsamtalet, och hur tolkens turer 
integreras i samtalsflödet. 
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2.3.1 Samtalen som kommunikativ verksamhetstyp 
Samtalsforskningen ägnar sig åt skeenden i naturligt förekommande tal och 
interaktion som människor i olika situationer är inbegripna i, och där 
parterna i samspel med varandra och med omvärlden skapar beteenden och 
sociala roller. I sin omfattande grundforskning som bygger på Agar (1985) 
och Linell (1990) har Adelswärd (1995) kartlagt typer av samtal inom olika 
samhällsdomäner som vården, socialtjänsten och rättsväsendet, och jämfört 
dessa med privata samtal. En övergripande distinktion är den mellan 
institutionella samtal, där (minst) en av parterna företräder en myndighet, 
institution eller organisation, och motsatsens vardagssamtal eller privat-
retorik (Adelswärd 1995). Institutionella samtal präglas av den uppgift som 
ska lösas gemensamt av samtalsparterna, mellan vilka det ofta råder social 
asymmetri, t.ex. läkare–patient, förhörsledare–vittne, chef–anställd. De är 
dessutom strukturellt organiserade, med en inledande, utredande, diagnosti-
cerande och avslutande fas (Agar 1985; Adelswärd 1995). 

Publika författarsamtal har drag av institutionella samtal. De är kring-
gärdade av organisatoriska villkor och utspelar sig inom officiella kultur-
institutioner, i offentliga rum, på avtalad tid och mellan på förhand bestämda 
parter. Men förhållandet mellan parterna undandrar sig frågan om asym-
metri, eftersom den som ställer frågorna och äger initiativet – moderatorn – 
har som mål att framhäva författarens person som central för publiken, 
snarare än att inhämta viss information åt någon institution. Visserligen kan 
moderatorn företräda sina egna eller förlagets intressen, eller vara en 
beundrare eller en gammal vän, vilket påverkar samtalstonen, men samtalets 
överordnade målsättning är mötet mellan författaren och läsarna kring 
litteraturens frågor inom ramen för en fri kulturdebatt.  

Ett annat viktigt syfte för författarsamtalet är att fungera som under-
hållning. Själva arrangemanget kan också betraktas som infotainment, ett 
begrepp som betecknar evenemang med såväl underhållnings- som informa-
tions- eller (ut)bildningsvärde. Begreppet myntades på 1980-talet och har 
använts i forskning om tolkning av Katan och Straniero-Sergio (2001:215) i 
deras studie av tolkade pratshower i italiensk television (se kap 3 om tidigare 
forskning).  

Likt de institutionella samtalen har författarsamtalen en inledande fas, en 
huvud- eller fördjupningsfas och en avslutande fas. Idealiskt för fördjup-
ningsprocessen i ett författarsamtal är, enligt intervjudata (Fasth 2016), när 
all asymmetri upphävs och en från början stram planering överges för att 
övergå ”till ett naturligt samtal som skulle kunna utspela sig runt ett cafébord 
eller i vardagsrummet” (se avsnitt 4.6 i delstudie I).  

Författarsamtalen rymmer således fria former av berättande, former som 
inom samtalsforskningen har undersökts som storytelling (Sacks 1992). Alla 
nämnda faktorer – den semi-institutionella karaktären, de personliga symme-
triförhållandena och draget av infotainment – spelar in vid klassificeringen 
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av författarsamtal i termer av kommunikativ verksamhetstyp (communicative 
activity type, Linell 2009:201). Detta begrepp kombinerar begreppet ak-
tivitetstyp (activity type, Levinson 1992) med det som tidigare kallats för 
kommunikativ genre eller diskurstyp (Linell 2009:198). Det omfattar för-
utom själva yttrandena i samtalet också handlingarna och den sociala kon-
texten i varje specifikt kommunikativt projekt (communicative project, Linell 
2009:188).  

Publiken finns med som lyssnande samtalspart. Sociologen och antropo-
logen Alessandro Duranti (1986) hävdar, i linje med ett dialogiskt synsätt på 
kommunikation, att åhörare och åskådare genom sin lyssnande närvaro inter-
agerar och medgestaltar ett framträdande. Samtalen formas av att de äger 
rum på en scen, och parterna tillskrivs ett särskilt ansvar gentemot publiken, 
eftersom de kommunikativa handlingarna – samtalet med varandra – explicit 
ställs i förgrunden, på en scen och för publikens skull. Detta leder till vad 
Goffman (1959) kallar team performances. Aspekten att gemensamt framfö-
ra något inför åhörare är relevant för deltagarna, även om den bara utgör en 
del av vad som karaktäriserar det offentliga författarsamtalet, (för diskussion 
om ett närliggande begrepp, institutionalized performance, se Rydell 
(2018:46–48)).  

Inom ramen för den offentliga kulturintervjuns samtalsgenre har det tol-
kade författarsamtalet utvecklats till en kommunikativ verksamhetstyp med 
egna premisser, normer och förväntningar angående deltagarnas uppgifter 
och taltid. Hur detta ter sig i detalj behandlas alltså i delstudierna II–IV.  

2.3.2 Samtalens deltagarramverk 
I varje konversation uppstår mellan aktörerna ömsesidiga förhållningssätt 
som Goffman (1981) definierat som deltagarramverk (participation frame-
work). Samtalsparternas olika roller och grader av identitet bakom yttrande-
na träder fram, och Goffman differentierar inom denna rådande princip 
mellan talarnas olika produktionsformat (production format). Den som talar 
kan sägas agera som följande (Reimer 1995; Norrby 2014): 
 

a) uttala samma sak som/citera en annan talare, vara ”uttalare” 
(animator) av ett yttrande,  

b) referera någon annans tanke, yttra den med egna ord, vara ”uttydare” 
(author), eller 

c) stå för själva tanken bakom uttalandet, vara ”upphovsman”  
(principal) av yttrandet.  

 
Wadensjö har i sin avhandling Interpreting as Interaction (1992) om tolk-
ningens interaktionella villkor utvidgat deltagarramverkets grundprinciper 
och de Goffmanska begreppen med föreställningen om ett motsvarande 
reception format som definierar lyssnarens deltagarroller (jfr. Wadensjö 
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2015a; 2015b; 2018). Tillämpat specifikt på tolkens verksamhet i ett samtal 
formuleras dessa ’lyssna-för-att-tolka’-roller på följande sätt: 
 

a) tolken lyssnar för att kunna upprepa det sagda så ordagrant som 
möjligt på det andra språket, som en ”reporter” (reporter); 

b) tolken lyssnar för att kunna återge innehållet med egna ord, som en 
”rapportör” (recapitulator);  

c) tolken lyssnar och reagerar som en ordinarie deltagare (vilket ibland 
behövs för att reda ut oklarheter), som en ”respondent” (responder). 

 
Genom denna distinktion klargörs att tolkens huvudsakliga positioner som 
lyssnare utgörs av (a) reporterns och (b) rapportörens, medan fall c) inträffar 
mer sällan och endast för explicit samordning vid eventuella flödesbrott, 
t.ex. när någon av de samtalande parterna, inklusive tolken själv, behöver 
förtydligande, eller när flera parter talar samtidigt. Ett exempel på hur dessa 
sätt att lyssna, det som hos Wadensjö kallas olika lyssnarskap, blir synliga i 
tolkars talarskap (Wadensjö 2018:84–85), beskrivs i delstudie II.  

2.3.3 Samtalens topikala episoder  
Samtalsanalytisk forskning påvisar hur yttrandenas tematiskt-episodiska 
eller topikala struktur skapar och upprätthåller koherensen i ett samtalsflöde. 
Jag använder begreppen tema (i bemärkelsen samtalstema) och topik som 
synonymer framöver. Inom samtalsforskningen i Sverige började Linell och 
Korolija (1995) undersöka episoder och sub-episoder och deras sekventiella 
ordning och funktioner. I sin avhandling Episodes in Talk, Constructing 
Coherence in Multiparty Conversation (1998) analyserar Korolija flera olika 
samtals episodstrukturer, både utifrån enskilda turers (lokala) och utifrån 
sekvensövergripande (globala) perspektiv. Hon urskiljer en rad olika typer 
av episoder, karaktäriserade av hur de förhåller sig till den omgivande sam-
talskontexten, till samtalssituationen, till deltagarnas gemensamma bak-
grundskunskap och till yttrandenas tids- och relevansmässiga närhet till var-
andra. Med tanke på litteratursamtalens långa turer av storytelling (Sacks 
1992, närmare förklarad av Hutchby och Wooffitt 2008:123–134) kan de 
berättelser som förekommer i samtalen liknas vid topikala episoder med 
narrativa kvalitéer och funktioner.  
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2.4 Multimodala handlingar i interaktion. Prosodi- och 
gestforskning  
En för interaktionsanalysen väsentlig dimension av ett yttrande uttrycks i 
dess multimodala skepnad, d.v.s. i prosodi, röstvolym, gester, mimik, 
kroppshållning, blick, etc. Turens multimodala utformning har betydelse för 
deltagarnas meningsskapande både inom och mellan turer och tematiska 
episoder, vilket jag använder mig av i mina delstudier II–IV. Begreppet 
modalitet används inom språkvetenskapen för att beteckna ett kommuni-
kativt uttrycks beskaffenhet eller sätt på vilket det förs fram. Modalitets-
begreppet kan ha både strukturell (morfo-syntaktisk), funktionell (lexiko-
grammatisk och socio-semiotisk) eller interaktionell innebörd. När samtals-
analysens forskningsdata så småningom utökades från de ursprungliga ljud-
upptagningarna till att även beröra filminspelningar, utvidgades också ana-
lyserna till att omfatta flera modaliteter, och begreppet interaktionsanalys 
etablerades. Detta beskrivs närmare i kapitlet Metoder (6.2). Inom interak-
tionsanalysen undersöks multimodala handlingar för att precisera det som av 
samtalsanalytikerna tidigare benämndes som icke-verbal och paraverbal, 
d.v.s. gester och andra rörelser, blickriktningar och minspel samt intonation.  

En första större samtalsanalytiskt anlagd studie gjordes på ett tecken-
språkstolkat samtal i Cynthia Roys avhandling A Sociolinguistic Analysis of 
the Interpreter’s Role in the Turn Exchanges of an Interpreted Event (1989). 
Redan tidigare hade det publicerats studier av talad tolkad diskurs (t.ex. 
Anderson 1976; Lang 1976; 1978; Keith 1984; Knapp och Knapp-Potthoff 
1986; 1987). En svensk tolkstudie, som förutom verbala även explicit under-
sökte icke-verbala och paraverbala kommunikativa element genomfördes av 
Englund Dimitrova (1991). Den interaktionistiskt inriktade forskningen på 
tolkade samtal fick sitt genomslag framförallt med publiceringen av Waden-
sjös avhandling Interpreting as Interaction (1992). Sedan dess har ett ökande 
antal tolkstudier systematiskt riktat uppmärksamheten på multimodala fak-
torer i det tolkade samtalet (Wadensjö 2001; 2008a; 2008b; 2015b; Baraldi 
och Gavioli 2012; Biagini, Davitti och Sandrelli 2017; Davitti och 
Pasquandrea 2017; Davitti 2018).  
 En särställning när det gäller multimodal interaktion intar forskning om 
teckenspråk och teckenspråkstolkning, där lexiko-semantisk tolkning över 
modalitetsgränserna är standard, vilket förklarar att man legat i framkant före 
andra språk- och tolkforskare i fråga om flerskiktade notationssystem och 
kommunikationens multimodala implikationer (Napier och Leeson 2016; 
Wallin och Mesch 2018). Warnicke (2017) har visat hur teckenspråkstolkar 
som arbetar via bildtelefoni också systematiskt använder artefakter, t.ex. 
hörlurar, som kommunikativa resurser. 
 Inom fonetiken har det sedan länge funnits metoder att mäta och med 
hjälp av spektrogram följa tonfrekvensers höjd, styrka, längd, hastighet och 
rytmiska mönster över längre sekvenser, och på så sätt kartlägga det mänsk-
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liga språkets prosodiska egenskaper. Utan att kunna gå in på vare sig fysi-
kaliska och fysiologiska grundbetingelser har jag använt mig av resultat ur 
denna forskning (Auer 1999; Couper-Kuhlen och Ford 2004; Couper-Kuhlen 
2007; Imrie 2008) för att kunna underbygga förekomster av isokroni och 
konvergens av betoningsmönster i tolkad dialog. Det har kunnat påvisas att 
talaren och tolken i sina omväxlande turer kalibrerar in sig på en gemensam 
rytm och anpassar sig till varandras taltempo. Intonationsfenomen i turöver-
gångar mellan en primär parts yttranden och tolkens yttranden är av särskilt 
intresse att undersöka i de tolkade samtalen (se delstudie III).  

När det gäller talarens användning av gester som kommunikativ resurs har 
Kendons banbrytande grundforskning (1990; 2000; 2004; 2007), och studier 
som bygger på denna (Duncan et al. 2007; Müller 2013; 2014) haft av-
görande betydelse för undersökningarna i delstudierna III och IV. Socio- och 
psykolingvisten McNeill (2008) har belyst det nära sambandet mellan tal-
impuls och ledsagande gester i sin teori om en Growth-point som formar 
individens mentala startpunkt för att uttrycka sig i båda modaliteterna sam-
tidigt, som nämns i delstudie III. Growth-point-teorin må vara omstridd, 
möjligen för att själva fenomenet tal/gest-synkroni ligger i korsningen mel-
lan psykolingvistisk forskning som ser på den enskilda individens språk-
produktion, och interaktionsforskning som ser på den kommunikation som 
händer mellan individer. Denna punkt uppfattar jag som en för tolknings-
forskningen intressant disciplinär överlappning mellan psykolingvistik och 
interaktionsforskning. Fokus kan sättas på de subtila övergångsprocesserna 
själva som annars lätt undandrar sig uppmärksamheten för att de hamnar i 
marginalen hos de synsätt de rör sig emellan, när man undersöker dem var 
för sig utifrån de två separata disciplinära ansatserna. Återigen spelar skill-
naderna in mellan ett monologiskt och ett dialogiskt förhållningssätt till 
individers yttranden, vilket här görs relevanta i överskridandet av modalitets-
gränsen mellan tal och gester.  

Ur ett interaktionsperspektiv har ett yttrande, med alla sina olika modala 
uttryck sammantaget, en multimodal gestalt, vilken samtalsparterna tar in 
och reagerar på i sin helhet. Den bärande idén om en multimodal gestalt har 
utvecklats runt många olika typer av data (se t.ex. Murphy 2012; Goodwin 
2013; Mondada 2016; Deppermann och Streeck 2018), och kan enligt min 
mening utmärkt tillämpas i forskning om tolkade författarsamtal.   
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2.5 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
De olika teoretiska perspektiven som jag använt i avhandlingens delstudier 
har hittills presenterats ett i taget. Nedan kopplas de i korthet ihop med 
varandra och relateras till författarsamtalen som verksamhetstyp och till 
materialet i sin helhet.  
Analysenheterna i delstudierna är mycket olika i omfång och bäring. De 
omfattar såväl minimala röst- eller rörelseförändringar som hela berättelse-
avsnitt, och däremellan, för att använda en samtalsanalytisk term, tur-
konstruktionsenheter av olika längd. Samtalets tematiska fond, den skrivna 
och översatta boken, ger upphov till storytelling (Sacks 1992; Hutchby och 
Wooffitt 2008), d.v.s. till längre berättelsesekvenser, som undan för undan 
förmedlas av tolken. Sekvensernas episodiska utformning (Korolija 1998) 
visar strukturer av narrativa funktioner (Labov och Waletzky 1967). Den 
muntliga diskursen präglas av både engagemang (involvement) och litterär 
karaktär (Tannen 2007). Med hjälp av interaktionsanalys utforskar jag 
samtalsdeltagarnas användning av multimodala resurser (Deppermann och 
Streeck 2018), som sammantaget låter den aktivt lyssnande och på så sätt 
medverkande publiken (Duranti 1986) möta författaren och verket. I ett 
makrosociologiskt litterärt översättningsperspektiv innebär händelsen – 
författarsamtalet – dessutom en konsekrationsakt (Casanova 2004; Lindqvist 
2011a). 

Inom tolkningsforskningens paradigmatiska landskap som det beskrivs av 
Pöchhacker (2016) placerar jag mina undersökningar huvudsakligen i det så 
kallade diskurs- och interaktionsparadigmet (DI). Avgränsningen är dock 
inte skarp. Gränsdragningar mellan paradigm liksom överlappningar mellan 
och metodologisk inkludering av olika modaliteter (se kapitel 6) ses snarare 
som flytande övergångar, kontinua. Kontinuum-tanken som modell är 
överhuvudtaget välanvänd inom forskning om tolkning för att fånga in tolk-
aktivitetens komplexitet (Pöchhacker 2016), och ibland kan flera kontinua 
med olika parametrar gå in i varandra (Biagini, Davitti och Sandrelli 2017).  

Sammanfattningsvis framställs de nämnda teoretiska orienteringsaxlarna 
till denna avhandling i en kvadrant (fig. 2) som visar hur forskningsobjektet 
– de tolkade författarsamtalen mellan två parter och tre deltagare (triadiska 
dialoger) – berör forskningsområden inom litteraturvetenskap och översätt-
ningssociologi såväl som inom kommunikation och interaktion i tolkning. 
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Figur 2: Det tolkade författarsamtalets placering  
i flera forskningsfält 

 
 
För att studera den mångfacetterade företeelsen tolkade författarsamtal på 
scen har jag valt att mobilisera några olika teoretiska referensramar, med 
avsikten att koppla (makrosociologisk) litteratur- och översättningsforskning 
till (mikrosociologisk) interaktionsanalys. De här valda och för mina syften 
redovisade teoretiska ansatserna berör givetvis inte alla fakta och om-
ständigheter som finns att tillgå i avhandlingens rika material. Forsknings-
frågorna och de metodiska vägvalen i avhandlingen gör att vissa aspekter 
och fenomen, och därmed valda delar av materialet framhävs, medan andra 
hålls i bakgrunden eller förblir obelysta.  

Tolkning betraktas i denna studie å ena sidan som inbäddad i författar-
samtalens kulturella och sociala praktik i översättningssociologisk och narra-
tologisk bemärkelse, samband som underförstått finns med som kontextuell 
bakgrund i interaktionsanalyserna. I dessa träder tolkningen å andra sidan i 
förgrunden som samspel som det definierats av Wadensjö (1992; 2018): ett 
tvåspråkigt, situerat meningsskapande i linje med grundantagandet att det 
mänskliga språket och tänkandet är sociala fenomen och att, med Linells 
(2009) ord, mening skapas dialogiskt.  
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3 Tidigare forskning om tolkade publika 
samtal  

För att luta mig mot tidigare forskning behöver jag fastställa, vilka fält som 
täcker flertalet komponenter i mitt forskningsobjekt. Tolkade publika för-
fattarsamtal, som framställda i föregående kapitel (fig. 2), befinner sig i skär-
ningspunkten mellan dialog- och konferenstolkningens, samtalsanalysens 
och även de litterära översättningarnas forskningsfält. Eftersom denna av-
handling skrivs inom översättningsvetenskap med inriktning på forskning 
om tolkning behandlas materialet till större delen utifrån frågor som berör 
tolkningen. Jag ser det dock som angeläget att de andra områdena finns med 
i bakgrunden. Därför tillmäts den grundläggande karaktären hos samtalen 
med utländska författare betydelse, oavsett om de är tolkade eller inte, och 
därför redovisas i delstudie I de litterära översättningarnas roll för materialet. 

Genremässigt består författarsamtalet, enligt resonemanget i kapitel 2, av 
naturligt förekommande tal med skriftspråkligt-litterära inslag i stil och 
register. Tolken medverkar synligt på scen, i direkt samverkan med mode-
ratorn och författaren. Tekniskt sett blir tolkningen dels viskad i författarens 
öra, dels akustiskt förstärkt, eftersom salen ofta är stor. Kontexten är offent-
lig-medial, d.v.s. inspelningar strömmas eller läggs ut på internet i efterhand. 
Tolkade författarsamtal kan således studeras som en form av medietolkning. 
Men det som idag kallas för medietolkning, t.ex. tolkning av nyhetsprogram, 
re-speaking, skriv- eller syntolkning, innebär sällan att tolken exponeras som 
person inför publik, vare sig den finns med online (tv-tittare) eller offline 
(studiopublik).  

Tolkars röst kan likväl sägas ’uppträda’ från ett simultanbås, eller från ett 
helt annat, uppkopplat rum, om än bara i hörlurarna, förutom vid tecken-
språkstolkning där tolken måste synas. Denna typ av konferens- och medie-
tolkning i tv har utforskats av Kurz och Pöchhacker (1995), Kurz (1997; 
2002), Gile (2011) och Pöchhacker (2007; 2011c) utifrån frågeställningar 
om publikens förväntningar, tolkkvalité och tolkars stressfaktorer. I anslut-
ning till denna forskning karaktäriserar Will (2013) medietolkning som en 
egen, högspecialiserad yrkesverksamhet och som en del av medieproduk-
tionsapparaten, med snäva ramar och höga krav på tolkens tekniska redige-
ringsförmåga i en synkroniseringsprocess.  
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Delstudierna II, III och IV i denna avhandling bygger vidare på den typ av 
empiriskt material och metodisk ansats som använts i studier av tolkade tv- 
och radiosända intervjuer. Några exempel anförs nedan.  

Straniero-Sergio (1999) samt Katan och Straniero-Sergio (2001) stu-
derade tolkade nyhetssändningar och pratshower, hämtade från italiensk tv, 
med hjälp av samtals- och interaktionsanalys. Som tidigare nämnt betecknar 
de denna genre som infotainment (och även confrotainment eller emotain-
ment (Katan och Straniero-Sergio 2001:215)), och fann att tolkar måste spela 
olika roller för att leva upp till programkraven för underhållning, som helst 
bör tilltala ett brett spektrum av möjliga tittare. Framförallt kräver tolkars 
synlighet på podiet i en italiensk tv-show, enligt Katan och Straniero-Sergio, 
tre egenskaper hos tolken: en obesvärad och behaglig ton, en hög grad av 
professionalitet, d.v.s. säkerhet i att tolka, och en kulturellt anpassad fram-
toning, för att smälta in i showens och programledarens grundläggande 
koncept (Katan och Straniero-Sergio 2001:234). 

Även Wadensjö (2008a:195) menar att det för tolken gäller att anpassa sig 
till en entertainment mode. På basis av en direktsänd radiointervju, där en 
svensk journalist talade med Boris Jeltsin, visar Wadensjö (2000) hur tolken 
ges och tar betydande ansvar för koherensen i samtalet. En återgivning av ett 
svar från Jeltsin kunde t.ex. innehålla en påminnelse om journalistens fråga. 
Wadensjö (2008a) undersökte en tolkad pratshow – Gorbatjov gästar BBC-
showen All Talk – och visade hur deltagarna utnyttjade tv-samtalets hybrid-
form, dess blanding mellan humoristisk underhållning och politisk nyhets-
intervju på olika sätt. Gorbatjov utnyttjade skickligt tillgången till tolk för att 
ta turen och dominera intervjun. Pratshow-värden utnyttjade tolken som ett 
fenomen att skoja om och med. Tolken kom i sin tur, genom sin tolk-
färdighet och erfarenhet i denna situation, att främja gästens image som 
underhållande tv-personlighet. I två andra artiklar som bygger på samma 
empiriska material visar Wadensjö (2007; 2008b) hur pratshowvärden, 
Gorbatjov och tolken samkonstruerar tolkens speciella identitet som någon 
som deltar utan att räknas som gäst, någon som har rätt att tala men inte att 
uttala sig, om man så vill.  

Englund Dimitrova (2018) beskriver en programledares egna roll-
växlingar mellan att vara moderator och att vara tolk i en tv-intervju. Dubbel 
aktivitet i form av att både moderera samtalet och att språkförmedla som 
parallell uppgift visar sig leda till specifika problem på grund av den ökade 
kognitiva belastningen, trots att personen ifråga har professionell erfarenhet 
av bägge rollerna. I en annan studie baserat på samma material (Englund 
Dimitrova 2019) visas hur rollerna som programledare respektive tolk står i 
samband med personens skiftande deltagarstatus (Goffman 1981), och att 
programledarrollen är överordnad tolkrollen.  

Ovan nämnda studier av tolkade pratshower har tjänat som inspiration för 
denna avhandling, även om pratshowen och författarsamtalet skiljer sig åt 
som verksamhetstyper. I pratshowen framträder de olika deltagarnas intri-
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kata, oförutsägbara och delvis ekvilibristiska språkliga samspel med det do-
minerande syftet att underhålla. Det går inte sällan ut på att programledaren 
kommer med något utspel, ställer utmanande frågor eller leder intervju-
objektet på hal is för att på så sätt roa publiken. De andra deltagarna kan i sin 
tur kontra med oväntade svar eller reaktioner. Ibland ingår även viss 
påstridighet mellan de samtalande att ta eller behålla turen, utverka skratt-
reaktioner – och på så sätt hålla kvar tittarnas uppmärksamhet.  

De här beskrivna talhandlingarna, eller pratshow-deltagarnas olika kom-
munikativa projekt (Linell 2011) innebär ett visst tävlingsmoment mellan de 
inblandade parterna. Sådana ingår sällan i litterära samtal. Författaren, även 
om hen blivit erkänd och omskriven, översatt och utgiven i många länder, är 
inte nödvändigtvis en medial person som tycker om att offentligt ge sig in i 
rappa diskussioner. Tvärtom, menar Johannsen (2013:74), som gjort en om-
fattande undersökning av författarsamtalens framväxt som kulturfenomen i 
tyskspråkiga länder, känner en författare sig ofta besvärad av att resa och 
uppträda, läsa samma stycken ur samma böcker och besvara samma frågor 
om och om igen. Sårbarheten i att exponeras på scen ökar behovet av att 
kunna lita på en tolk som medlande kommunikatör. Den polska författa-
rinnan Olga Tokarczuk, 2018 års Nobelpristagare, uttrycker sig så här: 

På senare tid har jag flera gånger framträtt sida vid sida med någon av mina 
översättare runt om i världen. Det är en nästan obeskrivlig lättnad att på detta 
sätt dela sitt författarskap med någon. Inte längre stå där ensam, öga mot öga 
med en ilsken kritiker, en mimosakänslig recensent, en journalist utan litterärt 
väderkorn eller en arrogant och självsäker moderator. (Tokarczuk 2019:11) 

 
Det förekommer ofta att översättaren till en bok som står i begrepp att 
lanseras också agerar som tolk under författarsamtal (som i materialet till 
delstudie III). Det händer även att tolkar, som inför uppdraget satt sig in i 
författarens produktion och livsvärld, ledsagar denne vid besöket som ibland  
omfattar dagsprogram i flera städer, med intervjuer för radio- och tidnings-
reportage, och på så sätt bygger upp vana och förtroendekapital hos förfat-
taren i egenskap av dennes översatta röst.  

Samtalens längd, eventuella inskott av högläsning från den aktuella boken 
och den ofta omfattande tematiken som boken eller verket i sin helhet 
erbjuder som samtalsstoff gör att tillställningarna inte förespeglar och heller 
inte förväntas ge någon lättillgänglig underhållning utan snarare har seriös 
karaktär.  

Denna specifika typ av scensamtal har tidigare varit föremål för forskning 
i en studie om litteraturutgivningsbranschen och dess försäljningsstrategier 
(Theisohn och Weder 2013), men, så vitt jag känner till, har den inte 
beforskats inom översättningsvetenskapen, varken som översättnings-
sociologisk företeelse eller som en specifik form för tolkad kommunikation. 
Denna avhandling vill bidra i bägge dessa avseenden.  
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4 Forskningsfrågor  

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och förklara internationella 
författarsamtal som kulturellt, socialt och kommunikativt fenomen, med sär-
skilt fokus på det flerspråkiga författarsamtalet som arena för tolkning. 
Forskningsfrågorna är formulerade för att kunna besvaras med hjälp av 
teorier och metoder hämtade från samtals- och interaktionsforskning.  
Följande frågor ställs till materialet: 
 
1. Vad utmärker det tolkade författarsamtalet som situerad verksamhet? 
 
2. Hur upprätthålls koherens och kontinuitet i tolkade författarsamtal, vilka 

sekvensstrukturer finns och hur fungerar turtagningen? 
 
3. Hur samarbetar deltagarna för att åstadkomma meningsfull flerspråkig 

kommunikation i enlighet med samtalets syfte? 
 
Fråga ett syftar till en beskrivning av, med Linells (2011) term, den kom-
munikativa verksamhetstypen, närmare bestämt vad jag här skriver om som 
publika tolkade författarsamtal i Sverige. Undersökningens mål är att redo-
göra för samtalen som informations- och bildningsevenemang, som presenta-
tion och porträttering, som underhållning, eller som en kombination av dessa 
– så kallat infotainment. I slutdiskussionen (8.1) kommer jag också att ta upp 
de primära parternas och publikens attityder till att assisteras genom tolkning 
– om den uppfattas som underordnad och företrädesvis att avvara, eftersom 
den komplicerar samtalets progression, eller om den betraktas som en del av 
underhållningen. 

Fråga två ställer organisationen av tvåspråkig diskurs i centrum, och vilka 
implikationer sekvensstrukturen har för interaktionen. Gängse turtagnings-
mekanismer i enspråkiga samtal sätts delvis ur spel när deltagare behöver 
hjälp för att förstå varandra över språkbarriärer. Den tolkade turens egen-
skaper som multimodalt överbryggande och koherensskapande länk tas i 
beaktande.  

Fråga tre syftar till att undersöka samtalets målsättning och/eller på vilket 
sätt moderatorn, författaren och tolken samarbetar med varandra (eller inte) 
för att göra publiken, för vilka evenemanget äger rum, delaktig i kommu-
nikationen.  
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5 Materialinsamling och avgränsning 

Datainsamlingen har skett på flera nivåer, från sammanställningen av ett 
stort antal författarsamtal, sorterade efter arrangörer, språk, m.m., till ett mer 
begränsat antal författarsamtal i en korpus av videoinspelningar (se appendix 
1). Enskilda samtal från denna korpus har valts ut, ur vilka jag tagit fram 
lämpliga utdrag för interaktionsanalys. Detta huvudsakliga material komplet-
teras av fältanteckningar och intervjuer. Materialets olika komponenter och 
de valda avgränsningarna beskrivs nedan i tur och ordning. 

5.1 Samtalsregister: kriterier och koordinater 

För att få en uppfattning om förekomsten och omfattningen av offentliga 
författarsamtal i Sverige över tid sammanställde jag ett register. Registret 
omfattar 1382 författarsamtal som bevisligen har ägt rum i Sverige under 
perioden 1998–2018. Valet av denna tidsperiod beror på att evenemangs-
typen tydligt börjar etableras och spridas från slutet av 1990-talet (se del-
studie I). Information om samtalsevenemangen har hämtats från källor som 
säsongsprogram, mäss- och festivaltidningar och hemsidesannonseringar. 
Datainsamlingen har i huvudsak skett under åren 2015 och 2016, med 
kompletteringar år 2019. De flesta uppgifterna samt även viss årsstatistik har 
inhämtats från bokmässan i Göteborg, Internationell författarscen och Ut-
bildningsradion (UR), dels i direktkontakt med respektive kommunikations-
ansvarig och dels från internet. Registret innehåller huvudsakligen evene-
mang som ägt rum på de stora scenerna (Bokmässan och Internationella 
författarscener), men räknar även in enskilda evenemang från litteratur-
festivaler, nationella kulturinstitut, litteraturhus och litteratursällskap (Göte-
borg, Norrköping), föreningen för Judisk kultur, Fria seminariet för litterär 
kritik, Textival och tidskriften Karavan (se delstudie I för redovisning av 
arrangörer). Samarbeten med förlagen, Kulturrådet, Sveriges författarför-
bund, Översättarcentrum och språk-, litteratur- och kulturinstitutioner på 
högskolor och universitet har ofta inneburit annonsering på flera plattformar 
som jag har stämt av med varandra för att undvika dubbelregistrering.  
 Samtalen är registrerade enbart när de kunnat beläggas i programdoku-
ment, vilket lett till att en del mindre evenemang fallit bort, sådana som 
kanske endast kommit upp på lokala affischer, i dagsannonser eller på 
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sociala medier. Samtalsregistret kan därför inte betraktas som fullständigt, 
men uppskattningsvis täcker det en stor majoritet av de internationella förfat-
tarsamtal som förekommit i Sverige under tidsperioden 1998–2018. Kriterier 
för evenemangen att bli upptagna i registret har varit följande:  

 
1. att minst två personer varit inblandade (till skillnad från författarbesök 

där författaren ensam hållit föredrag);  
2. att samtalet skett inför levande publik (till skillnad från i radio- eller 

tv-studio eller som en intervju ’på stan’);  
3. att det handlat om av den deltagande författaren skriven fiktion eller 

lyrik, d.v.s. skönlitterära texter eller poesi (till skillnad från vetenskap-
lig eller populärvetenskaplig sakprosa);  

4. att författaren talat annat språk än svenska.  
 

En avgränsning har också skett gentemot evenemang från SR:s och SVT:s 
kulturredaktioner, oavsett att dessa vid inspelningstillfället ofta har levande 
publik, som Babel eller tidigare Kobra, eftersom formaten präglas av pro-
gramledarprofilen snarare än av författaren, vars framträdande i tv-program 
då utgör endast en bland flera programpunkter.  

Samtalen har registrerats med följande parametrar: a) årtal; b) arrangör; c) 
författarnas ursprungsland; d) om samtalet tolkats eller inte; e) språk som 
författaren talat under evenemanget; f) språk som det i förekommande fall 
tolkats till (oftast svenska, i enstaka fall engelska); g) antal personer på scen, 
engagerade i samtalet; och h) samtalets längd.  

Samtalsregistret täckte i ett första insamlingsskede enbart en tioårsperiod, 
2006–2016, men utökades både framåt och bakåt för att kunna klargöra 
förändringar över tid, eftersom skillnaderna från år till år kunde vara 
betydande, och eftersom mer omfattande data ger större validitet. Fluktua-
tionen mellan åren när det gäller språk och frekvens får dessutom större 
utslag i mindre litterära översättningssystem som det svenska, d.v.s. ju större 
systemen är desto stabilare är de över tid, eller desto trögare är de språkliga 
förändringarna4.  
 Som svenskt referensmaterial använder jag statistik från Kungliga 
bibliotekets Nationalbibliografi. Detta möjliggör jämförelser av hur språk-
fördelningen i översättningarna förhåller sig till användningen av olika språk 
i samtalen under samma tidsperiod. Ett motsvarande referensmaterial för det 
globala översättningsfältet är UNESCO:s (2019) Index Translationum. 
Samtalsregistret och de båda nämnda källorna för översättningsstatistik har 
använts för delstudie I.  

                                                   
4 Med system avses litteratur- eller översättningssystem som de beskrivits i kapitel 2. 
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5.2 Videoinspelningar: dataomfång för analysnivåer 
Tjugonio inspelade samtal utgör det snävare urvalsmaterialet för inter-
aktionsanalyserna i delstudierna II, III och IV. Videomaterialet består av of-
ficiella och professionellt genomförda uppdragsinspelningar gjorda för pub-
licering på internet eller för live-strömning på respektive kulturinstitutions 
eller förlags hemsida. Den offentliga tillgängligheten gjorde tidsödande till-
ståndsprocedurer och andra praktiska förberedelser överflödiga, varför jag 
valde att inte prioritera egna inspelningar, vilket givetvis har implikationer 
för forskarperspektivet i näranalysen (se 5.3). Policyn vad gäller hantering 
av de inspelade evenemangen har varit olika i olika institutioner. Internatio-
nell författarscen Stockholm har enbart videofilmat enskilda samtal men lagt 
ut många ljudinspelningar av sådana i form av en podd. I Malmö har video-
inspelningarna varit mer regelbundna på grund av strömning och direktsänd-
ning i andra bibliotek i regionen. Stockholm Literatures videoinspelningar 
har genomförts av utbildningsradion UR och varit (selektivt) tillgängliga på 
UR:s nätsida under ett par år efter det att evenemangen ägt rum, likaså 
Bokmässans inspelade samtal (också inspelade av UR). Umeå Littfest har 
lagt sina mest sökta samtal på Youtube.  

Tidigare var filmerna (i synnerhet de från UR) starkt redigerade – t.ex. 
kunde allt som tolken sagt bli bortklippt och ersatt med undertextning under 
originalavsnitten, vilket gjorde dem oanvändbara för forskningsändamål. På 
senare tid har UR dock lagt ut även flerspråkiga samtal i sin helhet, ibland 
kompletterade med undertextning. Tillgång till rådata har varit en förut-
sättning för analyserna, och en del filer har jag kunnat erhålla i original av 
arrangörer, oredigerade och oklippta. Av videosamlingen på totalt 52 filmer 
har jag för undersökningarna i de föreliggande delstudierna huvudsakligen 
tittat på de 29 tolkade samtalen som finns förtecknade i appendix 1. Sam-
talen har listats efter författarens namn, efter årtal och plats där de hållits 
samt för vilken delstudie de tjänat som underlag. Samtalstiden har varit mel-
lan 45 och 90 minuter, med högläsningsavsnitt (i original och i översättning) 
mellan tre till tjugo minuter. Ibland förekom ingen högläsning alls utan 
enbart samtal.  
 Fokus i arbetet har legat på multimodala interaktionsanalyser. Kollek-
tioner av filmsegment för att belysa interaktionella fenomen ur ett multimo-
dalt perspektiv har tagits ur tre samtal (ett för varje delstudie II, III och IV), 
med urklipp i form av ögonblicksbilder och några sekunders akustiska våg-
former. Analysmetoderna beskrivs närmare i kapitel 6. Den tidsmässigt 
mycket begränsade omfattningen av de i de tre delstudierna sammanlagt ca 
15 detaljanalyserade minuterna står därför i stor kontrast till det disponibla 
analysmaterialet, men visar också på den multimodala interaktionsanalysens 
potential att beröra fler och djupare skikt i den situerade interaktionen, och 
resultaten visar en uppenbar bäring på hela det tolkade författarsamtalet. 
Samtidigt måste det betonas att analyserna behandlar enskilda fall av unika 
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samtalssituationer, vilket innebär att inga generella utan endast partikulära 
och tentativa slutsatser kan dras, att de deskriptiva resultaten får tala för sig 
själva och måste ses inom den kontextuella ramen för det samtal de belyser.  
 I figur 3 ges en översikt över avhandlingens empiriska data och hur de 
kommit till användning i delstudierna, samt hur de olika nivåerna syftar till 
att uppnå olika typer av resultat. 

 

 
 

Figur 3: Översikt över empiriskt material och analysnivåer 

5.3 Övrigt material: intervjuer och fältanteckningar 
Avhandlingens interaktionsanalyser grundar sig således i första hand på ett 
empiriskt material i form av tre autentiska videofilmer från en korpus bestå-
ende av 29 tolkade författarsamtal, inspelade för en större allmänhet än den 
som satt i publiken vid samtalstillfället. Att inte kunna påverka inspelningen 
innebär att det etnometodologiska reflexivitets-kriteriet för mig som forska-
re, avseende vad som spelats in, och hur, faller bort. Det vill säga att jag inte 
själv har arrangerat inspelningarna, använt flera kameror för olika vinklar, 
eller påverkat kamerans närhet och distans i förhållande till deltagarna. 
Inspelningarna har således genomgående skett med en Public Service-
standard som norm, utifrån den närvarande publiken och för en tittarpublik, 
ibland inzoomad på enskilda deltagare eller enbart delar av gruppen på 
scenen. Deltagarperspektivet har jag därför försökt redogöra för genom egna 
fältanteckningar. De har nedtecknats dels i efterhand, vilket gäller t.ex. för 
delstudie II som behandlar ett författarsamtal där jag själv medverkade som 
tolk, dels under pågående samtal, där jag deltagit som lyssnare i publiken.  

Avhandlingen grundar sig vidare på fem djupintervjuer med två arran-
görer, två tolkar och en översättare. Bägge arrangörerna har även verkat som 
moderatorer, översättaren har tolkat, och tolkarna är också verksamma som 
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översättare. Den sammanlagda kompetensen i intervjuerna täcker således 
alla deltagarfunktionerna i samtalet utom författarens. De totalt fem semi-
strukturerade intervjuerna på en till två timmar är inspelade och transkri-
berade, d.v.s. detaljupptecknade i sin helhet, och citeras emellanåt.  
 Jag har även fört spontana ’samtal om samtalet’ med några av de ut-
ländska författarna som förekommer i samtalsregistret, i samband med egna 
tolkuppdrag, under gemensamma förberedelse- eller väntetider inför eller 
efter uppträdanden, tillsammans med översättaren eller moderatorn, o.s.v., 
men utan intervjuformat och även här med anteckningar endast i efterskott 
och ur minnet. Mail- och telefonkontakt, ibland knapphändig, ibland med 
fylligare kommentarer, har ägt rum med ytterligare tolkar, översättare, 
media-ansvariga, kommunikatörer på förlagen, producenter och moderatorer, 
biblioteksansvariga, och i ett fall även med en författare vars samtal jag har 
analyserat (Anny Romand, delstudie IV).  
 Endast en del av det övriga materialet har kommit till användning, huvud-
sakligen intervjuerna. Eftersom interaktionsanalyserna stått i fokus har jag 
endast i enstaka fall använt mig av fältanteckningarna och mailkorrespon-
densen. Detta material har inte systematiserats men finns tillgängligt, om en 
etnografisk fördjupning blir aktuell i ett möjligt framtida forskningsprojekt. 

5.4 Urval och etiska överväganden 
Majoriteten av de tjugonio videoinspelade samtalen som utgör avhandling-
ens empiriska material är eller har varit tillgängliga på internet som officiella 
media i minst tre år efter inspelningen. Enbart sådana samtal har använts för 
interaktionsanalyserna. Urvalet har vidare styrts av inspelningarnas tekniska 
kvalitet, d.v.s. av krav på filmernas höga upplösning. Upphovsrättsliga ga-
rantier och tillåtelse av producenter och arrangörer att använda respektive 
material i forskningssyfte inhämtades i början av projektet. De komplettera-
des med individuella medgivanden från deltagare samt uppdaterades när 
GDPR-lagstiftningen om skärpta krav för användning av data som innehåller 
personinformation trädde i kraft år 2016.  
 Trots att analysen utgår ifrån att alla deltagare är lika viktiga för genom-
förande av samtalen har i huvudsak enbart författaren nämnts vid namn. Det 
är framförallt av praktiska skäl, men avspeglar också tanken på att författa-
ren är den vars person och verk står i fokus i sammanhanget. De problemati-
ska etiska frågorna att ta ställning till för forskning i samband med andra ty-
per av tolkade samtal, som t.ex. makt(o)balansen mellan de primära parter-
na, eller lagstadgad sekretess rörande patienter och klienter, har inte samma 
relevans för författarsamtal. Författaren har sedan tidigare en offentlig profil 
som utgör varumärket och därmed attraktionsfaktorn för evenemanget, och 
som är orsaken till att biljetter köps och salen fylls. I många fall är även mo-
deratorn en offentlig person, vilket dock här betraktas som sekundärt, efter-
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som dennes mål är att genom samtalet porträttera författaren snarare än sig 
själv. Tolkens offentliga uppträdande däremot är enbart motiverat genom 
uppgiften att understödja språklig förståelse, att hjälpa författarens yttranden 
att nå ut ur och publikens förståelse och upplevelse att nå in i samtalet. Där-
för har informerat samtycke inhämtats i varje enskilt fall från tolkarna och 
från moderatorerna. Författarna däremot, som uppträtt under det egna nam-
net, i vetskap om mediebevakningen, anses ha täckts upp i sitt medgivande 
genom arrangörens samtycke till att produktionen analyseras.  
 En urvalsfaktor för materialet i delstudierna II, III och IV har varit mode-
ratorns val av språkanvändning. Detta motiveras mer utförligt senare i av-
handlingen, eftersom det utgör en bärande faktor i studiens resultat angående 
hur tolkningen utformats och integrerats i samtalen.  
 Den språkliga ansvarsfördelningen i de tolkade författarsamtalen visar sig 
förekomma i form av tre tydliga alternativ som sinsemellan innebär avse-
värda skillnader för tolkens uppdrag att återge och samordna de andras och 
sitt eget samtalande. De tre alternativen är schematiskt framställda i figur 4. 
Vart och ett av dessa har jag tagit i beaktande i varsin delstudie, för att visa 
samtalens potentiella olikhet och komplexitet, och för att synliggöra kraven 
på tolkens flexibilitet att bemöta moderatorers olika förhållningssätt till 
publik, till sitt eget och författarens berättande och dess tolkning.  

 

 
 

Figur 4: Moderatorns språkval och dess konsekvenser för tolken 
 

 
Alternativen och hur de skiljer sig åt ger också underlag för att diskutera 
konsekvenser (och eventuella preferenser) angående deras ändamålsenlighet 
för det tvåspråkiga scensamtalet. Att tolkning skett från olika språk i de olika 
delstudierna tillmäts ingen särskild betydelse, mer än att visa spridningen i 
materialet. 
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Vid alternativ (1) talar moderatorn den gästande författarens språk och låter 
tolken sköta allt tvärspråkligt arbete, d.v.s. tolken behöver förutom förfat-
tarens repliker även tolka moderatorns frågor och bidrag. Tolken befinner sig 
i en situation att för publiken återge ett original vars upphovsperson sitter 
bredvid, förstår allt och kunde sagt det själv men väljer att inte växla mellan 
språken. Att själv byta språk kräver en extra ansträngning av moderatorn och 
innebär en risk att behöva söka efter ord, eller på annat sätt staka sig, något 
som tar energi och uppmärksamhet från modererandet, vilket kan vara ett 
skäl till att moderatorn undviker det. Ett annat skäl kan vara att moderatorn 
främst riktar sig till den del av publiken som har kunskaper i författarens 
språk. Oavsett orsak involverar samtalsmaterialet för delstudie II två primära 
parter som talar tyska och en tolk som talar svenska.  
 Språkfördelningen i alternativ (2) föreligger när moderatorn inte bara be-
härskar författarens språk utan även känner sig bekväm med att snabbt växla 
mellan språken. Moderatorn ställer frågan till författaren i rask följd på såväl 
svenska som på författarens språk. Hen tar då på sig en stor del av samord-
ningen och avlastar därmed tolken som har möjlighet att rikta sin odelade 
uppmärksamhet på att återge författarens bidrag för publiken på svenska. 
Detta läge råder i det rysk-svenska samtalet som undersöks i delstudie III.  
 I alternativ (3) behärskar moderatorn inte eller endast i begränsad omfatt-
ning författarens språk och väljer att enbart tala svenska. Då växlar tolken 
mellan att viskningstolka för författaren på dennes språk och att med vanlig 
talröst, förstärkt i mikrofon, konsekutivtolka författarens bidrag till svenska 
för publiken och moderatorn. Detta förhållande råder i det fransk-svenska 
samtalet i delstudie IV.  
 Språkvalsordningen dryftas oftast på förhand och fastställs i enlighet med 
de primära parternas, moderatorns och författarens självbedömning av sin 
språkliga kompetens och framförallt hur de känner sig bekvämast i samtalet.  
 I övrigt har jag för interaktionsstudierna valt författarsamtal där tolk-
ningen fungerar till deltagarnas uttalade belåtenhet, inte särskilt tittat på si-
tuationer där den fallerar, d.v.s. där missförstånd uppstår eller samtalsström-
men bryts på något sätt. Det senare är generellt sällsynt i de flerspråkiga för-
fattarsamtalen i min korpus. Tolkarna brukar i kraft av sin professionalitet 
behärska de olika tolkteknikerna, vara insatta i ämnet, och ha läst aktuell 
litteratur av och om författaren och bakgrunden till besöket. I allmänhet anli-
tas inför större offentliga uppträdanden inte tolkar som saknar erfarenhet och 
renommé, något som, enligt arrangörer i mitt intervjumaterial, även gäller 
moderatorerna. 

I resultatkapitlet (8) kommer språkvalsfrågan och dess konsekvenser att 
tas upp till diskussion för utförligare svar på hur turtagningsmekanismerna 
ter sig i olika typer av tolkade författarsamtal.  
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6 Metoder 

Metoden som används för delstudie I är kvantitativ och behandlar samtals-
registrets data i Excel-program, med olika diagram som visualiserar delresul-
taten. Jämförelser och resonemang stödjer sig på översättningsstatistik (se 
5.1) och undersökningen utgår från översättningssociologisk forsknings-
metod. Med hjälp av tabellvärden över tid synliggörs språkens dominans-
mönster och översättningsflöden. Delstudie I ger en allmän bakgrund till det 
internationella författarsamtalets förekomst och utveckling i Sverige. 
 Tonvikten i avhandlingen ligger dock metodiskt sett på videoanalyser av 
utvalda segment ur de tolkade samtalen. Analyserna stödjer sig på en utförlig 
och alltmer förfinad, multimodalt inriktad transkription och användning av 
verktyg från tidigare multimodal interaktionsforskning. Transkriptionerna i 
delstudierna II, III och IV är resultat av upprepade reviderings- och komplet-
teringsprocesser i ständigt fördjupande syfte. Arbetet har präglats av sökande 
efter, bestämning och sedan tillämpning av i relation till forskningsfrågorna 
adekvata analysenheter. Vid några tillfällen har det medfört en utvidgning av 
etablerade transkriptionskonventioner med egna grafiska element för att 
kunna ta fasta på och framhäva relevanta detaljer, exempelvis handformer 
och blickrörelser, vilket beskrivs utförligt senare i kapitlet (6.5).  

6.1 Transkription som praktisk analysmetod 
Transkription är, som begreppet säger, en transponering till grafisk represen-
tation av något som sägs, hörs eller görs. Att registrera ett språk- och hand-
lingsförlopp som avspelar sig i tiden, och fixera det till den rumsliga dimen-
sionen i form av ett fysiskt eller digitalt dokument – poängen med all anteck-
ning – gör det analyserbart för språkforskaren. Målet med den noggranna 
transkriptionen av ett videosegment är att hålla fast och synliggöra innebo-
ende men för blotta ögat eller örat dolda drag, som inte i sig är osynliga och 
ohörbara men som vi förbigår på grund av deras täta mångfald och deras 
flyktighet.  
 Transkription är ett praktiskt metodiskt tillvägagångssätt för att utvinna 
evidens ur ett inspelat samtalsmaterial, och att stegvist fullfölja en transkri-
beringsprocess kan liknas vid ett kartografiskt hantverk. Där geografiska 
kartor visar höjdskillnader, geologiska fyndigheter, infrastruktur eller väder-
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förhållanden, kan transkriptioner av kommunikativa händelser utöver delta-
garnas tal återge rörelser, positioner, blick, röstläge och intonationslinjer, 
och hur dessa överlappar, samverkar med eller nyanserar varandra.  

Genom transkription skapas det en detaljerad inblick i vad som händer 
och hur deltagarna får det att hända. Bilden blir mer komplett och djupare än 
vad det omedelbara, snabbt passerande realtidsintrycket i en titt på video-
klippet förmedlar. Analysens utgångspunkt är övertygelsen om att varje 
detalj kan ges betydelse, samtidigt som det inte är givet att deltagarna där 
och då fäster avseende vid varje detalj. Genom att se på längre sekvenser av 
transkriberad diskurs kan man också dra slutsatser om vad som ligger till 
grund för deltagarnas individuella meningsskapande.  

6.2 Från audio till video, från verbalt till multimodalt 
Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson (1974) arbetade fram 
en första systematisering av notationsprinciperna för samtalsanalys. De 
utvecklade metoden att analysera naturligt förekommande tal med hjälp av 
en transkriberingsprocess och en växelvis ständig återgång till det empiriska 
materialet, som bestod av inspelningar av naturligt förekommande samtal, 
t.ex. telefonsamtal. Under etnometodologins och samtalsanalysens tidiga 
period är transkriptioner, motsvarande sin tids tekniska förutsättningar, 
uteslutande baserade på ljudinspelningar. De hörbara fenomenen fångas upp 
som betoningsmönster (stavelsers tonhöjd, styrka och utdragenhet), tal-
hastighet, överlappningar, pauser, in- och utandning samt skratt och annat. 
Med ökad användning av videoinspelning under 1990-talet och framåt blev 
analysmöjligheterna avsevärt fler, och det som en gång varit avgränsat till 
analys av tal utvidgades till att omfatta även den visuella dimensionen. Där-
med introducerades också den mer övergripande benämningen interaktions-
analys. Nu kunde både vokala och andra kommunikativa handlingar kartläg-
gas på ett långt mer uttömmande sätt, ses i sin relation till varandra och vär-
deras avseende sin betydelse och/eller funktion för samtalet som process, i 
enlighet med hur denna beskrivits av exempelvis Hausendorf med flera 
(2007). Ljudelement som knackningar med en penna mot bordet kunde för-
knippas med en deltagares blickriktning, kroppslutning eller gester, upp-
backningsljud tillskrivas rätt person i en grupp genom tillhörande rörelser, 
där man tidigare endast kunnat gissa vem som frambringat dem.  
 Analys av videoinspelningar utvecklades till en interaktionsanalytisk dis-
ciplin i sin egen rätt, med tekniska instruktioner och beskrivning av analys-
procedurer (Goodwin 1993), pådriven genom successiv utveckling av digi-
tal mjukvara som möjliggjorde ökad systematisering och precisering av tran-
skriptionsprocessen.5 Numera är det också vedertaget att i transkriptioner in-
                                                   
5 t.ex. CLAN, ELAN, Audacity, Praat, NVivo 
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korporera bildexempel, för att påvisa samtidiga handlingar eller händelser i 
materialet, antingen separat och med beskrivande undertext eller med hjälp 
av infogade markörer på exakta tidpunkter. Även miniserier på två till fem 
bilder för att illustrera olika faser i en rörelse förekommer. Den obligatoriska 
teckenförklaringen i anslutning till transkriptionen eller i slutet av det veten-
skapliga arbetet har blivit längre allt eftersom. Hakparentesen, tidigare en-
dast använd för överlappande tal, har i interaktionsanalytiska arbeten börjat 
tillämpas på infogade parallella ögonblicksbilder eller mini-spektrogram som 
anger prosodiska detaljer i någons yttrande (t.ex. i Goodwin 2013).  
 Bruket att i förtydligande syfte redigera och manipulera ögonblicksbilder 
ur en videoupptagning har i sin tur genomgått en utveckling: från oredigera-
de stillbilder till tablåer med infogade pilar och andra markörer, bakgrunds-
eliminering, framhävande av för analysen väsentliga kroppsdelar (händer, 
ansikte) eller konturskärpning, med mera. Ett allmänt vedertaget sätt är även 
att framställa en tecknad version av en situation, vilket har fördelen att både 
anonymisera informanterna – väsentligt ur forskningsetisk synvinkel – och 
selektera några för analysen relevanta drag.  
 Exakt ljudtranskription av den verbala delen med IPA-skrift (Inter-
national Phonetic Alphabet) har däremot inte annat än undantagsvis (t.ex. i 
Streeck 2013) vunnit större genomslag. Möjligen beror det på de nackdelar 
IPA-skriften medför för allmän läsbarhet. Därför nöjer sig samtals- och 
inter-aktionsforskare vanligen med uttalsenlig (i förekommande fall icke-
orto-grafisk) stavning med konventionella (latinska eller andra) bokstäver.   

Antalet undersökningar av varierande kommunikativa yttrandeformer 
eller modaliteter har ökat raskt. Avbildning av dessa har börjat synas i olika 
grafiska skepnader, som förtydligande komplement i transkriptioner av tal 
och andra handlingar (Murphy 2005; Goodwin 2009; 2010). Alltmer utvid-
gade och förfinade tekniker, infogade ritningar och rand-ikoner, t.ex. stili-
serade ögonpupiller som anger blickriktning (Markee 2008) har introdu-
cerats, och numera talar och skriver man, inte minst i handböcker, allmänt 
om multimodal transkription, som exempelvis hos Müller med flera (2013). 
Det övergripande målet med en multimodalt transkriberande analysmetod är 
att ur autentiska (inspelade) material excerpera, beskriva och förklara karak-
täristiska uttryck av alla modalitetsslag. Det gör att man ser dessa modali-
tetsslag såväl separat som i samtidighet med varandra, vilket i transkriptio-
nen verkställs genom olika notationsrader (med hjälp av exempelvis 
programvaran ELAN). I konventionella transkriptioner (så som i mina) är 
tiondels sekunder, d.v.s. från (0.2) och uppåt, den gängse minimala tids-
enheten som anges i pausmarkeringar och händelseförlopp.  
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6.3 Transkriptionsnivåer och läsbarhet  
En uppdaterad, bland flera interaktionsforskare etablerad och konventionali-
serad utökning av det Jeffersonska grundsystemet för transkription tillkom i 
GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem), utarbetad av Margaret 
Selting med flera (1998). Det uppdaterades sedermera till GAT 2 (Selting 
m.fl. 2009) och innebär en trestegs-beredning av samtalsdata i form av 
minimal-, bas- och fintranskription, med utrymme för schematiserade gester 
utmed den verbala transkriptionsraden. GAT 2 används och vidareutvecklas 
kontinuerligt av många interaktionsforskare. Det har kompletterats med 
kringfunktioner som dataprogram för kategorisering och sökbarhet vid 
byggande av korpusar. Inom gestforskningen har behovet av ett systematiskt 
sätt att notera hand- och armrörelser lett till många kreativa lösningar och 
elaborerade grafiska förslag (se t.ex. Müller 2013).  

Att transkribera innebär att ständigt väga läsbarhet mot detaljrikedom och 
precision. Interaktionsforskarens ledstjärna är att göra transkriptionen rele-
vant för den aktuella analysen. Som läsare får man ibland ett intryck av att 
varje forskare utvecklar sin egen, till den givna forskningsfrågan anpassade 
systemvariant. Men även om transkriptioner varierar kraftigt finns den kon-
stanta ambitionen att representera autentisk interaktion i detalj. Som exempel 
på variationer nämner jag följande: Kendon (2004) och Streeck (2007; 2013) 
anger gestens rörelseförlopp i dess olika faser från ansats till höjdpunkt, av-
klingande och vila. Mondada (2007; 2016) infogar, inom parenteser under 
och mellan talyttrandena, radvis verbala beskrivningar av multimodala inslag 
och markerar deltagares synkrona agerande med hjälp av specialtecken i den 
löpande verbaltranskriptionen, något som även Broth och Keevallik (2014) 
använder. Paul (2007) och flera efter honom tilldelar blickriktning, gester, 
ansiktsuttryck och rumsposition varsin rad i transkriptionspartituret, medan 
Gülich och Couper-Kuhlen (2007) gör separata notationsrader för att skilja 
olika slags emotionsyttringar åt. Müller (2014) och Stukenbrock (2014) pro-
ducerar utförliga tecknade skisser. Alla dessa former fortsätter att utvecklas.  

Transkription av tecknade språk utformades tidigt och med hög systema-
tik. Man använder ett tidslinjeformat av tio sekunder per (dokument)rad, 
även här oftast i partiturform, där lexiko-semantiska och grammatiska bety-
delsebärande enheter noteras morfemvis i den ordningsföljd (horisontellt) 
och den samtidighet (vertikalt) som de förmedlas av talarna/tecknarna, som 
t.ex. redan hos Roy (1996), som nämndes i kapitel 2 ovan. För att kunna läsa 
denna typ av transkription krävs specialkunskaper och vana, och för att till-
mötesgå en större forskarkrets infogar man därför ögonblicksbilder med 
översättning av tecknat språk till verbalt (skrift)språk, samt positions-
scheman för att illustrera rumsliga förhållanden. Dessa är viktiga för hur 
deltagare skapar mening när de kommunicerar på talade språk, men ännu 
viktigare vid teckenspråkig kommunikation, eftersom synfältet är av central 
och närmast allenarådande betydelse för hörselnedsatta eller döva deltagare. 
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6.4 Induktiva och deduktiva analysprocesser 
Det är tydligt att val av transkriptionssystem, val av modaliteter som tas i 
beaktande inom en sekvensdel som är föremål för analys, och val av fin-
kornighetsgrad i transkriptionsmetod är avgörande för vilka resultat en 
analys leder till. Därmed är det också givet att interaktionsanalytikern be-
höver låta sig styras av de i början av processen formulerade forsknings-
frågorna som ställs till materialet. Metodologiskt sett innehåller transkrip-
tionsförfarandet både induktiva och deduktiva ansatser. Det kan beskrivas 
som en abduktiv analysprocess, också kallad iterativt induktivt, s.a.s. vand-
rande fram och tillbaka mellan ett del- och ett helhetsperspektiv. Pendlande 
mellan forskningsfråga och empiri växer analysresultaten fram, parallellt och 
i växelverkan med metodverktygens förfinande. Begreppet iterativt induktivt 
förfarande präglades av etnografen Karen O’Reilly (2005) i Ethnographic 
Methods, men stämmer också väl in på etnometodologisk och multimodal 
interaktionsanalys av samtal, här tillämpat på mikronivå.  

Basupplägget för all transkription inom samtals- och interaktionsforsk-
ningen, även den multimodala, präglas av den gängse västerländska, djupt 
inpräntade läsriktningen från vänster till höger och från övre till nedre sidan 
av dokumentet. Tidslinjens avbrott, där raden tar slut vid högermarginalen, 
och ögonrörelsens påföljande omtag radvis från vänstermarginalen högerut, 
är det skrivna eller tryckta mediets konventionella begränsning. Denna 
begränsning tvingar transkriberare att, vare sig det passar eller inte, göra 
radbrytningar och fragmentera flödet. I programvara designad för transkri-
bering (som CLAN och ELAN) är denna begränsning obefintlig, d.v.s. tids-
linjen fortsätter högerut i oändlighet, samtidigt som ett stort antal parallella 
notationssträngar (= rader) kan skapas under varandra. Möjligheten att utöka 
mängden dokumenterbara detaljer är stor, och enbart analytikern själv sätter 
gränserna. Samtidigt är det viktigt att påminna om att den som analyserar 
behöver greppa ett segment i taget. Alla transkriptioner medför, och alla 
analyser av dessa rör därför, urklipp ur verkligheten. Det metodiska hant-
verket består i att avgränsa och blottlägga ett fenomen för att studera det i 
detalj. För att hålla fast och analysera en händelses eller handlings flerfaldiga 
skiktning, eller ”laminated structure of action” (Goodwin 2013:11), alter-
nativt dess ”multimodal Gestalt” (Deppermann och Streeck 2018, se avsnitt 
2.4 i teorikapitlet) krävs urval och segmentering av dess rumsbefintlighet 
och tidsförlopp. Med hjälp av transkription projicerar forskaren välgrundade 
hypoteser om vad en händelse eller handling innebär för deltagarna, 
respektive vad dessa åstadkommer i och med och genom en händelse eller 
handling.  
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6.5 Tillämpning i delstudierna 
För transkriptionerna i denna avhandling använder jag varierande utförlig-
hetsgrader, beroende på vilka fenomen som belyses och hur omfattande ex-
empelmaterialet behöver vara för att kunna få grepp om dem. En undersök-
ning av narrativa strukturer genomförs t.ex. på en betydligt lägre detaljnivå 
än en undersökning av turtagningsfenomen eller uppbackningssignaler. I den 
förstnämnda tas hela episoder i beaktande, i den senare vad jag kallar för ett 
enskilt tur-par (coupled turn, se delstudie III), det vill säga ett relativt kort 
yttrande på ett språk och dess direkt efterföljande återgivning på ett annat. 

Den topikala analysen i delstudie II kräver t.ex. längre sekvenser, men 
även markeringar som framhäver övergångsmoment mellan olika topiker 
och deras koherens-relationer till sin omgivande text, alltså både en syn på 
nära håll och på relativ distans. Tidslinjen framställs, förutom horisontellt i 
vanlig löpande verbaltranskription också i parallell vertikal form för att 
tydliggöra episodernas innehåll, funktion och relation till föregående och 
nästa episod.  

Genom anpassad transkription kan tolkens arbete synliggöras. Tolken 
sammanfattar och förkortar vissa topikala episoder, skalar bort upprepningar 
och redundans och utelämnar emellanåt också utvikningar som inte nöd-
vändigtvis är bärande för koherensen i samtalet, bara för att inom rimlig tid 
kunna överlämna ordet igen till antingen författaren eller moderatorn. Figur 
5 visar en förenklad typvariant på hur flera turer återges i en enda summe-
rande tolktur (som i delstudie II, s. 221). De genom turbyten tydliga episod-
gränserna i originaltalarnas längre sekvens markeras av tolken med hjälp av 
nästan omärkliga positions- och röstbyten.  

 

 

Figur 5: Temaepisoder från original till tolkning 
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I delstudie III genomförs transkriptionsprocessen förutom i verbal transkrip-
tion också genom en bearbetning av ögonblicksbilder från videomaterialet 
och genom en undersökning av några sekunders ljudkurva. Piktografisk 
stilisering av blick, kroppshållning och handrörelser i intilliggande original- 
och tolkningsturer framhäver det som är relevant för analysen. På så sätt för-
tydligas, hur nära dessa rörelser är förknippade med varandra i sitt syftande 
framåt – från originalyttrandet till tolkningen och den kommande fortsätt-
ningen, och bakåt – från tolkningen tillbaka till det just hörda yttrandet och 
dess samband med det tidigare sagda. Samma nära relation mellan original-
tur och tolkad tur framgår ur vågform-analysen. Där synliggörs hur rytmisk 
isokroni bildas och kvarstår över tur- och språkgränser inom en sekvens 
bestående av fyra turer, respektive två tur-par. Analysen visar att författaren 
och tolken synkroniserar rytmen i sitt växelvisa tilltal av publiken. 

I delstudie IV noteras rörelser ganska svepande, satta inom parenteser 
som verbala omskrivningar utmed taltranskriptionen. Betydande eftergifter 
har gjorts vad gäller detaljrikedom och precision, till förmån för läsbarhet 
och möjligheten att uppfatta större sekvenser, något som varit nödvändigt för 
att inte förlora överblicken över det mera utdragna narrativa förloppet som 
står i centrum för denna delstudie.  

I delstudierna III och IV använder jag definitioner av gesters semiotiska 
och tematiska innebörd med hänvisning till Kendons (2004) och hans efter-
följares gestforskning. Enskilda hand-ikoner från Unicode-typsnittsmenyer, 
bearbetade för ändamålet, samt element ur andra notationssystem och tidi-
gare samtals- och interaktionsforskares samlade teckenflora har fritt kombi-
nerats för att illustrera relevanta fenomen. Fasindelningen som GAT 2 fram-
ställer med hjälp av interpunktionstecken (,,,,---- –––) för uppkommandet 
och avklingandet av en gest, med ikonen som markering av gestens höjd-
punkt och tydligaste utformning under gestfrasen används i delstudie III. 
Fördelen med att skala ner figuren (handikoner som inte används i GAT 2 
men av mig) till bokstavstecknets storlek, är den grafiska direktkopplingen 
mellan skrift och ögonblicksbild, mellan tal och handrörelse. Syftet är att låta 
läsaren överblicka gest-språket även under längre transkriptionsavsnitt.  

Transkriberingsprocessen är således ett i grunden fenomenologiskt sätt att 
generera kunskap, väglett av en specifik fråga, men ständigt återkommande 
till helhetsorienteringen. I interaktionsanalysen och dess empiribaserade me-
tod närmar sig forskaren materialet med den tidigare nämnda ömsom induk-
tiva och deduktiva blicken.  

Som en reflektion vill jag till slut rikta uppmärksamheten på transkrip-
tionsaktens affinitet till verksamheten att tolka. Bådas mening ligger i att 
transformera och samtidigt bibehålla och föra fram ett innehålls budskap 
genom att ”frysa” eller klippa ut fragment ur ett pågående flöde, med syfte 
att förstå, belysa och förklara bakomliggande kommunikativa processer och 
händelser. Multimodal transkribering skulle, i likhet med tolkningsakten 
själv, av forskaren kunna betecknas som analys genom ’transmodalisering’.  
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7 Överblick över avhandlingens delstudier 

Delstudierna har varierande tyngdpunkter och använder sig av olika analys-
enheter och analysredskap för att belysa det tolkade, publika författarsamta-
let som evenemangstyp och som komplex kommunikationssituation. Sam-
manfattningarna nedan skildrar respektive delstudies huvudmotiv och kom-
menterar samt problematiserar resultaten.  

7.1 Delstudie I  
”Samtal med utländska författare i Sverige som arena för spridning av 
översatt litteratur – historik och praktik” 
 
I delstudie I karaktäriseras författarsamtalet som kulturell och social förete-
else utifrån ett översättningssociologiskt perspektiv. De viktigaste arrangör-
erna i Sverige nämns och en överblick över de utländska författarsamtalens 
förekomst under en tjugoårsperiod ges. Det internationella författarsamtalet 
träder fram som egen, modern genre under 2000-talets första decennier. Del-
studien tydliggör att scensamtal med utländska författare kan betraktas som 
muntligt uttryck för globala översättningsflöden, eftersom de följer i spåren 
av författarnas översatta texter. Denna övergripande aspekt och de därmed 
förknippade teoretiska resonemangen skiljer sig väsentligt från perspektivet i 
de andra delstudierna, där själva samtalandet och tolkandet studeras. Del-
studie I ses därför som en fördjupning av avhandlingens materialbeskriv-
ning. Den mynnar ut i tanken att det internationella (ibland tolkade) förfat-
tarsamtalet, betraktat som social händelse på mikronivå, kan reflektera 
samtalets makrosociologiska funktion inom ett globalt system av litterär 
översättning.  
 Undersökningen visar att samtalen med utländska författare i Sverige har 
genomgått en markant ökning och institutionalisering. Det framgår även att 
sambandet mellan översättningarnas och författarsamtalens språkfördelning 
följer logiska dominansmönster, beroende på faktorer som litteraturmarkna-
der och geografiska närhetsprinciper. Oavsett engelskans landvinningar som 
lingua franca verkar orienteringen emot flera språk och flera regioner i för-
fattarsamtalen i det hela taget inte ha minskat, utan möjligen omfatta andra 
språk och regioner än tidigare – en aspekt önskvärd att forska vidare om. 
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7.2 Delstudie II  
”Grasping and Reproducing Topical Episode Boundaries: Re-narration 
of Dialogue in Multi-turn Interpreting” 

 
Att lämna utrymme för tolkning efter varje originalyttrande är ingen själv-
klarhet för de primära parterna i ett fritt, dynamiskt kultursamtal – i motsats 
till exempelvis en tolkad förhandlingssituation i ett affärsmöte, inför domsto-
len eller i ett polisförhör. Replikskiftena blir lätt snabba och engagerade, och 
det händer att deltagarna glömmer bort tolkningen när de impulsivt vill ge 
direktrespons på den andres inlägg, driva sina argument eller berätta något. 
När tolken väl kommer in behöver så flera turer återges i sammanfattad 
form, samtidigt som det måste framgå vem som sagt vad, för att också den 
del av publiken som inte förstått ska kunna få en uppfattning om innehållet i 
den livliga konversation de precis bevittnat men inte begripit.  

I delstudie II analyseras ett exempel på en sådan konsekutiv flerturs-tolk-
ning, i ett samtal med den ungerske författaren Peter Nádas på Internationell 
författarscen i Malmö år 2013, strax efter att hans omfattande bok från 2005, 
Parallella historier, översatt av Maria Ortman, kommit ut på svenska. Un-
dersökningen fokuserar på en sekvens som innehåller moderatorns inledande 
tur, författarens två kortare inkast, och tolkens återgivning. Samtalsanalys 
och topikal episodanalys (Adelswärd 1995; Korolija 1998) tillämpas, och 
tolkens roll inom samtalets deltagarformat (Goffman 1981; Wadensjö 1998) 
beskrivs. De primära parterna är inbegripna i ett gemensamt kommunikativt 
projekt (Linell 2011), nämligen att begrunda författarens personliga ingångar 
till sitt eget verk och sitt skrivande – det som är av intresse för den poten-
tielle eller faktiske läsaren som sitter i publiken. Den sidan av det kommuni-
kativa projektet som handlar om att låta alla åhörare bli delaktiga i innehåll 
och förlopp överlåts i det undersökta samtalet nästan uteslutande åt tolken.  

En jämförelse av episodstruktur i originalyttranden och tolkens återgiv-
ning av dessa visar hur tolken gör en summerande återgivning, med Waden-
sjös (2018:56–57) term, som ändå låter de olika rösterna tona fram individu-
ellt. Genom att återge några närhetspar, återberätta och åter-agera huvud-
linjen i de primära parternas kommunikation, men också genom att strate-
giskt utelämna det som är mindre bärande för berättelsen, ter sig tolkens tur 
strukturellt som en miniatyr av hela den föregående episodsekvensen (se 
figur 4 i kapitel 6, resp. table 2 i delstudie II).  

Att tolka flera turer i en enda sammanhängande tur är riskabelt p.g.a. att 
en hel del av originalyttrandenas innebörd kan gå förlorad. Denna typ av 
tolkning bör inte förväxlas med så kallad resumétolkning som används av 
tolkar när åhörarna endast behöver förstå sammanhanget, utan att bli insatta i 
dialogens turer, och som förekommer under seminarier eller företagsmöten, 
men är bannlyst i rättssalar (Kelly, Festinger, Framer och MacFarlane 2005).  
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Flerturstolkning återger parternas turer, men i en kortare version. Denna 
form av tolkning förekommer inte särskilt ofta och det är diskutabelt om den 
bör framhävas i en analys. Inom föreliggande samtal inträffade dock situatio-
nen inte mindre än fem gånger och föreföll därför som viktig att undersöka, 
eftersom den representerar en ytterlighet, när samtalets snabba rörelser behö-
ver sammanfattas utan att konversationen förlorar sin spänst eller blir oöver-
skådlig för åhörarna. Tolkar, som hela tiden har lyssnarnas språkliga inklu-
dering i åtanke, måste och vill kompensera när publikspråkets uppdateringar 
inte styrs och samordnas av de primära parterna. De antecknar, och de dröjer 
in i det längsta med att avbryta för att inte inkräkta utan låta samtalet flyta på 
i det andra språket. Först när en viktig kommunikativ poäng riskerar att gå 
förlorad, den som tolkar är tillsatta att värna om, tvingas de att avbryta par-
terna för att leva upp till sitt åtagande. Undersökningen av samtalsutdraget i 
delstudie II visar hur långt konsekutivtolkningens gränser i scensamtalen kan 
behöva tänjas och hur mycket av samordningsansvaret som kan hamna hos 
tolkar.  

7.3 Delstudie III  
”To Re-present a Nobel Prize Winner: Interpreting a Public Literary 
Conversation” 
 
I delstudie III studeras författarens och tolkens samarbete och deras gemen-
samma ansträngningar att föra fram budskapet på ett autentiskt och optimalt 
kommunikativt sätt. Artikeln är samförfattad med Cecilia Wadensjö, profes-
sor vid Stockholms Universitet. De varierande teori-anknytningarna är valda, 
analyserna genomförda och resultaten formulerade av mig, medan Wadensjö 
fördjupat orienteringen emot och implikationerna för forskning om tolkning.  

Det tolkmedierade scensamtalet med den belarusiska författaren Svetlana 
Aleksijevitj ägde rum på Dramaten i Stockholm 2015 under Nobelveckan. 
Inramningen på scenen, med interfolierade skådespelaruppläsningar ur hen-
nes texter, framstod som högtidlig, närmast ceremoniell. Aleksijevitjs svar 
på moderatorns frågor var likväl spontana och fritt improviserade, i en stil 
som till synes både författaren och tolken, som också är hennes översättare, 
var förtrogna med. Det nära samarbetet mellan dem bekräftas av hur de olika 
modala uttryckssätten samverkar över språk- och turgränser. Deras växelvisa 
talturer bildade en för åhörarna informativ och underhållande helhet, vilket 
bekräftades av uppskattande skratt och andra ljud av bifall från publiken.  

I de analyserade utdragen visar sig originalyttranden och efterföljande 
återgivningar, multimodalt betraktade, smälta samman till gemensamma ut-
sagor. Genom att tillämpa metoder och resultat från forskning i fonetik (Au-
er 1999; Couper-Kuhlen 2007; Szczepek Reed 2010) har vi funnit att det fö-
rekommer prosodiska fenomen i tolkade samtal som kan kallas för antifoni, 
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en rytmisk-taktmässig växelsång med spektrografisk evidens. Genom att til-
lämpa gestforskningens metoder och resultat (Kendon 1990; 2004; Duncan, 
Cassell och Levy 2007; McNeill 2008) framträdde fenomen i rörelsespråket 
mellan talaren och tolken som uttrycker kontinuitet, emotionell fortsättning 
eller transformation i tolkningen av den expressiva rörelse som påbörjats i 
originalet. Multimodalitet blir således en tvärspråklig kommunikativ resurs.  

Tack vare mångfalden i talarens och tolkens olika modala uttryck funge-
rar den tolkade (andra-)delen av yttrande- eller tur-paret (coupled turn, ett 
för denna analys myntat begrepp) på flera olika sätt.6 Förutom att vara en 
förväntad, verbalt semantisk-pragmatisk återgivning av originalturen visar 
den direkt följande (korta konsekutiva) tolkningen sig även kunna  
 
– (åter)skapa koherens med tidigare yttranden och samtalsskeenden;  
– uppfylla en av originalet projicerad förväntad talhandling;  
– fullborda en påbörjad emotionell utvecklingslinje;  
– uppgradera eller förtydliga/förstärka ett av originalet antytt uttryck;  
– efterbilda en i originalet verksam ordsöknings- eller formuleringsprocess;  
– innehålla en spontan reaktion eller (meta-)kommentar, t.ex. skratt. 
     
Genom att besitta en eller flera av dessa egenskaper antar den tolkade turen 
delvis originalets sekventiella funktion, men går också utöver den och skapar 
implicit en förväntad reaktion på originalet, dock utan att fördenskull framstå 
som ett nytt, självständigt bidrag till samtalet. Ändå visar den tolkade turen 
viss autonomi, eftersom den retroaktivt belyser originalet. Återberättandet av 
författarens yttrande blir då till en naturligt inkorporerad ’andrastämma’ i 
den flerstämmigt framtonande berättelsen, med författaren som upphovsman 
(Norrby 2014:59; Wadensjö 2018:85), för att använda en svensk översätt-
ning av Goffmans term (principal), men med ett jämt fördelat ansvar mellan 
talaren och tolken för bådas sammantagna kommunikation med publiken.   

Givetvis är dessa slutsatser inte utan vidare tillämpningsbara på andra 
tolkade samtal, de är inte generaliserbara ens för tolkade författarsamtal. 
Undersökningsresultaten är idiosynkratiska, betingade av den fallspecifika 
situationen i ett bestämt tolkat litteratursamtal på scen mellan två personer 
som har utvecklat ett väletablerat samspel. Delstudien visar dock tydligt att 
multimodalitetsanalyser, såväl av enskilda modala uttryck som av deras 
intermodala, ömsesidiga på- eller samverkan, ger fruktbara infallsvinklar för 
utforskandet av kommunikativa processer i tolkade samtal.   

                                                   
6 Beteckningen coupled turn påminner om ett annat, inom ÖV mycket känt begrepp, Gideon 
Tourys coupled pairs som är de parvis jämförbara enheterna som avser textsegment i original 
och i översättning (Toury 1995: 87–101). Begreppet coupled turn gäller enbart talade yttran-
den och avser inte den talade och tolkade turens jämförbarhet som textmässig översättning, 
utan deras tidsmässiga närhet och därav följande egenskap av sammanfogad handling.  
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7.4 Delstudie IV  
”The Cross-lingual Shaping of Narrative Landscapes: Involvement in 
Interpreted Storytelling”  

 
I delstudie IV undersöks material hämtat från ett samtal när den franska för-
fattaren (och skådespelerskan) Anny Romand besökte Umeå Littfest och ta-
lade om sin skönlitterära bok, vars tema är mormoderns flykt från det arme-
niska folkmordet år 1915. Delstudien ger exempel på hur moderatorn med 
sin fråga initierar ett narrativ som författaren tar upp och för vidare i en serie 
yttranden, varvade med tolkens återgivning. Tolkningen expanderar de res-
pektive narrativa faserna och det skapas, oavsett tur- och språkbyten, en 
obruten spänningslinje. Som metod och teori används förutom samtalsanalys 
topikal episodanalys (Korolija 1998), multimodal interaktionsanalys (Good-
win 2010; 2013) och geststudier (Kendon 2004; Müller 2014). I denna un-
dersökning blir analysenheterna något större än i delstudie II och III och ut-
går från sociolingvistisk/diskursanalytisk teori enligt Tannen (2007), samt 
narratologisk forskning inom talat språk (Labov och Waletzky 1967 [1997]).  
 I ett tolkat publikt författarsamtal behöver deltagarna förhålla sig till flera 
uppgifter samtidigt. De måste behandla relevanta intervjufrågor, finna rätt 
ögonblick för högläsningarna, anpassa sig till språkbyten och dessutom se 
till att allt sker inom den avsatta tiden. Konsekutivtolkning innebär ound-
vikligen tematiska upprepningar och därmed viss fördröjning i samtalets pro-
gression. Resultatet i denna studie pekar på att tolkens återgivningar, utöver 
att vara nödvändiga för publikens inkludering, fyller ytterligare en funktion. 
De utgör en resurs för deltagarnas – och åhörarnas – förstärkta engagemang i 
berättelsen. I det undersökta fallet analyseras interaktionen på olika nivåer 
för att se hur deltagarna gemensamt bygger upp spänningen i berättelsen och 
hur den etappvisa konsekutiva tolkningen ger en effekt av stegrat engage-
mang i det dramatiska innehållet.  

En invändning mot undersökningen är att de nämnda teoretiska ramarna 
är utvecklade för analyser av enspråkig diskurs, och att interaktionen i tolka-
de möten, som är organiserad på ett mer komplicerat sätt vad gäller turtag-
ning och deltagarramverk, därför inte passar in i dessa ramar. Det visar sig 
dock att den narrativa processens faser, oavsett den organisatoriska kom-
plexiteten, genomgående skiner igenom i den ömsom talade och tolkade be-
rättelsen, det vill säga att narrativets kontinuitet inte kastas omkull av språk- 
och turbytena – vilket naturligtvis förutsätter en viss ömsesidig anpassning 
hos deltagarna. Tvärtom, den upprepade och upprepande språk- och röstväx-
lingen ger både talarna och därmed även lyssnarna utrymme att dröja kvar i 
och fördjupa sin upplevelse. Narrativets spänningslinje vidmakthålls genom 
original och tolkning. Studien berör också bokens roll och funktion som en 
artefakt (Linell 2009:102) och som ’talande’ objekt i konversationen. 
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8 Resultat, diskussion och slutsatser 

 
Projektet att studera tolkade publika författarsamtal är genomfört inom 
översättningsvetenskapens forskningsområde och dess syfte har varit att för-
djupa kunskapen om tolkad interaktion. Deltagarnas flerspråkiga kommu-
nikationsarbete studeras och beskrivs som inriktat på det gemensamma målet 
att inför publik åstadkomma ett informativt och underhållande samtal. Denna 
överordnade, av moderatorn ledda målinriktning styr hur långa och ingående 
temakretsarna blir, hur tid och turfördelning i samtalet ser ut och vilket ut-
rymme tolkningen får.  

Den första delstudien är kvantitativ och visar de utländska författar-
samtalens förekomst över tid och deras förhållande till svenska och globala 
översättningsflöden. Det sammantagna antalet internationella författarsamtal 
har ökat, antalet tolkade författarsamtal har däremot förblivit mer eller min-
dre konstant, vilket betyder att tolkade samtal i relation till den allmänna 
ökningen har minskat. Undersökningen har också visat att de använda språ-
kens numerära rangordning, bortsett från engelskans dominans, i fallande 
ordning är norska, danska, tyska, franska, spanska, ryska, finska, italienska, 
arabiska och polska, och fortsätter med ytterligare åtta språk som före-
kommer mer sällan i de utländska författarsamtalen i Sverige mellan 1998 
och 2018. Denna rangordning är inte helt olik den som råder i utgivningen 
av översatta verk i Sverige under samma period. Det betyder att vissa 
likheter kunde fastställas med det svenska översättningssystemet som det 
beskrivs av Lindqvist (2018), och, i samband med det, även med drag av det 
globala översättningssystemets litterära flöden mellan centra och periferier 
(Casanova 2004).  
 Delstudierna II, III och IV utgör metodiskt sett deskriptiva samtals- och 
interaktionsanalyser som genomförs inom ramen för den verksamhetstyp 
(Linell 2011) som kan kallas för ’internationella publika tolkade författar-
samtal’. Analyserna är inspirerande av Sacks (1992) klassiska etnometodo-
logiska CA-forskning, och av multimodal interaktionsforskning i linje med 
Goodwin (2013), Murphy (2012), Deppermann och Streeck (2018) med 
flera. De bygger vidare på den interaktionsanalytiska forskningen om tolk-
ning som etablerades på 1990-talet (Wadensjö 1992), och ansluter till forsk-
ning om de multimodala inslagen i tolkad interaktion som explicitgjorts 
sedan 2000-talet (se Biagini, Davitti och Sandrelli 2017). Tidigare iakttagel-
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ser har kunnat bekräftas, som att primära parter i tolkade publika intervjuer 
genom sitt sätt att validera och invänta tolkens bidrag också får dessa att 
passa in i och stärka den egna berättelsen (t.ex. Straniero-Sergio 1999; 
Wadensjö 2008a). Genom mina tur-övergripande multimodala analysmeto-
der har jag kunnat synliggöra mer i detalj hur detta samspel går till. Studier i 
handrörelsers semiotik enligt Kendon (2004), och undersökningar inom pro-
sodiforskning (Auer 1999; Couper-Kuhlen 2007) har i mitt arbete bidragit 
till att jag kunnat beskriva deltagarnas situerade handlingar och deras multi-
modala samverkan inom samtalets ram.  
 Valet av topikal episodanalys (Korolija 1998), för att kunna urskilja kohe-
rens- och kohesionselement och dela in samtalen i episoder och sub-episo-
der, ledde fram till metodutveckling när det gäller tillämpningsbara analys-
enheter för mina undersökningar, nämligen tur-par och tur-cykler i tolkade 
samtal.  
 Sociolingvistiska narratologiska teorier (Tannen 2007; Labov 1972) an-
vändes för att stödja förklaringen att den inskjutna tolkningen inte nödvän-
digtvis behöver bryta upp eller störa berättelsestrukturer, utan tvärtom 
fungerar som resurs för att förstärka ett engagerat lyssnande, hos deltagarna 
såväl som hos publiken.   
 Perspektivet i interaktionsstudierna är den kameravinkelberoende åhöra-
rens och åskådarens (se 5.3). I materialet för delstudie II är moderator och 
författare i huvudsak orienterade mot varandra. De talar samma språk, ett 
språk som majoriteten i publiken inte förstår. Tolken får göra vissa ansträng-
ningar för att ta turen och låta de svenskspråkiga åhörarna ta del av samtalets 
innehåll. Materialet i delstudie III visar ett subtilt samarbete mellan författare 
och tolk, och hur publiken involveras i skeendet, vilket bl.a. kommer till 
uttryck i dess skrattreaktioner. I materialet för delstudie IV kommer det tria-
diska samspelet som en kommunikativ trestegs-rörelse tydligast fram: mode-
ratorn triggar genom sin fråga ett narrativ, författaren svarar med ett rikt, 
dramatiskt berättarflöde, vilket tolken fångar upp och låter ’landa’ i lyssnar-
na på ett begripligt språk.  

Forskningsaspekter och resultat från alla delstudier summeras i en 
sammanställning (fig. 6) som är tänkt att ge en allmän översikt och tjäna som 
rekapitulation och minnesstöd, för att jag sedan ska kunna gå in på de en-
skilda delstudierna i förhållande till forskningsfrågorna som ställts i kapitel 
4. Svaren på dessa frågor anknyter till en eller flera delstudier samtidigt, 
mellan vilka jag därför rör mig fritt. Schemat underlättar för läsaren att både 
kunna skilja mellan delstudierna och se gemensamma nämnare dem emellan, 
känna igen deras tema, deras teoretisk-metodiska ansatser och mot vilka 
resultat dessa pekar.  
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Figur 6: Översikt över avhandlingens delstudier 
 

Den första forskningsfrågan ställer kontexten ’publika litterära författar-
samtal i Sverige’ som kommunikativ verksamhetstyp i centrum: 

 
1. Hur utmärker sig det tolkade författarsamtalet som situerad verksamhet? 
 
Det tolkade författarsamtalet är ett informations- och bildningsevenemang 
med syfte att porträttera författaren, presentera ett verk och underhålla publi-
ken. Arrangemangets offentlighet kräver noggrann planering av innehåll, 
frågornas ordningsföljd och högläsningar, dels för att vara tillräckligt uttöm-
mande, dels för att rymmas inom den fastslagna tidsramen. Författarsamta-
lets genremässiga språkbruk definieras i studien som naturligt förekomman-
de tal med skriftspråkligt-litterära inslag i stil och register (se 2.2). Samtals-
tillfällena är offentligt-mediala och präglas av att äga rum inför levande pub-
lik. Författaren har, genom sin skriftliga gärning men också genom tidigare 
uppträdanden, haft möjlighet att upprepade gånger berätta och återberätta 
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innehållselement ur och tankar om sina verk, hur dessa kom till och varför 
de skrevs. Inläggen är således visserligen för tillfället improviserade, men 
sällan helt ad hoc koncipierade, utan välbeprövade formuleringar som hunnit 
mogna fram som stilistiskt förtätade och retoriskt effektfulla utsagor.  
 Samtalsinitiativet utgår från moderatorn men ställer författaren som per-
son i centrum. Det rör sig kring det aktuella verket som bokstavligen ligger 
framför de samtalande som en scenisk artefakt eller rekvisita på bordet, eller, 
under ett läsavsnitt, i moderatorns eller författarens händer. Även tolken har 
inför samtalet läst boken, ofta både i original och i översättning, och använ-
der ord och uttryck så som de förekommer i den, för att samtalsparterna och 
åhörarna ska kunna känna igen sig, enligt intervjudata (Bodner Gröön 2019). 
Därmed stödjer sig tolken i förekommande fall på ordval gjorda av översät-
taren, vars röst på så sätt, om än indirekt, också blir konkret medverkande i 
evenemanget. Inte sällan sitter översättaren i publiken, och det händer att 
översättaren anlitas för högläsning på svenska, eller i vissa fall för tolkning 
(som i materialet för delstudie III).  

Sammanfattningsvis, för att besvara fråga ett, utmärker sig det tolkade 
författarsamtalet som situerad verksamhet (i linje med begreppets definition i 
1.1) genom sitt såväl planerade som improviserade genomförande. Känne-
tecknande är moderatorns roll som initiativtagare, och alla tre deltagares ori-
entering emot att skapa djupare mening i samtalet, riktad till en litterärt in-
tresserad publik som de kan ana består av personer som förstår och de som 
inte förstår författarens språk, alltså är mer eller mindre beroende av tolken.  

Den andra forskningsfrågan vill kasta ljus på deltagarnas hantering av tur-
organisationen och vilka implikationer tolkningen har för interaktionen: 
 
2. Hur upprätthålls koherens och kontinuitet i tolkade författarsamtal, 

vilka sekvensstrukturer finns och hur fungerar turtagningen? 
 
Som konstaterats tidigare (2.3) visar det sig att det tolkade scensamtalet med 
publiken som adressat – jämfört med ett enspråkigt samtal – avkräver del-
tagarna förhöjd uppmärksamhet på turtagningsordningen för att flyta på utan 
störningar. I delstudierna synliggörs parternas strategier på olika sätt. För 
tolkens del präglas turtagningen av författarens vana eller ovana vid att bli 
tolkad, d.v.s. dennes olika beredskap för att invänta slutet av eller aktivt ge 
plats åt tolkningen. Turtagningen präglas dessutom av moderatorns språkval 
och organisatoriskt ledande funktion i samtalet. Språkfördelningen mellan 
moderator och tolk och längden eller indelningen av författarens yttranden 
har konsekvenser för samtalsflödet och samordningsbehovet, som i sin tur 
gör att tolkningen kan upplevas som problematisk, som acceptabel, eller 
ibland, enligt antecknade publikkommentarer från fältet även som förhöjan-
de. Tolkningen förändrar på så sätt samtalsupplevelsen för både deltagarna 
på scen och för lyssnarna. Dessa faktorer och deras korrelationer betraktas 
närmare i nästa avsnitt, innan fråga 2 besvaras.  
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8.1 Språklig ansvarsfördelning och tidsaspekter  
Författarens önskan eller val av språk och tidsåtgången för tolkningen är två 
viktiga faktorer som tas i beaktande när arrangörer överväger om ett för-
fattarsamtal behöver tolkas eller inte (Wallin 2017). Båda dessa påverkas i 
hög grad av moderatorns språkval och vana vid att arbeta med tolk, och 
därmed den språkliga ansvarsfördelningen som råder mellan moderator och 
tolk. Tre varianter av denna ansvarsfördelning har identifierats som typiska, 
de som nämns i materialbeskrivningen i kapitel 5 under urvalskriterier (fig. 
3). För att kunna diskutera det samlade resultatet av denna aspekt och dess 
innebörd för tolkar, illustreras den först i en modell som gör de tre 
varianterna jämförbara som tolksituationer, och belyses sedan utifrån vad 
som kommit fram i interaktionsstudierna och intervjusvaren.  
 Modellen är en schematiserad typsekvens som kan liknas vid ett urklipp 
ur en prototypisk dialog. Den tjänar enbart som demonstrationsunderlag, är 
inte empirisk utan konstruerad och menad att avspegla en sekvens som är 
vanligt förekommande i författarsamtal, vare sig de är tolkade eller otolkade. 
Valet att använda en typsekvens för att förklara turtagningssystemet betingas 
av nödvändigheten att utgå från en gemensam enhetlig grundfigur. Typ-
sekvens-modellen bygger på två på varandra följande närhetspar: fråga och 
svar, en tredje tur som avrundar men leder i samma tur till en följdfråga som 
besvaras i fjärde turen och kommenteras/avrundas i femte turen i modellen. I 
figur 7 presenteras den prototypiska sekvensen som schematiserad transkrip-
tion, först i sin enklaste form, otolkad/enspråkigt (A), och sen tolkad (B): 

 
            A       B 

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

 
Moderatorn ställer sin fråga (xxx?) som besvaras av författaren (yyy!), mo-
deratorn ger respons och ställer en följdfråga i samma tur (x! xx?), författa-
ren kompletterar sitt svar och besvarar sedan följdfrågan (yy, y!), varpå mo-
deratorn avsluter sekvensen med en kommentar (xxx.). Kolumn B i figur 7 
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visar exakt samma typsekvens, men med varje gång infogad tur-för-tur 
konsekutiv dialogtolkning mellan de primära parternas turer, vilka nu pone-
ras tala olika språk (i transkriptionen markerade rakt, resp. kursivt). 

De tolkade publika författarsamtalen tillhör det fria offentliga kulturlivet 
och kan kategoriseras som det som Katan och Straniero-Sergio (2001:215) 
studerat som infotainment (se kap. 3 om tidigare forskning). I enlighet med 
denna verksamhetstyp föranleds tolken att ta sig till synes språkliga och 
innehållsliga friheter när det gäller att ibland sammanfatta, följa en avskalad 
genväg i övergripande koherenssyfte och därmed befrämja samtalets pro-
gression. En minutiös återgivning av samtliga, även moderatorns turer, lika 
utförligt som originalet (som i figur 7 B), skulle då förlänga den vanligtvis 
redan långa samtalstiden till det dubbla, vilket man ofta försöker undvika 
med tanke på evenemangens givna tidsgräns (som exempelvis på Bokmässan 
gäller på minuten), och även med tanke på att många i publiken förstår 
bägge språken. Eftersom författarsamtalen dessutom ofta består av retoriskt 
(och inte medicinskt eller juridiskt) betingade, vindlande resonemang och 
långa narrativ, skulle detaljerad, kort konsekutiv dialogtolkning i båda språk-
riktningar i många fall stjälpa såväl deltagarnas som åhörarnas tålamod att 
hålla respektive följa den röda tråden, eller hämma författarnas talflöden. 
Deras turtagningsordning ser därför sällan ut som i figur 7 B. Istället präglas 
den av de tre språkliga fördelningsalternativen i tolkade författarsamtal, så 
som de beskrivits i kapitel 5 (fig. 4). Med hjälp av typsekvensens sche-
matiska transkription illustreras de tre varianterna på följande sätt (fig. 8):  

 

 
Figur 8: Turtagningsschema: alternativen i tolkade författarsamtal.  

 
I situation (1) pågår samtalet mellan moderatorn och författaren på för-
fattarens språk. Tolken måste antingen invänta en explicit turtilldelning eller, 
om inte de primära parterna släpper turen, bedöma själv när det är dags att 
’bryta in’, ta turen och tolka retrospektivt flera turer i en följd. Denna för-
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delning ställer höga krav på tolken, inte minst på grund av att det måste 
avgöras om och när det är lämpligt att avbryta de primära parterna. 
Konsekutiv återgivning av ett längre samtalsavsnitt förutsätter dessutom väl-
fungerande anteckningsteknik, något som vanligen endast professionellt 
utbildade tolkar besitter, samt användning av röstmodellering eller minimala 
gester och kroppsvändningar som i förkortningssyfte ersätter verbal hänvis-
ning till de olika turernas upphovspersoner, när tolken återger dialogen i 
kortform. Denna variant exemplifieras i delstudie II.  

I situation (2) uttalar en flerspråkig moderator sin fråga först på svenska 
och sedan på det andra språket. Författaren ger svar på direkt tilltal, och 
tolkning behöver ges endast i en riktning, d.v.s. från författarens språk till 
svenska, för publiken. Denna ordning råder i materialet för delstudie III. 

I situation (3) tolkas moderatorns fråga från svenska till författarens språk 
genom simultan viskningstolkning, överlappande med originalet. Hakparen-
teserna under varandra i rad 1, 4 och 7 i alternativ (3) indikerar samtidighet 
mellan moderatorns och tolkens turer, vilket således sparar in fördubblingen 
av moderatorns tur-tid som, särskilt i samtalets inledningsfas, kan vara i flera 
minuter. Publiken som endast hör moderatorns röst men ser tolken viska till 
författaren upplever moderatorns tur och tolkens samtidigt viskade tur som 
en enda. Även i denna situation, i likhet med (2), återges sedan författarens 
svarsturer konsekutivt av tolken, vänt utåt mot salspubliken och med mikro-
fon, under användning av antingen kort eller lång konsekutivteknik, beroen-
de på hur författaren utformar sina svarsavsnitt.  

Situationer som i (1) är således mest krävande att tolka, behäftade med 
osäkerhet kring när turen får tas, och med uppgiften att återskapa en två-
stämmig dialog med en enda röst. Situationer som i (2) är bekvämast för 
tolkars del, med tolkning bara i en riktning och med en enda teknik. Lösnin-
gar som i situationer liknande (3) slutligen, där de två talarna tolkas på ett 
publikvänligt sätt med två olika tekniker i varsin språkriktning, är de mest 
tidsekonomiska. Denna situation är den mest förekommande i mitt material, 
och möjligen överhuvudtaget i tolkade författarsamtal (vilket ännu återstår 
att bevisas i framtida forskning). Denna variant praktiseras i samtalet som 
undersöks i delstudie IV.  

Ur sammanställningen av de tre språkfördelningsalternativen följer att tol-
kars språkliga samordningsuppgift i författarsamtal alltid förhåller sig reci-
prokt till moderatorernas språkval. Tolken kompletterar i varje enskild situa-
tion moderatorns val av språkanvändning, d.v.s. tar hand om den delen av 
uppgiften som är kvar efter att moderatorn åtagit sig vad den anser sig mäkta 
med utöver sin moderationsuppgift. Flerspråkighet hos moderatorn avlastar 
tolken som då fokuserar på att stödja författaren i att få fram sitt budskap till 
publiken utan att behöva bekymra sig om moderatorns kommunikations-
vägar. Moderatorn råder med tilltagande språklig kompetens också i högre 
grad över turfördelningen och samtalets takt och riktning. Därmed är inget 
sagt om samarbetet i sig, som kan fungera utmärkt även i de för tolken mer 
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krävande fördelningssituationerna. Avgörande för samspelet är tydlighet i 
fördelningen, och att deltagarna efter förmåga försöker hålla sig till samma 
mönster. Initiativet och det yttersta ansvaret ligger hos – och tas av – mode-
ratorn. Moderatorn, som är varje tur-cykels initiativtagare, får ibland ingripa 
när författaren är så engagerad i sitt berättande att tolkningen riskerar att 
glömmas bort och tolkens tystlåtna antecknande inte signalerar den före-
stående och av publiken förväntande tolkturen, som därmed ökar alltmer i 
omfång och tidsmässig distans från originalet. Hur det språkliga samspelet 
mellan författaren och tolken gestaltar sig behandlas i ett separat avsnitt. 

8.2 Författarturens utformning 
Vid sidan om den språkliga ansvarsfördelningen påverkas de tolkade 
inskotten av andraturens utformning, d.v.s. av författarens sätt att organisera 
sina svarsturer. Dessa kan ges i form av antingen en serie av många korta 
eller av en eller ett par långa turer, ibland upp till flera minuter. Beroende på 
svarsavsnittens längd kan tolkar använda eller inte använda notationsteknik 
som minnesstöd. De korta replikerna återges utan, och de långa med an-
teckningar i så kallad lång konsekutivteknik. Avgränsningen mellan dem är 
inte skarp, utan det handlar om ett kontinuum (förklarat och visuellt fram-
ställt i Pöchhacker 2016:19), där tolken själv avgör när anteckningar behöver 
sättas in. Oavsett tidigare överenskommelse mellan parterna om samtalsför-
farandet är det först när författaren verkligen talar som tolken vet om anteck-
ningar krävs eller inte. Författarreplikens längd styrs nämligen i hög ut-
sträckning av innehållet och talarens momentana engagemang i förhållande 
till hur uppmärksam författaren i det ögonblicket är på att publiken inte 
förstår direkt. T.ex. kan det kännas onaturligt för författaren att för tolk-
ningens skull avbryta en pågående berättelse, och den ges därför i sin helhet, 
även om det tar flera minuter. Författarens medvetenhet om eller vana vid att 
tänka framåt i lagom avsnitt bäddar för hur tolkningen vävs in i flödet, och 
tolken behöver parera dessa olikheter på ett smidigt sätt. Det är vid dessa 
tillfällen, när den samordnade antecknings- och rekapitulationskapaciteten 
ställs på prov, att formell utbildning, träning och erfarenhet kommer till ut-
tryck i tolkars flexibilitet att flytande och levande kunna återge såväl korta 
som mycket långa avsnitt. Därmed är inte sagt att enbart kort konsekutivtek-
nik för författarturerna skulle vara mindre levande. Den kan utan vidare in-
kludera lyssnaren på ett lika tillfredsställande sätt, vilket delstudie III visar.  
 Författarens turer, i grundmodellen (fig. 7 A) den andra och den fjärde, 
brukar således i de verkliga samtalen expanderas med många och ibland 
långa svarsavsnitt eller serier av svarsturer i form av episoder och sub-
episoder. De korta yttrandena i de tolkade samtalen leder till ett snabbare 
pendelslag mellan författarens och tolkens (korta konsekutiv-)turer. Det är 
dessa svarsavsnitt med sina respektive tolkningar som undersökts som tur-
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par i delstudie III (se 7.3). Närhetspar bestående av moderatorns fråga och 
författarens flerfaldiga, långa berättande svarsturer med sina respektive tolk-
ningar i lång konsekutivteknik behandlas som tur-cykler i delstudie IV (se 
7.4). Tolkarnas bruk av kort respektive lång konsekutivteknik i materialet för 
delstudierna har inte varit ett urvalskriterium i sig, men det har visat sig på-
verka mitt val av den för respektive material lämpligaste analysenheten i 
termer av relativ längd. Detta, i sin tur, har haft inflytande på om jag i mina 
undersökningar fokuserat på multimodala fenomen, verksamma direkt mel-
lan talarens och tolkens tur, i ett (kort konsekutivt) tur-par, eller snarare på 
diskursiva, narrativa fenomen som sträcker sig över ett (långt konsekutivt) 
tur-par eller till och med en tur-cykel, där original och tolkning befunnit sig 
längre ifrån varandra i tid.  
 Författarens två tolkade svarsturer i alla tre varianterna i figur 8 omfattar i 
detta avseende potential att expanderas till två tur-cykler (av obestämd 
längd) och flertalet tur-par (obestämt hur många). Modellen är på så sätt en 
förenkling, och det betonas än en gång att den som prototyp avspeglar endast 
en grundprincip i de tolkade författarsamtalens turorganisation, samtidigt 
som dess överskådliga form tillåter jämförelser mellan olika tolkade varian-
ter av ett och samma situerade aktivitetssystem.  

Hur moderator, författare och tolk anpassar sig till varandra för att upp-
fylla arrangörens och publikens förväntningar leder till den tredje, sista 
forskningsfrågan: 
 
3. Hur samarbetar deltagarna för att åstadkomma meningsfull flerspråkig 

kommunikation i enlighet med samtalets syfte? 
 

I takt med att det flerspråkiga författarsamtalet som evenemangsform etab-
lerats har arrangörer och medverkande blivit alltmer medvetna om de olika 
alternativen och vad de innebär. Idag föregriper man oklarheter och kommer 
överens om ansvarsfördelningen mellan moderator och tolk på förhand 
(Holm 2018; Bodner Gröön 2019). Att parterna i samtalets hetta verkligen 
håller sig till det som är överenskommet är inte garanterat, men det finns 
numera en större uppmärksamhet på att varje deltagare ska känna sig så 
obehindrad som möjligt, samtidigt som navigering mellan språken bör kunna 
skötas smidigt. Under de senaste två decennierna har det funnits tillfällen att 
bygga upp erfarenhetskapital, både hos arrangörer och hos dem som brukar 
vara inblandade som moderatorer och tolkar (se delstudie I). Varje konstel-
lation och dess språkliga ansvarsfördelning är i grunden unik, men med ökad 
erfarenhet känner deltagarna igen sig snabbare och hittar redan under de 
första minuterna i samtalet fungerande turmönster i sin flerspråkiga sam-
verkan7. De blir säkrare i att lita på varandras turtagnings- och turöverläm-
                                                   
7 I regel är de tolkade samtalen tvåspråkiga, men det förekommer faktiskt ett trespråkigt sam-
tal i korpusen, där moderatorn talar engelska, författaren finska och tolken svenska.  
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ningssignaler, etablerar en gemensam rytm och optimerar sitt samspel. Blan-
dade språksamordningslösningar däremot, och oförutsedda ögonblick av tve-
kan medför osäkerhetsmoment i turtagningen, vilket gör att deltagarna faller 
tillbaka på det som upplevs som säkrast – men mest tidsödande: tur-för-tur 
kort konsekutiv dialogtolkning i båda riktningar. Grundmönstret med ’varan-
nan tur tolkens’ ger en stadig och trygg, om än något omständlig eller, i 
sammanhanget stolpig dubbel tvåtakt i röstväxlingen. Jämförelsevis blir den 
mer dansanta tretakten som utgörs av moderatorns fråga, författarens svar 
och tolkens återgivning både tidsbesparande och ger under samtalets gång en 
anticiperbar rytm. Detta sker även vid fler, antingen kortare eller längre 
pendlingar mellan författare och tolk, d.v.s. för de typiskt expanderade, 
etappvisa svarsepisoderna och narrativen. I denna språkfördelningssituation 
klingar tolkens röst för publiken alltid efter författarens och aldrig efter 
moderatorns.  
 Den erfarne arrangören brukar i fråga om språkval och tolkning tillämpa 
några beprövade principer vid organisationen av evenemanget, något som 
framgår av intervjun med Ingemar Fasth (2016), producenten för Internatio-
nell författarscen. Författarskapet ska kunna spridas till så många som möj-
ligt, menar han, men tidsfrågan för tolkningen framstår självfallet som ett di-
lemma. Engelskspråkiga författare talar givetvis engelska. I övriga fall blir 
författaren redan i ett tidigt skede tillfrågad ifall hen är bekväm med engel-
skan eller vill tala sitt eget språk och om därmed tolkning önskas, förutsatt 
att professionell tolk kan rekryteras för språket ifråga. Utslagsgivande är, i 
slutändan, författarens bedömning av den egna kompetensen i engelska, om 
den är tillräcklig för att kunna uttrycka sig nyanserat i förväntade samtalsäm-
nen. Ett fragment av originalspråket vill arrangören och producenten gärna, 
oavsett språkval, ”låta ljuda åtminstone en gång under kvällen”, om inte an-
nat så i ett högläsningsavsnitt, eftersom författarpersonligheten vid det till-
fället ”får en annan, sin egen röst, när hen får tala sitt eget språk” (Fasth 
2016).    
 Avbrotten för tolkning kan av de primära parterna i litteratursamtal upp-
levas som ett tålamodsprövande men i ögonblicket nödvändigt ont, vars pas-
serande måste inväntas. Men de kan också välkomnas som korta pauser med 
tillfälle för författaren att processa sina tankar, förfina sin retorik, forma sina 
samtalsinlägg till ännu större klarhet och stringens, eller för moderatorn att 
förbereda en kommande frågeformulering, en episod- eller fasövergång i 
samtalet. Moderatorns och författarens uppmärksamhet på och behandling av 
de inskjutna tidsfönstren för tolkning präglar samarbetet med tolken, och 
därmed tolkningens integration i samtalsflödet.  

Med framställningen av ansvarsfördelningens varianter och andraturens 
utformning är så även den tredje forskningsfrågan besvarad, nämligen hur 
deltagarna samarbetar för att åstadkomma meningsfull flerspråkig kommu-
nikation i enlighet med samtalets syfte. Turtagningen i det tolkade författar-
samtalet antar olika, mer eller mindre invecklade men tydligt igenkännbara 
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former beroende på deltagarnas språkliga kompetens. Om de hittar den orga-
nisatoriska samverkansform som passar den för tillfället givna konstella-
tionen enligt någon av de ovan beskrivna situationerna, har de goda förut-
sättningar att uppfylla syftet att tillfredsställa åhörarnas förväntningar på en 
meningsfull kommunikation. Detta sker oavsett risken att denna kommuni-
kation p.g.a. sin flerspråkighet kan te sig som fragmenterad.  

8.3 Slutsatser 
I resultatavsnittet har förekommande principer för turtagningsordningen i det 
tolkade författarsamtalet kartlagts. För att urskilja de grundläggande mönst-
ren har de faktorer beskrivits som konstituerar dessa mönster. Faktorerna 
består av de primära parternas språkpreferenser och -beteenden, d.v.s. mode-
ratorns val av språk och författarens (mer eller mindre medvetna) val av de 
enskilda yttrandenas längd. Dessa faktorer präglar tolkarnas respektive kom-
plementära språkhantering och tolkningsteknik för att inkludera lyssnarna.  
 Som sammanfattande slutsats av det som visas i delstudierna om tolk-
ningens funktionalitet och acceptans i det gemensamma framträdandet kan 
påstås att, förutom tolkars professionalitet och erfarenhet, även primära 
parters lyhördhet och förmåga att samarbeta i ett mera ovanligt och invecklat 
turtagningssystem spelar en avgörande roll.  

Interaktionsanalysernas nyanserade bild av samtalsparternas gemensam-
ma meningsskapande och strävan att inkludera publiken blottlägger turtag-
ningens komplexitet i tolkade författarsamtal. De potentiella förståelse-
hindren är många och iögonfallande. Men utvecklingen av det internationella 
författarsamtalet som genre i allmänhet, och av praktiker som etablerats i tol-
kade scensamtal i synnerhet, visar att dessa hinder kan övervinnas. Den 
tolkade turen, väl utförd genom tolken och aktivt inbäddad av de andra 
samtalsdeltagarna, smälter som överbryggande och koherensskapande länk 
in i samtalet. När detta händer fogar sig tolkningen som en underliggande 
parallell stämma, specifikt närvarande för publikens skull, i samtalets 
dialogiska flöde. Den får lyssnarna att för ögonblicket glömma bort sin 
bristande förståelse av författarens enskilda ord, får dem istället att följa med 
i samtalet och låta dem obehindrat uppleva författarens individuella 
impulser, idéer och berättelser, vilket uppfyller kriteriet för den nutida 
litteraturläsarens särskilda intresse för författaren som person, såsom det 
nämndes i avhandlingens inledning.  
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Studiens bidrag och framtida forskning  
Avhandlingens bidrag har både teoretiska, metodologiska och praktiska 
implikationer för forskningen om tolkning. De teoretiska utgångspunkterna 
omfattar såväl allmänna som för tolkning specifika samtals- och inter-
aktionsanalytiska referensramar med inslag av prosodi- och gestforskning, 
topikal episodanalys samt narratologisk diskursanalys. Delstudie I visar att 
också övergripande översättningssociologisk teori är aktuell för studiet av 
internationella författarsamtal som kulturell företeelse. Denna mångfald och 
olikhet av relevanta ansatspunkter pekar på studieobjektets komplexitet, och 
därför har jag låtit mig styras av själva materialet, för att undersöka, med 
vilka termer fenomenet – tal plus tolkning som sammanhållet budskap inom 
ramen för det tolkade publika författarsamtalet som situerad aktivitet – låter 
sig beskrivas på ett begripligt och vetenskapligt adekvat sätt. Med blicken 
riktad mot samtalsmaterialet, och med de nämnda teoretiska ansatserna i 
åtanke trädde begreppen tur-par (coupled turn) och tur-cykel (turn cycle) 
fram som meningsfulla analysenheter. De visade sig vara metodologiskt 
flexibla genom att kunna tillämpas modalitetsövergripande, språköver-
gripande, tur-övergripande och till och med talar-övergripande, samtidigt 
som de representerar entydigt avgränsbara strukturer i det tolkade samtalet.  
 Den praktiska innebörden av studiens resultat är kartläggningen av den 
språkliga ansvarsfördelningen, dess implikationer för tolktekniken och där-
med för tidsbesparingsaspekter – kunskap som eventuellt gagnar de tolkade 
författarsamtalen som evenemangstyp i framtiden. 
  Genom att utgå från samspelet mellan deltagarna i tolkade samtal, d.v.s. 
från det situerade aktivitetssystemet och inte enbart tolkens talproduktion, 
har studien bidragit till att utveckla detaljerade beskrivningar av aspekter av 
tolkning och tolkade samtal. Dessa beskrivningar har ännu stor utvecklings-
potential. Till exempel finns det flera avgörande länkar i kommunikationen i 
de tolkade författarsamtalen som förblivit helt outforskade i mina under-
sökningar, eftersom de är nästan dolda i dokumentationen: dels för ögat – 
tolken ses anteckna, men vad är det som skrivs?, dels för örat – tolken ses 
viska men vad är det som sägs? Dessutom har en av de viktigaste konstitu-
erande faktorerna i de undersökta samtalen, den flera hundra människor om-
fattande publiken, haft en marginell plats i mina studier eftersom dokumen-
tation saknas. De officiella inspelningarnas kameror brukar av naturliga skäl 
enbart fokusera på scenen, och vittnar, förutom genom scentriadens ageran-
de, om publikens närvaro endast genom strödda ljud, hostningar, minimala 
uppbackningssignaler, reaktioner som skratt eller applåder, mot bakgrund av 
en stor salsakustik. Att designa en interaktionell studie utifrån åskådarnas 
meningsskapande, möjligen med experimentell karaktär, är därför en fram-
tida forskningsuppgift. En nära uppföljning av vad som kommer från scenen 
av författares mindre begripliga men ibland mycket expressiva yttranden, 
följd av tolkars något mindre expressiva men i gengäld fullt begripliga 
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sådana, skulle kunna stilla åtminstone tolkars nyfikenhet på hur publiken i 
sin förståelseprocess blir hjälpt av tolkningen.   

När det gäller viskningstolkning och notation i de tolkade författarsam-
talen skulle även här en speciell, inte helt gängse design krävas för att spela 
in det viskade ljudet (synkront med moderatorns originalyttrande), och filma 
tolkens händer, vid anteckning såväl som reproduktion av författarens tal. 
Finmotoriska rörelser kunde visa hur papper och penna som artefakter in-
lemmas i interaktionen, för att följa och återspegla tolkens analyserande 
tanke- och sedan rekonstruerande formuleringsprocess. Interaktionell analys 
av den transmodalisering som sker från författarens yttrande till tolkens 
pennrörelser på skrivblocket, och därifrån via det läsande ögat och tolkens 
återgivning tillbaka till det talade yttrandet, anpassat till publiken där och då, 
skulle kunna leda till fördjupade studieresultat med både teoretiska och 
praktiskt-pedagogiska implikationer för forskningen om tolkning.  
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9 Summary in English 

Interpreted Public Literary Conversations. Storytelling and Triadic 
Interaction Across Language Boundaries  
 
Public literary conversations (PLCs) with writers, be they foreign or domes-
tic, have gained increasing popularity in Sweden during the past decade. 
PLCs with foreign writers are mainly held by a few large official organizers, 
such as the annual Gothenburg Book Fair and the International Authors’ 
Scene in Stockholm. Conversations that are not conducted in English require 
interpretation, mostly in the consecutive mode, with the interpreter sitting on 
the stage along with the writer and the moderator. Interpreting strategies 
evolve to cope with both the formal constraints and the amplifications of a 
staged conversation, which is generated by the contextual setting of the 
literary interview and its narrative turns-in-talk nature.  
 
Material/Data 
The empirical data for the study consists of three components:  
 1) A list of 1,382 staged literary conversations with authors from abroad, 
conducted in Sweden between 1998 and 2018. The list registers the events 
with the parameters of year, venue, organizer, author’s country/region, 
language spoken, and whether the conversation was interpreted or not.  
 2) A corpus of 29 video recordings, downloaded from the internet or re-
ceived from the organizers, with the informed consent of the latter that the 
material can be used for research. Excerpts from three particular recordings 
were used for multimodal conversation and interaction analysis in articles II, 
III, and IV. 
 3) Ethnographic field notes and five in-depth interviews, used for trian-
gulation purposes. 
 
Theory 
In article I, I employ research concepts from the field of translation sociolo-
gy related to the distribution of source languages in Swedish literary transla-
tions (Lindqvist 2012), as well as to the ranking of source languages and the 
bibliomigration of texts in the global translation system (Casanova 2004).  
The other three articles take their cue from Wadensjö’s (1992; 1998; 2008a; 
2018) concept of interpreting as interaction, along with the ensuing metho-
dologies of conversation analysis and multimodal interaction analysis, in 
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particular concerning phenomena such as turn-taking and sequence organiza-
tion. The multimodal dimension has become of growing interest for studies 
of interpreting practices, as presented by Biagini, Davitti, and Sandrelli 
(2017). Dealing with literary conversations also requires attention to the 
style of writers, literary critics, and other speakers who use language as a 
tool in their daily work to produce arguments as well as well-structured and 
complete narratives (Tannen 2007:20).  
 An important source of inspiration has been the study on structures of in-
teractional sequentiality (Hausendorf et al. 2007), capturing phenomena such 
as prospectivity and retrospectivity in prosody, the rhythmical configuration 
of utterances and trajectories (Couper-Kuhlen 2007), or the evolvement and 
synchronization of gestures and talk (Streeck 2007). Together, the prosodic, 
postural, and gestural properties of talk-in-interaction are seen as forming a 
unity of embodied human expression, as Kendon (2000) called it, and as 
interrelating, be it accompanying, reinforcing, contradicting, or in some 
other way interacting with each other.  
 To define the basic character of PLCs, I employed the concept of com-
municative activity type developed by Linell (2009; 2011). Besides the 
utterances themselves, it considers types of actions and the specific social 
and contextual situation as a communicative project (Linell 2009:199-203). 
PLCs are framed as semi-structured interviews on life and culture, with 
wide-open questions, and the communicative projects change between easy, 
spontaneous, and entertaining talk and discussions of more profound ideas. 
These properties have formal implications for the sequence structure, as well 
as the shifting between languages. The articles explore an interpreter-media-
ted PLC as a shared, situated, and staged activity – a communicative pas de 
trois, to use Wadensjö’s (1998:12) metaphor, in line with her approach to 
interpreting as interaction. 
 Motivated by the fact that interpreting brings with it new angles of 
situated social refraction on stage, I also link it to the concept of roles and 
footing within the participation framework, launched at an early stage by 
Goffman (1981), and applied to the dynamics of interaction within dialogue-
interpreted encounters by Wadensjö (1992; 1998; 2008), Straniero-Sergio 
(1999) and Englund Dimitrova (2018). 

 
Methods 
In the three studies, dedicated to the interaction analysis of selected excerpts 
from PLCs, multimodal transcription processes and data sessions have been 
the core methodological approach. As an additional tool for analysing topic 
and action progress, I use topical episode analysis (TEA), a means of sys-
tematic classification of episodes in conversation, worked out by Linell and 
Korolija (1995) and Korolija (1998). The main idea of the method is to track 
patterns of coherence within a conversation by categorizing ‘chunks’ of dis-
course and making segments of talk and their interdependencies definable.  
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Thus, the current investigation places itself within Interpreting Studies in the 
field of discourse and interaction analysis as defined by Pöchhacker 
(2016:71). This field is characteristically represented by research on inter-
preter-mediated face-to-face interaction, inspired by ethnomethodology and 
conversation analysis, encompassing non-verbal or multimodal aspects (e.g. 
Wadensjö 1998; 2008; Straniero-Sergio 1999; Biagini, Davitti och Sandrelli 
2017; Davitti och Pasquandrea 2017). 

 
Article I (in Swedish) 
Along with national and international translation statistics, the register that I 
compiled specifically in order to contextualize the current study is used in 
article I to map the quantitative occurrence and frequency of PLCs during a 
twenty-year period in Sweden. Furthermore, this material enables compari-
sons between the distribution of languages used in the PLCs with writers 
from abroad and the distribution of languages within the Swedish as well as 
the global literary translation systems. Compared to the printed book, the 
character of such events is evanescent and at best visible in some programme 
archives. Yet my limited, but still quite extensive study shows that there 
exists a connection between the proportional use of languages in all three 
systems (i.e. PLCs in Sweden, the Swedish literary translation, and the 
global literary translation systems), with English as the dominant lingua 
franca, French and German as central, and Spanish, Italian, and Russian as 
semi-peripheral. 

 
Articles II, III and IV (in English) 
In the data of article II, the interpreter has to render in a multi-turn-mode, 
that is recompose several adjacency pairs and replay, re-act, and re-narrate 
the conversation. The interpreter’s turn is like a reduced edition or ‘mini-
ature’ of the preceding episode suite. To successfully complete a turn, the 
interpreter uses summaries, selective omissions, and vivid enactments as de-
liberate strategies to move forward, keep the audience on track, and maintain 
their interest. By combining the concepts of topical episode coherence and 
(re)production format, the analysis demonstrates how alternating bilingual 
updating coincides with narrative development, as well as how the inter-
preter uses variously designed communicative resources to support the mo-
derator and the writer in co-creating their speech event.  
 Article III, as well, examines the unfolding of interaction of a PLC, focus-
ing on what the presence of an interpreter might add to the shared perfor-
mance on stage. Attention is drawn to the temporal evolvement of the 
writer’s and the interpreter’s communicative resources, drawing on prosody 
and gesture research. The notion of the coupled turn emerges as a useful unit 
for the analysis, implying methodologically that the original turn and its 
subsequent rendering are explored as a united adjacent pair. In the example, 
the use of various modalities enabled both the writer and the interpreter to 
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achieve saliency of expression within the shared frame of a coupled turn, and 
gave the listeners – also the ones who are not proficient in the writer’s 
language – an impression of authenticity and originality, as shown by the 
audience’s reactions. 
 The approach in article IV employs aspects from sociolinguistics and nar-
ratological discourse analysis (Tannen 2007) and early theory on narratives 
in spoken language (Labov and Waletzky 1967 [1997]). As a unit for analy-
sis, I use the sequence of an extended question-answer pair, when the mode-
rator puts a (mostly short) question, and the writer gives the answer in series 
of utterances, interpreted one-by-one, which I here suggest calling a turn 
cycle. The sequential format of a turn cycle appears as a key structure for in-
terpreted PLCs. The analysis of the interpreted turn cycle shows that the par-
ticipants move along the narrative phases of the story and perform them in 
relative orderliness (Labov 1972). They progress in episodic arcs from orien-
tation to complicating action, resolution, and finally a short coda. The 
interpreting of an utterance entails redundancy in the conversation and repe-
tition of the topical content. Interactionally, it has the property of suspension. 
Hence, when applied to the utterances in a long-winded literary conversa-
tion, interpreting allows for a slightly longer-lasting perception of the narra-
tive qualities provided by the speakers on stage. This, in turn, creates space 
to engender involvement. 
 
Results and conclusions 
By applying the notion of communicative activity type (Linell 2009) to 
investigate interpreted PLCs, one can state that these have generated their 
own traditions, cultural norms, and specific premises. As evident from the 
studies, the distribution of language management responsibilities is crucial 
for the smooth performance in a PLC. From the overall material, three types 
of coordination schemes emerge, depending on whether the moderator 
speaks only the guest writer’s language, only the audience’s language, or 
both languages. The interpreter’s use of the short or long consecutive techni-
que depends on the writer’s (mostly unpredictable) parsing of his/her 
utterances. Hence, the interpreter’s language-managing task appears to be 
reciprocal to the moderator’s choice of language and the writer’s choice of 
utterance length, always adding the lacking communicative links to the 
conversation.  

To find a general denominator as a point of departure for the characteri-
zation of and comparison between the different language regimes, a scheme 
was composed to illustrate the differences in turn organization systems in all 
three types of language distribution (see chapter 8, fig. 8). One of the three 
turn systems (no. 3) seems to be the most time-saving and also the most 
frequently occurring in the study’s corpus (see Appendix 1).  

The specific requirements for the interlocutors, the moderator’s com-
petence, the writer’s engagement, and, not least, the interpreter’s proficien-
cies are of considerable importance, in addition to a general awareness about 
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the specificities of the turn organization system in a bilingual exchange. 
When interactionally integrated into the narrative flow and adapted to the 
conversational style and contextual setting of the talk, qualitative inter-
preting aligns itself perfectly to the primary parties’ communicative project 
and becomes a part of it.  

The case-specific inferences made here are far from generalizable to all 
interpreter-mediated public literary conversations. Yet in this growing cultu-
ral practice, a genre-specific format can be identified, albeit performed in a 
diversity of ways (see Poignant 2018).  

The contribution of this thesis to Interpreting Studies might be summa-
rized by its following theoretical, methodological, and practical outcomes: 

 
1) In respect to theory, its point of departure is the view on interpreting as 

interaction as advocated by Wadensjö (1998). It opens up to how 
interpreted face-to-face, staged talk can be further analysed with either 
conversation analysis, topical episode analysis (Korolija 1998), 
multimodal interaction analysis (Deppermann och Streeck 2018) as 
supported by gesture and prosody studies (Kendon 2004; Couper-Kuhlen 
2007) and various sociolinguistic narratological theories (Labov 1972; 
Tannen 2007). Out of these theoretical applications emerged the notions 
of coupled turn and turn cycle as sequential units for a possible 
structuring of interpreted talk.  

 
2) With respect to methodology, after repeated and close consideration of 

the data, the use of appropriate coupled turns (both smaller and more 
extended) within the same theoretical framework has been the most 
important, in addition to the multimodal interaction stretching over 
language barriers and turns by different speakers.  

 
3) For practical implications, the central finding is the mapping of the turn 

organization of an interpreted conversation, manifesting itself differently 
but regularly in correlation to the participants’ language proficiency in 
any constellation, and the cooperative endeavour required from each of 
them in a different way. This last point might also affect organizers and 
participants of future PLCs and help consolidate even more strongly the 
best practices developed over the last twenty years.  
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Appendix 1: Videokorpus över tolkade författarsamtal  
 
Samtalen nr.1, 2 och 3 används i delstudierna II, III och IV. Samtliga samtal 
inkluderas även i materialet för delstudie I, samtalsregistret (inte listat här). 
Samtalens längd är mellan 40 och 90 minuter. 

 
 

 
 

 
 
Arrangörer/platser: Int.ff.sc.= Internationell författarscen (Stockholm, 
Malmö); Litt.hus Gbg.= Litteraturhuset i Göteborg; Rum.kult.inst.= 
Rumänska kulturinstitutet; Ff.jud.kult.= Föreningen för judisk kultur. 
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Appendix 2: Intervjufrågor till medverkande i samtalen 
 

De fem semi-strukturerade djupintervjuerna (se avsnitt 5.3) har varit basera-
de på öppna temaförslag från min sida, med möjlighet till följdfrågor, som 
redovisas nedan. De är uppdelade efter perspektiv, eftersom flera av de fem 
intervjuade personerna hade erfarenhet av flera deltagarroller. Det deltagar-
perspektivet som inte täckts av intervjumaterial är författarens, främst  p.g.a. 
att det handlat om kända personer med fullbokade dagsprogram. Deras för-
hållningssätt till tolken/översättaren finns i enstaka fall skriftligt dokument-
erat (se kap. 3) och förekommer sporadiskt i anteckningarna samt i interak-
tionsanalyserna. Fokus i intervjuerna har legat på tolkperspektivet.  

 
 

I. Arrangörsperspektivet: 
 

1) Din verksamhets historiska utveckling: formatets upphov och spridning; 
val av författare; samarbetet med förlagsvärlden, kulturinstituten etc. 
Publiken: sammansättning (kategorier/segment); respons. 

2) Att arrangera ett författarsamtal: inramning; val av moderator, tolk och 
evtl. skådespelare. Språkfrågan: översättarens delaktighet; samråd med 
moderator och tolk. Instruktioner: tid; koreografi; teknisk utrustning. 

 
 

II. Moderatorperspektivet: 
 

1) Språkfrågan: engelska, svenska eller författarens språk. Tidsfrågan: 
upplägg, högläsning. Tolkning: kontroll över samtalet, samverkan; 
placering på scen; publikkontakt; beprövad erfarenhet; preferenser. 

 
 

III. Tolkperspektivet:  
 

1) Förberedelse och briefing: information om författare, bok, förmodat/ 
planerat innehåll (kontakt med moderator); hur förbereder du dig?  

2) Hur är din erfarenhet inifrån ett samtal, vad är iögonfallande, hur går 
samarbetet till? Hur påverkar moderatorns språkprofil ditt tolkarbete i 
samtalet? Hur förhåller du dig till konsekutivturernas längd/omfattning 
(samt författarens talhastighet, stil och rytm)? 

3) Vilka skillnader upplever du mellan olika samtal/konstellationer i hur 
samarbete gestaltas mellan parter och i förhållande till dig som tolk?  

4) Frågor kring de specifika situationerna i respektive analysmaterial (där 
den intervjuade tolken själv ingått som medverkande).   


