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Introduktion 

Den här boken är en festskrift till professor Cecilia Wadensjö som går i 
pension efter vårterminen 2022. I festskriften skriver några kollegor och 
vänner artiklar som berör ämnen som Cecilia sysslat med under sin långa 
akademiska karriär. Författarna kommer från olika universitet i både Sve-
rige och Norge. Artiklarna handlar om allt från äldre och samtida normativ 
språkkritik över vardagskosmopolitism i flerspråkiga samtal till undertext-
ning och romanöversättning – och så förstås det som alltid legat festföre-
målet närmast om hjärtat, nämligen forskning om och undervisning i olika 
typer av tolkning, speciellt från ett socialt och interaktionistiskt perspektiv. 
Det är med tacksamhet och stolthet blandat med vemod som medarbetarna 
på Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och fler-
språkighet på Stockholms universitet firar av Cecilia på grund av hennes 
pensionsavgång. Under Cecilias tid vid TÖI har framför allt forskningen 
om och undervisningen i olika former av tolkning expanderat kraftigt, och 
Cecilia har varit en drivande kraft bakom den utvecklingen. Hon har likt 
en Husqvarna symaskin från 1960-talet – de där gröna i järn som arbetar 
som en traktor – envetet fört utvecklingen framåt1. Det är samtidigt med 
glada tillrop om framtida lugna dagar – men också med förmodade åter-
kommande inhopp i vår verksamhet, som ledande expert på sitt område – 
som vi vill hedra vår fina kollega med denna skrift. 

Bokens första avdelning behandlar olika aspekter på tolkning. Den 
mänskliga kroppen står på skilda sätt i fokus i flera av bidragen, både som 
föremål för analys eller problematisering och som en oundgänglig för-
utsättning för att tänkande och tolkning alls ska kunna bedrivas. Begräns-
ningar i den fysiska närvaron, som vid videotolkning, eller i de mänskliga 
sinnesförnimmelserna, som en grund för behovet av teckenspråkstolkning 
och syntolkning, behandlas i ett antal bidrag. Avdelningen mynnar ut i en 
diskussion om gemensamt meningsskapande i kontext och avslutas med 
en uppmaning att aktivt sprida översättningsvetenskapens forsknings-
resultat även till andra discipliner. 

Gry Sagli och Tatjana Felberg diskuterar olika perspektiv på män-
niskokroppen hämtade från medicinsk antropologi, och föreslår att forsk-

                                                            
1 Liknelsen med symaskinen verkar kanske inte helt självklar för alla läsare, men Yvonne 
Lindqvist och Cecilia Wadensjö har ett gemensamt minne som involverar en sådan. Därför 
fick den vara med här. 



 

ningen inom tolkning mer aktivt bör ta i beaktande att skilda saker tas för 
givna om kroppen i olika språk- och kulturområden. I sitt bidrag Hvilken 
kropp? Tolkefaget i samtale med medisinsk antropologi utgår författarna 
från en enkätstudie som de genomförde 2018 bland hälso- och sjukvårds-
personal som undervisar på olika medicinska program vid universitetet i 
Oslo (OsloMet). I den här artikeln fördjupar sig författarna i svaren på en 
av de frågor som ingick i undersökningen. Svaren relateras till på vilket 
sätt man i olika samhällen ser människokroppen som individuell (upplevd 
av individen), social (beskriven i mellanmänsklig interaktion) och politisk 
(föremål för lagar och regler), och vilken betydelse skillnader i dessa syn-
sätt kan ha både för forskningen om tolkning i offentlig sektor och för 
praktisk tolkning. Att fokusera på interaktionen mellan deltagarna i ett 
tolkat samtal och att fokusera på tolkens tankeprocesser i detta samma sam-
tal brukar ses som skilda inriktningar inom forskning om tolkning. Nästa 
bidrag utmanar detta synsätt. 

Elisabet Tiselius för samman det interaktionistiska och det kognitiva 
perspektivet på dialogtolkning i sin text Tolkar du med knoppen eller med 
kroppen? Om förkroppsligad kognition i dialogtolkning. Med exempel 
från videoinspelningar av rollspel föreställande tolkade samtal, hämtade 
från projektet Den osynliga processen – kognition och arbetsminne i dia-
logtolkning som författaren leder, analyserar hon på samtalsanalytisk 
grund hur tolkarna med hjälp av gester och blickriktning hanterar turtag-
ningen i de tolkade samtalen. Dessa icke-verbala signaler ses här som ut-
tryck för tolkens tankeprocesser i samspelet med de övriga medverkande 
i den givna situationen och benämns förkroppsligad eller situerad kog-
nition. Tiselius ser vidare denna förkroppsligade kognition som en del av 
det gemensamma meningsskapandet i den aktuella kontexten, och an-
knyter därmed till Cecilia Wadensjös interaktionsinriktade analyser av 
tolkade samtal. I de rollspelssituationer som just beskrivits befinner sig de 
medverkande i samma rum samtidigt, något som nog kan sägas vara en 
grundläggande förutsättning för att en tolk ska ha chans att kunna påverka 
t.ex. turtagningen med gester, blickar eller andra icke-verbala signaler. Att 
läget blir delvis annorlunda när tolkning sker på distans framgår av Hanne 
Skaadens artikel. 

Även Hanne Skaaden behandlar turtagning i tolkade samtal i sitt bidrag, 
men här handlar det om tolkars erfarenhet av turtagningssignaler i video-
tolkning (skjermtolking på norska), när den fysiska interaktionen mellan 
tolk och primära parter är starkt begränsad. Artikeln ”Regner med at 
tolken har superevner”. Refleksjoner rundt skjermtolkingens pas de trois 
anknyter till Cecilia Wadensjös metaforiska beskrivning av samspelet i ett 
tolkmedierat samtal som en dans för tre – två primära parter och en tolk. 
Skaaden redovisar en undersökning där tolkar som genomgår en fort-



 
 

 

bildningskurs i distanstolkning på universitetet i Oslo får chatta med var-
andra under ledning av en moderator. Under dessa chattsessioner får tolk-
arna reflektera över hur arbetet med att koordinera tolkade samtal fungerar 
på distans jämfört med på plats. Resultatet visar bland annat att de icke-
verbala signaler, som tolkarna brukar använda för att få ordet under tolk-
ning på plats, inte fungerar på samma sätt när tolkning sker på distans. 
Från 2020-talets distanstolkning i talade språk med dess tekniska lösningar 
till samtal mellan en hörande och en döv person nästan två och ett halvt 
sekel tidigare kan steget tyckas vara långt. Men i båda fallen handlar det 
om att möjliggöra kommunikation under de villkor som råder. 

Birgitta Englund Dimitrova tar oss med till 1700-talets Flinsmåla i 
Småland i sitt bidrag ”Han tecknar väl sina tankar, som dumbar mer-
endels plägar”: Tolkning av en dövs berättelse på 1700-talet. Med ut-
gångspunkt i ett antal primärkällor från denna tid beskriver författaren om-
ständigheterna kring en döv persons liv så som dessa framstår ur uppgifter 
i bl.a. husförhörslängder och jordeböcker, och dessutom i en socken-
beskrivning från 1759 i vilken det framgår att författaren till beskrivningen 
haft direkt kontakt med den döve. Englund Dimitrova analyserar på över-
sättningsvetenskaplig grund hur kommunikationen med den döve Lars 
Nilsson i Flinsmåla kan tänkas ha gått till. Resonemangen anknyter till 
dagens forskning om icke yrkesmässig tolkning, som även Cecilia Waden-
sjö har forskat i och skrivit om. Englund Dimitrovas artikel bidrar med ny 
kunskap om såväl svensk dövhistoria som teckenspråkstolkningens hist-
oria i Sverige. En annan inriktning av forskningen om tolkning som vårt 
festföremål har engagerat sig i gäller syntolkning, som går ut på att erbjuda 
personer med synnedsättning eller blindhet en mer innehållsrik upplevelse 
av t.ex. en utställning eller ett TV-program. Om detta handlar nästa bidrag.  

Jana Holsanova gör en ingående beskrivning av syntolkning som 
komplex, meningsskapande process i sitt bidrag Syntolkning som multi-
modal medierande aktivitet. Denna typ av tolkning, att i tal beskriva vad 
som sker visuellt i t.ex. en film eller teaterföreställning i syfte att personer 
med synnedsättning eller blindhet ska kunna få en mer fullödig upplevelse 
av verket, kan beskrivas på skilda sätt. Man kan tala om intersemiotisk 
översättning, en återgivning i ett annat teckensystem. Man kan benämna 
det partiell översättning, grundat på att endast en del av verket återges. 
Eller så kan man – som Holsanova väljer att göra – beskriva syntolkning 
som en medierande aktivitet i ett multimodalt sammanhang. Genom att 
syntolkarna är medvetna om och utnyttjar samspelet mellan de olika ut-
trycksmodaliteterna i t.ex. en film, blir syntolkningen ett led i en menings-
skapande process – och för Cecilia Wadensjö är gemensamt meningsskap-
ande i kontext ett centralt begrepp i forskningen om tolkning. Att menings-
skapande i ett tolkmedierat samtal kan beskrivas som något de medverk-



 

ande ägnar sig åt gemensamt har vårt festföremål på ett övertygande sätt 
framhållit i skilda sammanhang. Nästa artikel belyser meningsskapande i 
ett tvåspråkigt samtal där ingen har den naturliga tolkrollen, utan man 
hjälps åt så gott det går att skapa förståelse.  

Även Mona Blåsjö och Carla Jonsson har meningsskapande process 
i fokus i sitt bidrag Att hjälpas åt att översätta under ett jobbmöte. Med 
data hämtade från ett treårigt forskningsprojekt kallat Professional Com-
munication and Digital Media – Complexity, Mobility and Multilingua-
lism, där författarna studerade den naturligt förekommande kommunika-
tionen på företag, beskriver och analyserar de ett tvåspråkigt samtal på en 
arbetsplats. I detta samtal deltar dels medarbetare med svenska som första-
språk med goda kunskaper i engelska, dels en chef med engelska som 
förstaspråk och ringa kunskaper i svenska. Kollegorna på arbetsplatsen 
hjälps där åt att muntligt på engelska återge innehållet i en svensk text om 
ett läkemedel, samtidigt som de använder olika digitala verktyg. Blåsjö 
och Jonsson visar att gränsen mellan översättning och tolkning inte alltid 
är tydlig. Samtidigt bidrar de till forskningen om ad hoc-tolkning i talad 
interaktion, något som bl.a. Cecilia Wadensjö har efterlyst forskning om.  

Nästa bidrag återgår till temat professionell tolkning och efterlyser en 
fortlöpande kunskapsspridning om forskningsresultaten på området till 
nytta även för andra högskoleämnen. Helena Bani-Shoraka diskuterar i 
sin artikel Samarbete med tolk i kvalitativ forskning behovet av metod-
ologisk utveckling i samverkan mellan översättningsvetenskapen och olika 
andra discipliner. Hon skriver att det blir allt vanligare att kvalitativ forsk-
ning på olika områden delvis bedrivs med hjälp av tolk, framför allt i inter-
vjuer, samtidigt som den aktuella forskningen om tolkning inte alltid be-
aktas i tillräckligt hög grad när forskningsprojekt planeras och genomförs. 
Risken är, menar författaren, att inaktuella uppfattningar utan stöd i mod-
ern forskning om tolkning kan vara till hinders för sådana forskningspro-
jekt där datainsamling eller analys sker med hjälp av tolk. Därför upp-
manar Bani-Shoraka, med utgångspunkt i en syn på tolkning som social 
praktik i en dialogiskt organiserad värld, till metodologiska diskussioner 
över disciplingränserna. Hon anknyter därmed också till en av grundpel-
arna i Cecilia Wadensjös teoriarbeten om tolkning, den dialogiska teorin. 

Just Cecilia Wadensjös forskning om tolkning står i huvudsakligt fokus 
i det avslutande bidraget till bokens första avdelning: Bachtin, Austin och 
Wadensjö – varför tal som agerande inte är en talakt. Magnus Dahnberg 
undersöker i en översiktlig litteraturstudie relationen mellan Wadensjös 
modeller tal som agerande och tal som text, å ena sidan, och Austins och 
Searles talaktsteori, å den andra. Undersökningen visar att – namnlikheten 
till trots – modellen ’tal som agerande’ har ganska lite gemensamt med 



 
 

 

teorin om talakter (talhandlingar), medan denna passar bättre in i modellen 
’tal som text’.  

I bokens andra avdelning lämnar vi tolkningen och går över till andra 
inriktningar inom översättningsvetenskapen, och även till angränsande 
ämnen. Yvonne Lindqvists artikel (Går)Dagens översättningsvetenskap 
och morgondagens som inleder avdelningen i volymen som handlar om 
allmän språkvetenskap, lite samtalsanalys och olika typer av översättning, 
har som syfte att beskriva översättningsvetenskapens gradvisa institution-
alisering under de 30 senaste åren i Sverige. En av de viktigaste aktörerna 
i den här institutionaliseringsprocessen är Tolk- och översättarinstitutet 
vid Stockholms universitet, där Cecilia varit verksam som professor i över-
sättningsvetenskap med inriktning mot tolkning sedan 2009 – den första 
professuren i sitt slag i Sverige. Översättningsvetenskapens institutional-
isering inom den svenska akademiska världen jämförs med den internation-
ella utvecklingen av forskningsfältet, men behandlar speciellt översätt-
ningsforskningen. Specifikt skärskådas och kritiseras gårdagens översätt-
ningsvetenskapliga fokus på källtexten och förluster i måltexten i forsk-
ningen. Festföremålet för den här skriften har varit en mycket viktig aktör 
alltsedan år 2009 i att utveckla både forskningen om och undervisningen i 
tolkning på institutet och inom universitetsvärlden.  

Tilltalet i Cecilias böcker har alltid varit inkluderande, något som hon 
förvisso inte är ensam om. Kanske leder den historiska jämförelsen med 
artikeln nedan lite väl långt, men: Karin Aronssons artikel ”Kära amer-
ikaner!”: Tilltalsformer i tal till nationen diskuterar amerikanska presi-
denters användning av tilltalsformer i deras tal till nationen under presi-
dentinstallationens ceremoni i USA. Undersökningen grundar sig på en 
korpus av 42 transkriberade installationstal från 1901 och fram till idag. 
Fokus för undersökningen ligger på tilltalsformer och diskursiv reglering 
av social distans. De flesta tal (30/35) innehåller ’fellow’ som i ’fellow 
citizens/countrymen/Americans’, och kombineras ofta med det possessiva 
pronomenet ’my’ som i ’my fellow citizens’. Aronsson undersöker också 
installationspraktiker över tid (1789–2021) och aktualiserar då Bakhtins 
röstbegrepp. Hon finner att nutida tilltal i talen återspeglar rytmiska mön-
ster från tidigare tal. Inkluderande vi-tilltal som i ’we the people’ används 
för att upphäva den inbyggda distansen i den asymmetriska kommunika-
tion som den här typen av cermoniella tal uppvisar. Artikeln kan ses som 
bidrag till den typ av forskning som bedrivs i Goffmans och Brown & 
Levinsons anda – forskning som också ligger vårt festföremål varmt om 
hjärtat.  

Nästa bidrag till volymen handlar mer om attityder till språk, vilket 
både tolkar och översättare gör bäst i att hålla sig informerade om, om de 
ska kunna kontrollera vilken effekt deras skrift eller tal får i kommunika-



 

tionssituationen. Viveka Adelswärds bidrag En gammal språkspaltares 
funderingar handlar om språknormer med exempel från läsarbrev inskick-
ade till Svenska Dagbladets språkspalt under perioden 1994–1995. Sven-
skar är ofta mycket intresserade av att diskutera sitt språk och uttrycka 
starka värderingar om vad de anser vara rätt eller fel att skriva eller säga. 
Många dagstidningar har därför veckovis publicerade språkspalter som be-
handlar dessa normativa språkfrågor. Adelswärd jämför i artikeln äldre och 
samtida normativ språkkritik. Äldre livaktiga diskussioner gällandes sven-
ska konjunktivers vara eller icke vara är idag helt obsoleta, medan andra 
starka värdeyttringar fortlever, till exempel diskussionen om ’de’ där den 
korrekta formen skulle vara ’dem’. Den tidigare ofta befarade vulgariser-
ingen av det svenska språket uttrycks idag inte lika kategoriskt i språk-
spalterna, enligt Adelswärd. Artikeln innehåller också några exempel på 
roliga felaktigheter, till exempel malapropismer, som kan vara nog så 
värda att lägga på minnet för tolkar som Cecilia Wadensjö.  

En annan grundläggande språklig funktion är hur information bjuds 
inom meningsstrukturen i olika språk, och om detta handlar nästa artikel i 
volymen. Daria Titarenkos bidrag Det finns många fler helrematiska 
meningar i svenskan än vad vi tror. En kvalitativ studie om informations-
struktur i deklarativa huvudsatser i moderna svenska romantexter disku-
terar hur information organiseras i svenskans meningsstruktur. Materialet 
hon samlat består av 11 svenska romaner, skrivna mellan 1982 och 2019. 
Helrematiska utsagor (tetiska) har en odelbar informationsstruktur. De för-
medlar inte informationen i en enhet (tema plus rema), utan förmedlar ett 
helt meddelande. Alla helrematiska utsagor har språkspecifika mönster. 
Eftersom det inte finns någon enhetlig beskrivning av helrematiska påstå-
endesatser i modern svenska, är Darias syfte med undersökningen att ut-
forma en sådan. Hon påvisar 12 funktionella strukturtyper för helrematiska 
deklarativer i modern svenska och understryker vikten av att medvetande-
göra språkbrukarna om den här strukturen i översättningssammanhang. 
Speciellt viktigt är detta för språk som har fri ordföljd, exempelvis ryska, 
vilket Cecilia är mycket medveten om. 

Gunilla Janssons artikel ”Shukran jazellan ja men de kan jag också”. 
Vardagskosmopolitism i flerspråkiga samtal på ett språkkafé undersöker 
förmågan att leva med kulturell och språklig mångfald som en integrerad 
del av vardagslivet. Undersökningens material består av flerspråkiga sam-
tal på ett språkkafé. På ett typiskt språkkafé samlas människor som vill 
träna målspråket tillsammans med avancerade talare av det språket. Jans-
son utgår från förståelsen av mångfald som levd erfarenhet och praktik och 
som gemensamt etablerad i interaktion och använder metoder från etno-
metodologiskt inriktad samtalsanalys. Studien bygger på ett urval av tre 
sekvenser som visar hur vardagskosmopolitism konstrueras i flerspråkiga 



 
 

 

samtal från ett material som omfattar 60 timmars videoinspelningar av 
språklig interaktion mellan frivilliga deltagare, på fältanteckningar och 
intervjuer. Språkcafédeltagarna i undersökningen var två etniska svenskar 
samt fyra migranter från Syrien, Iran och Irak. Studien visar hur referenter 
i den omgivande kontexten, ett tilltalsnamn samt en vers skriven på arab-
iska på en av deltagarnas halsband, fungerar som resurser för att konstru-
era en gemensam plattform av delad kunskap – hur deltagarna etablerar 
gemensamma referensramar som alla känner igen och kan förhålla sig till, 
och hur de därigenom skapar tillhörighet till en social gemenskap. Den 
sociala gemenskapen gör det möjligt för alla att delta oavsett språkbak-
grund och kompetens i målspråket svenska. Hur mångfald blir en naturlig 
del av vardagen, vardagskosmopolitism, är alltså en process som görs i 
interaktion med andra. Den här artikeln är baserad på en språksyn som väl 
stämmer överens med den i flera av Cecilias skrifter. 

Intresset för skilda modaliteter finns också i nästkommande alster, när 
vi går från samtal till uppläst bok. Ulf Norbergs artikel Att översätta till 
ljud – tal- och ljudböcker som översättningsvetenskapliga fenomen be-
handlar den specifika form av intralingval översättning som förkommer i 
inlästa romaner, när skriven text överförs till en ny modalitet, talad text. 
Norberg diskuterar det faktum att intralingval översättning idag utgör ett 
livaktigt forskningsområde inom översättningsvetenskapen med ett flertal 
studier om omskrivning, så kallad ’rewriting’ (popularisering, moderni-
sering), översättning av sociolekter och dialekter, samt så kallad trans-
modal översättning, det vill säga talad modalitet som undertextas för döva 
och hörselskadade. Men ljudboken har hittills inte tilldragit sig samma 
uppmärksamhet hos översättningsforskare. Norberg föreslår därför några 
parametrar som skulle vara värda att undersöka från ett översättnings-
vetenskapligt perspektiv, till exempel uppläsarens tolkning av olika typo-
grafiska (parenteser, kursiver) och paralingvistiska element (intonation, 
emfas, förändring av röstläge) för att förmedla karaktärernas olika röster i 
romanen. Vidare diskuterar Norberg relationen mellan tryckta källtexter 
och ljudböcker med fokus på språk- och kulturspecifika entiteter, vilka 
utgör vanliga fenomen att undersöka i översättningsvetenskapliga projekt 
och vilka också är relevanta i nästkommande text. Paralingvistiska ele-
ment som intonation, emfas och förändring av röstläge är tillika intressanta 
studieparametrar för tolkningsprocessen, som faktiskt också har studerats 
av festföremålet. 

Cecilia Alvstads artikel Översättning i och av Ann Patchetts roman Bel 
Canto behandlar förskjutningar (så kallade shifts) i romanens svenska över-
sättning i förhållande till källtexten och i hur en av romanens mest fram-
trädande karaktärer, tolken Gen Watanabe, beskrivs. Syftet med analysen 
är att visa att några av de semantiska och stilistiska förändringarna i mål-



 

texten får pragmatiska (funktionella) konsekvenser för hur den översatta 
texten kommer att uppfattas av hypotetiska måltextläsare i förhållande till 
hypotetiska källtextläsare. Diskussionen förs i en analys av porträttet av 
tolken i romanen, som – allteftersom handlingen fortskrider – sätter kropps-
liga behov, till exempel hans egen och uppdragsgivares säkerhet, kärlek, 
sexuella relationer och måltider, framför tolketiska principer, som nog-
grannhet och att tolka i första person. Sådana prioriteringar är nu ingenting 
som vårt festföremål förespråkar i sina böcker om tolkning. Det sista bi-
draget i festskriften handlar inte om tolken som person eller om semant-
iska förskjutningar i måltexter, utan om medieöversättning i vid bemärk-
else och om en kär gammal vän som utgör gemensam referensram i samtal 
mellan många svenskar. 

Jan Pedersens bidrag till festskriften artikeln Kalle Anka-översättning: 
en översikt över översättningsformerna i svensk teve ger en historisk över-
blick över hur film och TV har utvecklats och hur audiovisuell översätt-
ning följer denna utveckling. Därutöver presenteras de olika typer av 
medieöversättning som finns tillgängliga idag, både vad gäller förproduk-
tion (nyinspelningar och olika TV-format), efterproduktion (dubbning, 
undertextning och voice-over) och olika former av medietillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning (syntolkning och undertextning för 
döva och hörselskadade). De korresponderande forskningsfälten för varje 
typ av medieöversättning och medietillgänglighet presenteras likaså. Peder-
sen illustrerar genomgående i artikeln de olika översättningsformerna med 
exempel från det i Sverige så populära Disneyprogrammet ”Kalle Anka 
och hans vänner önskar god jul”. 

Källtext  
So, from all of us to you, Cecilia! Good read! 

Interlingval, adekvansinriktad, formellt ekvivalent, litteral och  
morfematisk översättning: 

Måltext 
Så, från oss alla till dig, Cecilia! Nöjsam läsning! 
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Hvilken kropp? Tolkefaget i samtale 
med medisinsk antropologi 

Gry Sagli og Tatjana R. Felberg 

Abstract 
In this essay we argue that the concept of the human body has seemingly been taken for 
granted in interpreting studies. The available research literature mainly explores body 
language, like gaze, gestures, and proximity, in connection with possible inclusion or 
exclusion of participants in interpreter-mediated communication. On the other hand, 
medical anthropology has developed several approaches to achieve a broader under-
standing of the body. One approach, the three bodies, divides the body into the individual 
body, the social body and the body politic. While the individual body stands for the sub-
jectively, directly experiencing body, the social body refers to the body as described and 
categorized in social interactions and the body politic refers to the body as the center of 
political, social, and economic control and regulation. This division helps us to understand 
different aspects of, and diversity in, conceptualizations of the human body. Taking a 
survey among educators of healthcare personnel at OsloMet – Oslo Metropolitan Univer-
sity as a starting point, this essay invites researchers from interpreting studies and 
medical anthropology to work together in order to contribute to awareness raising about 
different constructions of the body in both research, education, and practice. It also 
invites researchers to explore possible consequences of different conceptualizations in 
interpreter-mediated institutional encounters.  

Keywords: Interpreting in public sector, the three bodies, medical anthropology, concept-
ualizations of the body 
 

Introduksjon  
De tre kroppene (the three bodies) er et analytisk grep som har blitt an-
vendt i medisinsk antropologi (Scheper-Huges & Lock 1987). Kanskje kan 
dette begrepet være nyttig også for tolkefaget? Dette forslaget kom opp i 
en diskusjon mellom forfatterne av dette essayet. Diskusjonen vi var enga-
sjert i omhandlet noen av svarene i en spørreundersøkelse blant under-
visere ved ulike helsefagprogrammer ved universitetet hvor vi arbeider 
(OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)). Da vi diskuterte de komplekse 
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situasjonene beskrevet i svarene, ble vi umiddelbart oppmerksomme på den 
menneskelige kropp og dens tilstedeværelse og sentrale rolle i samhand-
lingssituasjonene beskrevet i svarene. Dette fikk oss til å spørre om tolke-
faget kunne dra nytte av diskusjoner og analytiske begreper fra andre fag 
som har beskjeftiget seg mye med kroppstematikk.  

Ønsket vårt med dette essayet er å invitere til videre refleksjon og dis-
kusjon om tolkefagets tilnærminger til kropp som fenomen og analytisk 
fokus. Vi vil først gi en kort introduksjon til spørreundersøkelsen ved Oslo-
Met og de svarene som vekket interessen vår for kroppens betydning i 
kommunikasjons-situasjoner. Deretter presenterer vi hva vi ser som vikt-
ige trekk ved tolkefagets tilnærminger til kropp, før vi gir en nærmere be-
skrivelse av de tre kroppene. Avslutningsvis reiser vi spørsmål om rele-
vansen av kropp-diskusjoner for tolkefaget.  

Fem spørsmål om kommunikasjon via tolk  
i helsefagutdanninger 
Svarene som fikk oss til å bli opptatt av kropp, kom fra undersøkelsen ”Fem 
spørsmål om kommunikasjon via tolk i helsefagutdanningene: Spørre-
skjemaundersøkelse ved OsloMet” (kort omtalt i Felberg & Sagli 2019). 
Undersøkelsen pågikk i perioden januar til mars 2018. Vi som sto bak 
undersøkelsen, sendte en henvendelse til alle som underviste ved de for-
skjellige helsefagprogrammene ved OsloMet, til sammen litt over 600 
undervisere. Vi mottok i alt 119 svar. Svarene var fra en rekke ulike helse-
profesjoner (som sykepleie, radiografi, ergoterapi, fysioterapi, ernærings-
fysiologi, mm).1 

Det kom fram mange interessante svar på alle de fem spørsmålene, men 
her konsentrerer vi oss om noen svar på ett av spørsmålene: ”Det vil være 
ulike situasjoner hvor det er særlig viktig at pasient og helsepersonell for-
står hverandre. Kan du nevne et eksempel på en slik situasjon fra praksis-

                                                            
1 De fem spørsmålene vi stilte var:  

1. Er kommunikasjon via tolk et tema i undervisningen din (tegnspråk og/eller tale-
språk)?  

2. Er språkbarrierer i møter mellom pasient og helsepersonell en aktuell utfordring 
i det praksisfeltet som undervisningen din forholder seg til?  

3. Det vil være ulike situasjoner hvor det er særlig viktig at pasient og helse-
personell forstår hverandre. Kan du nevne et eksempel på en slik situasjon fra 
praksisfeltet ditt?  

4. I forhold til undervisningen som du har ansvar for, har du behov for mer kunn-
skap om tematikken kommunikasjon via tolk?  

5. Har du kommentarer eller forslag utover svarene på de fire spørsmålene? 
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feltet ditt?” Eksempler på svar som spesielt vekket oppmerksomheten vår, 
er:  

• ”F.eks. rektalcolonfylling ved colonoskopi” 
• ”Under fødsel” 
• ”… radiologiske undersøkelser, og ofte må pasientene instrueres slik 

at de gjør akkurat det som de skal når bildet skal tas eller for at 
biopsien skal bli vellykket” 

• ”avdekking av komplikasjoner med tannerstatninger eller i munn-
hulen/knyttet til munnhelse” 

• ”Bioingeniører: I forbindelse med prøvetakning og pasientforbered-
else” 

Siden helsefagunderviserne trakk fram disse situasjonene som eksempler 
på settinger hvor god kommunikasjon er særlig viktig, betyr det at dette 
vil være situasjoner hvor det er nødvendig å tilkalle tolk dersom helse-
personellet og pasienten ikke forstår hverandre på grunn av språkbarrierer.  

Når vi ser for oss hvordan samhandlinger i disse situasjonene kan ut-
spille seg, blir det klart at dette er svært komplekse situasjoner, selv uten 
tolk. Det er mye som står på spill, og det er mye som skal klaffe for at alt 
skal gå bra. Dette handler om situasjoner hvor avgjørelser tas raskt og det 
skjer mye i øyeblikket. Det er ikke mye tid for diskusjoner fram og tilbake. 
Samtidig er nøyaktighet i kommunikasjonen sentral i disse situasjonene. 
Det kan opplagt få fatale følger dersom det oppstår medisinske feilgrep på 
grunn av kommunikasjonsproblemer og misforståelser.  

I disse situasjonene er det iøynefallende at den fysiske avstanden mel-
lom kommunikasjonspartene – mellom helsepersonell og pasient/klient – 
innimellom må være svært liten. De medisinske undersøkelsene og be-
handlingene innebærer at helsepersonellets og pasientens kropp er tett 
inntil hverandre, og i noen av situasjonene innebærer tiltakene til og med 
at helsepersonellet trenger inn i pasientenes kropp, enten med fingrene og 
hendene eller med medisinske redskaper.  

I noen av situasjonene overskrides derfor det som vanligvis oppfattes 
som en personens kroppsgrense; både i en konkret betydning ved over-
skridelse av en fysisk grense markert med hud og kroppens overflate, men 
også i betydningen overskridelse av sosial kroppsgrense. Møter i helse-
tjenestene er i sin alminnelighet preget av sårbarhet og sensitive temaer. 
Men vi legger merke til at flere av de nevnte situasjonene omfatter temaer 
og områder som ofte oppfattes som tabuisert, eller i alle fall som pinlige 
eller intime, som avføring, endetarm og kjønnsorganer (Douglas 1966). 
Dette gjør kommunikasjonen enda mer kompleks.  
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Tolker som engasjeres for å tolke i komplekse samhandlingssituasjoner 
som beskrevet ovenfor, står ovenfor mange utfordringer. Det som er klart 
er at situasjonene er langt mer kompliserte enn lege–pasient konsulta-
sjonen med samtalende deltagere sittende pent på stoler ved et bord, som 
er et standardoppsett for tolkemedierte samtaler. Situasjonene beskrevet i 
svarene utfordrer dette oppsettet på mange vis. Har vi analytiske verktøy 
som er nyttige for å undersøke og forstå kroppenes funksjon og rolle i disse 
samhandlingssituasjonene? Og hvordan behandler egentlig den tolkefag-
lige litteraturen temaet kropp?  

Hvordan er kropp behandlet i den tolkefaglige 
litteraturen?  
I litteraturen om tolkemedierte samtaler (talespråk) har det lenge nesten 
bare vært søkelys på den verbale kommunikasjonen. Selv om de ikke-
verbale elementene har fått mer fokus i de siste årene, finnes det fortsatt 
kun et begrenset antall studier om samspill mellom verbale og ikke-
verbale elementer i tolkemedierte samtaler. I tillegg mangler det forskning 
om det fysiske miljøet hvor tolkemedierte samtaler finner sted, om ulike 
kroppslige ressurser som brukes for å kommunisere og om “ecology of 
action” – relasjonen mellom kommunikasjonsdeltakere og miljøet rundt 
dem (Davitti & Pasquandrea 2017 s. 105).  

Forskingen om den ikke-verbale kommunikasjon i tolkemedierte sam-
taler har først og fremst handlet om blikk, kroppsposisjonering og gester, 
og hvordan disse elementene bidrar til meningsdanning. Ved bruk av 
multimodal analyse (Davitti & Pasquandrea, 2017; Havnen 2021) har 
forskere vist hvordan bruk av kroppen og objekter, som skriftlig tekst, 
påvirker deltakelse i tolkemedierte samtaler – enten ved å fremme eller å 
hemme deltakelsen i kommunikasjonen (Pasquandrea 2011, 2012). De har 
vist at den verbale kommunikasjonen er bare ett av flere kommunikasjon-
slag, og at den ikke kan sees uavhengig av den ikke-verbale kommunika-
sjonen, dvs. kommunikasjonslagene må sees og forskes på i sammenheng 
(Pasquandrea 2011).  

Når det gjelder forskningen om tolkemediert helsekommunikasjon har 
det blitt utført flere studier som viser at ikke-verbale elementer som blikk 
og kroppsposisjon, kan påvirke inkludering og ekskludering av deltakere 
i kommunikasjon. Wadensjö (2001) beskriver, for eksempel, hvordan 
tolkenes kroppsposisjon og avstand fra andre deltakere kan påvirke for-
løpet i psykoterapeutiske samtaler og dermed hvilken type medisinsk 
behandling pasientene blir tilbudt. Hun viser også hvordan både verbale 
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og ikke-verbale elementer kan bidra til at tolken kan vise differensiering 
mellom “seg selv” og de to andre primære kommunikasjonsdeltakere. 

Blikk og gester tas også opp som tema i Bot (2005 s. 130–140) hvor 
hun beskriver hvordan blikkmønstre er forskjellig fra enspråklige samtaler 
og hvordan både blikk og gester kan påvirke terapeutiske samtaler. Pasqu-
andrea (2011) retter lyset mot en av tolkebrukerne og viser hvordan legers 
deltakelse i samtaler påvirkes av ikke-verbale elementer i kommunika-
sjonen. Krystallidou (2014) analyser bruk av blikk og kroppsorientering i 
pasientsentrert kommunikasjon og foreslår at funnene fra denne forsk-
ningen inkluderes i tolkeutdanningen for tolker i helsetjenesten.  

Litteraturgjennomgangen viser en økende grad av interesse for ikke-
verbal kommunikasjon som blikk, gester og kroppsposisjonering, men vi 
har ikke klart å finne studier som reflekterer over selve kroppen, dvs. den 
kroppen som uttrykker gester og utveksler blikk. Det ser ut som om den 
tolkefaglige litteraturen har en tendens til å ta kroppen for gitt. Muligens 
oppfattes kroppen som noe universelt, som alle forstår på samme måte og 
som man derfor ikke trenger å problematisere?  

De tre kroppene 
I motsetning til den tolkefaglige litteraturen, har fag som filosofi (Merleau-
Ponty 1962), sosiologi (Turner 2012) og antropologi (Csordas 1990, 2002; 
Latour 2004; Lock 1993) i perioder hatt kroppen som sentrum for disku-
sjoner, teoretisering og vitenskapelige undersøkelser. Eksempelet her, de 
tre kroppene, er fra medisinsk antropologi (Scheper-Hughes & Lock 1987). 
Innen medisinsk antropologi er det grunnleggende at kropp, sykdom og 
helse forstås som sosialt og kulturelt formede størrelser, og ikke som 
universelle kategorier: ”(…) all knowledge relating to the body, health and 
illness is culturally constructed, negotiated, and renegotiated in a dynamic 
process through time and space” (Lock & Scheper-Hughes 1996 s. 43). De 
tre kroppene, slik de ble beskrevet i en mye referert artikkel – ”The 
Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Anthropology” (1987) 
av Scheper-Hughes og Lock – er ett, av etter hvert mange, forslag til hvor-
dan kroppen som resultat av slike prosesser, kan studeres. De tre kroppene 
omfatter: 1) den individuelle (personlige) kroppen (på engelsk: the indi-
vidual body; 2) den sosiale eller samfunnsskapte kroppen (the social body) 
og 3) den politiske kroppen (the body politic).  

Den individuelle kroppen står for den eksistensielt opplevende og di-
rekte erfarende kroppen, i fenomenologisk forstand. Vår eksistens har et 
kroppslig fundament, og vi gjør våre umiddelbare, subjektive erfaringer 
gjennom den individuelle kroppen. Våre levde liv former igjen våre indi-
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viduelle kropper. Enkelte påvirkninger og tidligere opplevelser har vi et 
bevisste forhold til, og kan sette ord på, andre ikke. Denne individuelle 
kroppen omfatter det som vi på norsk ofte snakker om som “kropp og sjel” 
eller “kropp og bevissthet”. I engelskspråklig litteratur er det foreslått 
begreper som the mindful body, embodiment og the embodied self (e.g. 
Scheper-Hughes & Lock 1987, Csordas 1990). Vi har egentlig ikke noen 
helt dekkende begreper, verken på norsk eller engelsk.  

Det andre analytiske nivået, den sosiale eller samfunnsskapte kroppen, 
viser til kroppen slik den kategoriseres, snakkes om og inngår i andre 
former for sosial samhandling. Den sosiale kroppen sies derfor å gjen-
speile samfunnet, og begreper om samfunnet reflekteres ofte i kropps-
begreper. Kroppen forstått som en maskin, med hjerte som blodpumpe, er 
et eksempel.  

The tredje nivået, den politiske kroppen, refererer til kroppen som sent-
rum for politisk, sosial og økonomisk kontroll og disiplinering. I denne 
sammenheng står maktperspektivet særlig sentralt. Behandling, regulering 
og disiplinering av kroppslige og sjelelige handlinger i regi av institusjoner 
som medisin, som for eksempel beskrevet av Foucault (e.g. Foucault 1999, 
2000), viser hva som menes med den politiske kroppen. Alle Covid-19 
restriksjonene og ordningene pålagt av myndighetene i 2019–2021 (én-
meters regelen, munnbind, vaksine og hjemmekontor), er nærliggende 
eksempler.  

De tre kroppene er konseptualisert som overlappende analytiske nivåer, 
og ikke som adskilte felt. De kan kanskje best betraktes som ulike per-
spektiver, dimensjoner eller teoretiske tilnærminger. Modellen er åpen for 
å se interaksjon og gjensidig påvirkning mellom den individuelle, den 
sosiale og den politiske kroppen. For eksempel, når vi opplever smerte ved 
å få stukket noe spisst inn i kroppen, opplever vi dette på et umiddelbart, 
direkte nivå (den individuelle kroppen), mens den smertefulle hendelsen 
vil kunne tilskrives mening i lys av sosialt- og kulturelt tilgjengelige opp-
fatninger om stikk. Ulike oppfatninger av stikket som farlig, eller motsatt 
som helsebringende (den sosiale kroppen), vil igjen påvirke erfaringen av 
stikket (den individuelle kroppen).  

Hvilke forestillinger om kroppen (sosiale/samfunnskapte kropper) som 
regnes som naturgitte, troverdige og sanne, varierer mye fra samfunn til 
samfunn (Ingstad 2007, Kuriyma 1999). En relativistisk tilnærming til 
kropp innebærer at den versjonen som vi her i Vesten og Norden kjenner 
fra anatomi og fysiologi, og som i mange sammenhenger oppfattes som en 
universelt gyldig beskrivelse av kroppen, ses på som formet av kultur og 
samfunn.  

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) er interessant å diskutere i denne 
sammenheng fordi denne medisinen bygger på oppfatninger om helse, 
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sykdom og kropp som er vesensforskjellige fra de vi i Norden er blitt kjent 
med gjennom skole og den offentlige helsetjenesten (Sagli 2003). I Kina 
utøves og forståes tradisjonell medisin ved hjelp av begreper som yin og 
yang, qi (vitalkraft, ånde, energi), jingluo (meridianer, nettverk av qi-baner 
i kroppen) og zang (organer, qi-funksjonskretser) (Hsu 1999). Zang som 
hjerte, nyre, lunger, milt og lever er tillagt andre funksjoner enn de vi 
kjenner fra skolemedisinen og omfatter blant annet emosjoner og psykiske 
dimensjoner (hjerte er knyttet til glede, lever til sinne etc.) (Ots 1990, 
Zhang 2007). Til tross for at disse forestillingene er i kontrast til moderne, 
naturvitenskapelig medisin, er TKM akseptert som en del av den offentlig 
godkjente helsetjenesten i dagens Kina (den politiske kroppen) (Hsu 1999, 
Scheid 2002). TKM er blitt svært populær også utenfor Kina, og TKM-
klinikker finnes i dag i de fleste land. Også her i Norden er det blitt svært 
vanlig å ha erfaring med kinesiskmedisinske praksiser, som akupunktur 
(Sagli 2003).  

Siden det er helsepersonell i Norge som har svart på spørreundersøk-
elsen ved OsloMet, er den sosiale kroppen de tar for gitt mest sannsynlig 
den skolemedisinske versjonen av kroppen. Men det er ikke gitt at pasient-
ene de samhandler med, deler denne forståelsen av hva kroppen er og gjør. 
Når norsk helsepersonell snakker om organer som hjerte, nyrer og lunger, 
er det ikke sikkert at pasienten deler helsepersonellets oppfatning om hva 
som er funksjonene til disses organene, dersom pasienten har bakgrunn fra 
samfunn hvor biomedisinen ikke er enerådende. Er pasienten kinesisk, for 
eksempel, og er vokst opp med erfaringer fra kinesisk medisin, er det ikke 
usannsynlig at pasienten regner med at ulike psykiske og emosjonelle 
dimensjoner er involvert i sykdom og ikke bare vev og fysiologiske pro-
sesser (Ots 1990, Zhang 2007).  

Det er interessant at det også er dokumentert kulturell variasjon med 
hensyn til kroppsfornemmelser – og ikke bare ulikhet med hensyn til 
kroppens form, innhold og funksjoner. Enkelte kroppsfornemmelser, som 
den som omtales som deqi innen akupunktur, er utenfor det repertoaret av 
kroppsfølelser som normalt er tilgjengelig for folk i Norge/Norden. Deqi, 
eller “nålefølelse” som den også kalles, er en følelse som akupunktur-
behandlere ønsker at pasientene skal oppnå i vevet når de manipulerer 
akupunkturnålene på spesielle måter. De som ikke har erfart slike effekter 
av akupunkturnåling, aner ikke hva de skal kjenne etter når de for første 
gang blir bedt om å si ifra når de kjenner deqi. Direkte oversatt betyr deqi 
“å oppnå qi”. Denne følelsen har derfor et navn som hinter til at den 
assosieres med et kroppsbilde hvor sirkulasjon av vitalkraften qi er sen-
tralt. I Kina har mange pasienter trening i å gjenkjenne deqi, men i Norden 
vil dette kun gjelde for de som har oppsøkt akupunktur (Sagli 2003, 2010). 
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Noen av de medisinske situasjonene som helsepersonellet nevnte i 
spørreundersøkelsen, omhandlet undersøkelser hvor helsepersonellet treng-
er inn i kroppen, for eksempel, inn i tarmen ved hjelp av redskaper. For at 
undersøkelsene skal gå bra, ber de om tilbakemeldinger fra pasientene 
underveis i undersøkelsesforløpet. Pasientene blir bedt om å kjenne etter 
hva de føler. Når vi, som individuelle kropper, oppfatter en følelse, er den 
på ett vis unik, og kun vår, samtidig er erfaringer og artikuleringer av opp-
levelser påvirket av hva vi har kunnskap om og hvilken kroppsoppfatning 
vi tar for gitt.  

Det subjektet som snakker, det være seg tolk, pasient eller helseperson-
ell, ytrer seg fra et utgangspunkt som kan omfatte alle de tre kroppene. 
Eksemplene over viser at det kan foregå mye gjensidig påvirkning mellom 
de tre kroppene. Samtidig viser eksemplene at analytisk fokus på respek-
tivt individuell, sosial eller politisk kropp, kan være nyttig for å få oss til 
å se dimensjoner som ellers ville stå i fare for å bli oversett, og som opplagt 
kan ha betydning for tolking og tolkefaget. 

Hvilken kropp tas for gitt?  
Utgangspunktet for å ta opp temaet kropp i dette essayet, var svar på spør-
reskjema med beskrivelser av situasjoner hvor ulike sider ved kroppers 
tilstedeværelse framsto som uvant synlig. Turen til medisinsk antropologi 
og de tre kroppene, ble en påminnelse om kroppens tilstedeværelse og på-
virkning i alle tolkemedierte samhandlinger, uavhengig av om kroppene 
framstår som synlig for oss eller ikke.  

Forskere fra fag som nå i flere tiår har bedrevet undersøkelser med fo-
kus på kropp, peker på at kroppens tilstedeværelse lenge ble tatt for gitt i 
disse fagene (Turner 2012). Fagene tenderte mot å overse kroppens be-
tydning og unnlot derfor å tematisere den. Betraktningene vi har presentert 
her, viser at dette gjelder også for tolkefaget og tolkefaglige studier.  

Både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon blir til gjennom kroppen, 
men hvilken kropp er det som ytrer seg? De tre kroppene minner oss om 
at alle subjekter – tolk, pasient, helsepersonell – ytrer seg fra og som en 
kroppslig eksistens. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig tatt hensyn til 
i tolkefaglige diskusjoner. Selv om det gjerne understrekes at mening i 
kommunikasjons-samhandlinger dannes, og er innvevd i, ulike kontekster 
(Svennevig 2009; Hora et al., 2019), ser det for oss ut til at kroppen, som 
umiddelbar omgivelse og kilde for ytringer, i liten grad er tematisert og 
diskutert.  

Hvilken versjon av kroppen er det som tas for gitt når kroppen ikke dis-
kuteres eller tematiseres? Når kroppen ikke gis oppmerksomhet, er det en 
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fare for at herskende ideer i samfunnet, som for eksempel at kroppen er en 
universell størrelse, reproduseres uten spørsmål. Dersom tolker tar for gitt 
at helsepersonell og pasient deler oppfatning av kroppen, kan dette gi grunn-
lag for misforståelser og feilaktige gjengivelser. Tolker og tolkebrukere vil 
derfor ha nytte av å kjenne til at tatt-forgitt-heter om kroppen varierer fra 
samfunn til samfunn og er avhengig av de større sosiale og kulturelle fore-
stillingene som de inngår i. Vi foreslår derfor at tolkefaget engasjerer seg 
mer aktivt i dialog med fagtradisjoner som har hatt kroppen som sentrum 
for diskusjoner og studier.  
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Tolkar vi med knoppen eller med 
kroppen?1  
Om förkroppsligad2 kognition i dialogtolkningens  
pas de trois  

Elisabet Tiselius 

Abstract 
This article discusses embodied cognition in dialogue interpreting. In the article, I adopt 
Muñoz Martín’s (2017) 4EA understanding of processes in interpreting as 1) embodied, 
2) embedded, 3) enactive, 4) extended, and 5) affective. I argue that embodied cognition 
can be studied through the interpreter use of turn-taking and body language, among 
other things. I show through three examples how embodied cognition can be studied 
through gestures and gaze. The embodied cognition approach can be used as a tool to 
understand the co-construction of meaning (Wadensjö 1992) in an interpreter mediated 
talk.  

Keywords: Embodied cognition, situated cognition, 4EA, cognitive processes, dialogue 
interpreting, turn-taking 
 

                                                            
1 Jag är djupt tacksam att Cecilia Wadensjö oräkneligt antal gånger och alltid lika tålmodigt 
hjälpt mig att förstå och formulera hennes tankegods om en dialogisk språksyn i tolkning 
och tolkning som en pas de trois. Jag hoppas att denna text också kan bidra till att förstå 
ytterligare dimensioner av det tolkade samtalets pas de trois. Tack också till Birgitta Eng-
lund Dimitrova för hjälp med att granska artikeln. 
2 Förkroppsligad är en översättning av engelskans embodied. I den svenska litteraturen 
varierar språkbruket mellan att behålla det engelska embodied eller använda förkroppsligad 
eller kroppsbaserad som bestämning till denna typ av kognition. Lindblom och Ziemke 
(2012) anser att kroppsbaserad ligger närmast den engelska betydelsen, men att det inte 
täcker in hela betydelsen. En sökning i Google Scholar (sökmotor för akademiska publika-
tioner) i januari 2021 ger vid handen att kroppsbaserad kognition får 106 träffar, medan 
förkroppsligad kognition får 2 140 träffar (de flesta träffarna går till studentuppsatser). En 
sökning på den allmänna sökmotorn Google ger liknande förhållande, 24 500 träffar på 
förkroppsligad kognition och 766 träffar på kroppsbaserad kognition. Söker man på Psyko-
logiguiden används situerad eller förkroppsligad kognition (https://www.psykologiguiden.se/ 
psykologilexikon?Lookup=kognitionsforskning). Jag har därmed valt förkroppsligad i detta 
sammanhang, men valet ska på intet sätt ses som slutgiltigt.  
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Inledning 
Vi människor använder många sätt att kommunicera med varandra, talade, 
tecknade eller skrivna ord till exempel, men vi använder också vår kropp 
och vår omgivning för att förstå och tala med varandra. Vi uttrycker och 
uppfattar olika budskap både verbalt och icke-verbalt och vi gör det i ett 
givet sammanhang. De som inte talar samma språk kan använda olika 
översättningsverktyg, men det är också vanligt att använda en tolk. Tolk-
medierade samtal har sedan Wadensjös (2018, 1992) nyskapande arbete 
framförallt studerats med hjälp av interaktionsanalys. Tolken som deltar 
på plats i ett tolkmedierat samtal använder sig av hela sammanhanget (det 
som yttras, deltagarnas andra ljud och rörelser, platsen där samtalet 
genomförs) för att uppfatta vad som yttras och för att samskapa mening. 
Dessa uttryck är också en del av och en förutsättning för de kognitiva pro-
cesserna, alltså de processer som pågår i hjärnan hos oss alla för att vi 
exempelvis ska uppfatta och förstå det som sägs, och i tolkens fall också 
producera ett yttrande på ett annat språk.  

Bakgrund 
Kognition är de processer i hjärnan som är grunden för våra kunskaper, 
färdigheter och erfarenheter. Det är också dem vi använder för att utföra 
uppgifter och skapa nya kunskaper och erfarenheter (Groome m.fl. 2010). 
Kognition är alltså vår hjärnas medvetna och/eller omedvetna arbete med 
att utföra olika handlingar för att t.ex. förstå något eller genomföra en upp-
gift. När kroppen och sammanhanget görs till en integrerad del av kogni-
tionen kallas det förkroppsligad (embodied), eller situerad (situated) kog-
nition (Shapiro 2011). Denna förståelse av kognition bygger på att 
uppfattningen av yttre icke-verbala och icke-språkliga stimuli är en inte-
grerad del av hur vi uppfattar och förstår i olika sammanhang, kognitionen 
uppstår när vi (vår kropp) interagerar inte bara med vår fysiska omvärld, 
men också med vårt sociala sammanhang. Förkroppsligad kognition inne-
bär alltså att våra kunskaper och färdigheter inte bara grundas och existerar 
i vår egen hjärna, utan ingår som en del av ett större sammanhang. När det 
gäller språkförståelse menar vissa forskare att vår uppfattning av olika 
situationer grundar sig i hur vårt språk uttrycker situationen. Exempelvis 
Montero Melis (2017) visar genom studier av hur man uttrycker rörelse i 
olika språk, att detta påverkar hur talare tänker kring rörelsen i olika situa-
tioner. Men han visar också att när vi lär oss ett nytt språk så lär vi oss 
också nya sätt att tänka omkring och beskriva verkligheten. 



30 

Förkroppsligad kognition i tolkning 
De kognitiva processerna i tolkning och översättning är: 1) förkropps-
ligade (embodied), kroppen är en förutsättning för våra tankeprocesser; 
2) inbäddade (embedded), del av en fysisk och sociokulturell miljö; 3) ut-
förda (enactive), påverkade av vårt handlande; 4) utvidgade (extended), 
genom att vi tar hjälp av verktyg och av andra människor, och; 5) känslo-
baserade (affective). I korthet kallas det 4EA (Muñoz Martín 2017 s. 463–
564).  

Det är väl belagt i forskningen att i tolkning samskapas betydelsen 
mellan de olika deltagarna och att tolken är en del av det samskapandet (se 
t.ex. Wadensjö 2018, 1992 eller Pasquandrea 2012). Men för att samskapa 
betydelse krävs ett antal kognitiva processer, en serie handlingar för att 
utföra själva tolkningen. Om vi exempelvis tänker oss en tolkning av ett 
samtal mellan två personer där både tolken och de andra deltagarna är när-
varande på en fysisk plats så är det inte svårt att föreställa sig de kognitiva 
processer som Muñoz Martín (2017) beskriver. Låt oss börja med ögon-
kontakt som ett exempel på kognitionen som förkroppsligad. Många tolkar 
brukar, åtminstone delvis, undvika omfattande ögonkontakt med de andra 
deltagarna. Detta gör tolken möjligen för att undvika att deltagarna talar 
direkt med tolken och inte med varandra. Ögonkontakten signalerar alltså 
något om vem som är direkt samtalspart. Tolken är också inbäddad i sam-
talet, det innebär att tolken både genom sin uppfattning av platsen (t.ex. 
sjukhus, polisstation, migrationsverk) och genom sin uppfattning av del-
tagarna (exempelvis dialekter eller accenter) skapar förståelse både för sig 
själv och deltagarna. Det tolkade samtalet utförs just genom tolken, tolken 
är dels en förutsättning för att samtalet ska utföras, och genom tolken och 
dennes olika beslut i tolkningen förs samtalet vidare. Tolken utvidgar sin 
kognition med hjälp av anteckningar, dator och övriga deltagare. För att 
minska sin kognitiva belastning kan tolken kan t.ex. ta anteckningar eller 
be en deltagare upprepa sig och därmed få hjälp att minnas, men annan del 
av den utvidgade kognitionen handlar också om turtagningen i det tolkade 
samtalet. Genom att deltagarna i samtalet uppfattar signaler för att organi-
sera samtalet genom turtagning så kan tolken också använda turtagningen 
för att minska sin kognitiva belastning, tolken gör turen kortare och av-
lastar arbetsminnet, kognitionen distribueras mellan deltagarna. När det 
gäller känslobaserat, kan vi säkert också föreställa oss sammanhang där 
tolkens kognitiva processer i tolkningen (alltså de handlingar som tolken 
genomför för att överföra ett yttrande från ett språk till ett annat) påverkas 
av egna och andras känslor. Det kan röra sig om allt från hur något upp-
fattas till frågor om ordval för att överföra rätt nyans eller rätt känsla. 
Sammanfattningsvis är alltså både hjärna, kropp och omgivning djupt för-
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enade för att förstå och bli förstådd.Exempel på förkroppsligad kognition 
i tolkning 

För att undersöka förkroppsligad kognition i tolkning kan man t.ex. 
analysera samtalet ur ett multimodalt perspektiv, dvs. forskaren analyserar 
med hjälp av ljud och bild både själva yttrandet, utan också gester, blick-
riktning och kroppsrörelser under och omkring yttrandet (se exempelvis 
Broth & Keevallik 2020). Forskaren kan inte veta säkert exakt hur en viss 
kroppslig handling påverkade den mentala, men genom att jämföra olika 
situationer kan man dra slutsatser om handlingarna. Vi kan se uttryck för 
den förkroppsligade kognitionen t.ex. genom turtagning, blickriktning och 
gester. Genom några exempel från ett datamaterial om kognition i dialog-
tolkning ska jag försöka illustrera hur detta kan se ut. Jag hoppas att dessa 
exempel kan tydliggöra att om man förstår hur förkroppsligad kognition 
fungerar i tolkning så kan man som tolk öva på det och därmed använda 
sig av den på ett medvetet sätt. 

Exemplen kommer från projektet ”Den osynliga processen – Kognition 
och arbetsminne i dialogtolkning”. Projektet är finansierat av Vetenskaps-
rådet (VR 2016–01118) och har godkänts av etikprövningsnämnden 
(2018/1976-32). Materialet består av 17 tolkade rollspel mellan en arbets-
förmedlare (kallas AF i exemplen) som talar svenska och en nyanländ 
(kallas S för sökanden) som talar antingen franska, spanska eller polska 
och som tolkas av tolken T. I samtalet träffas parterna för första gången 
och den nyanlända söker information om arbete och svenskundervisning. 
Mer information om projektet och metoden, liksom resultat ifrån analyser, 
finns bland annat i flera arbeten av Tiselius & Englund Dimitrova (2019, 
kommande, inskickad), och Tiselius & Sneed (2019). Wadensjö (2018) 
understryker vikten av att studera tolkmedierade samtal genom autentiska 
data. De exempel jag visar här bygger inte på ett autentiskt samtal utan ett 
rollspel. Det kan dock vara en fördel att använda ett rollspel eftersom 
forskaren där kan få syn på och på ett systematiskt sätt jämföra hur olika 
tolkar hanterar samma svårigheter, som när en talare inte vill lämna ifrån 
sig turen, eller vid en uppräkning.  

Exempel 1 illustrerar hur tolken Anas3 (spanska/svenska, oerfaren tolk) 
förkroppsligade kognition är en del av ett initiativ till att ta samtalsturen 
och turtagning och dessutom fungerar som minnesstöd. Vi ska börja med 
att närläsa den första delen av samtalet där Ana signalerar att hon behöver 
ta över turen för att tolka, men inte lyckas med det. Hela transkriptions-
nyckeln finns i bilaga 1, men för att förstå transkriptionen behöver man 
också notera att tolkens kroppsspråk (T) och blickriktning (T*) är mark-
erade i de två raderna ovanför yttrandet. I själva raden med yttrandet är 
                                                            
3 Samtliga namn på deltagare är pseudonymer. 
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början och slut på gesten och blickriktningen markerade med romben och 
stjärnan. När blicken eller gesten går över flera rader är det markerat med 
streck och pil. Markeringen undviker blick innebär att tolken inte har ögon-
kontakt med någon av parterna genom att titta rakt framför sig eller ner i 
bordet. Blick S eller blick AF innebär att tolken aktivt ser på sökanden eller 
arbetsförmedlaren och söker deras blick. 

Exempel 1.  

 

På rad 7 (under sökandens tur 47) identifierar Ana en talarbytesplats 
(det vill säga en plats i samtalet (interaktionen) där turen kan överlämnas, 
TRP, (Norrby 2014 s. 125)), sökanden har där både fallande intonation 
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och gör en paus på 400 ms4. Ana har tidigare i turen signalerat genom nick 
(se rad 5) att hon är redo att eller behöver ta över turen. Vid pausen nickar 
Ana och öppnar munnen (rad 5). Anas signal ignoreras av sökanden som 
fortsätter sin tur med ytterligare ett yttrande fram till fallande intonation 
och paus på rad 16. Vid denna nya möjliga TRP påbörjar Ana sin tur (tur 
48 rad 21). Ana höjer också handen (rad 20) och verkar vilja använda den 
som minnesstöd för uppräkning. Vänster tumme sträcks ut och handen slår 
nedåt precis efter ”jag har tre barn”, när hon säger ”och”. Därefter gör Ana 
en paus på 500 ms, troligen planerar hon då fortsättningen. Samtidigt ser 
vi att sökanden ger ny information tur 49 (rad 23) trots att Ana påbörjat 
sin tur och överlappande tal uppstår. Ana måste då välja mellan att vända 
uppmärksamheten mot den nya informationen, eller avbryta sökanden. 
Under sin paus (se rad 21) verkar Ana först planera en fortsättning, men 
lämnar istället över turen. Sökanden fortsätter och på rad 29 gör Ana ännu 
tydligare tecken på att hon vill ta över turen genom att nicka och peka på 
sökanden och troligtvis säga något (rad 33 i exempel 2) om att hon behöver 
tolka (ohörbart så när som på intérprete). Då lämnar sökanden över turen. 

I nästa del, exempel 2, ser vi hur Ana som nu fått turen får svårigheter 
eftersom hon inte har kapacitet att minnas all information sökanden 
lämnat. 

Exempel 2 börjar med att Ana avbryter sökanden genom överlappande 
tal och en icke-återgivning (Wadensjö 2018 s. 47) där hon begär turen 
(”vale xxx intérprete”). Ana börjar tolka efter en paus (möjligen för plan-
ering) på 500 ms, men redan på rad 38 verkar det som Ana har problem. 
Hon andas in och det uppstår både en ofylld (200 ms) och en fylld (e:) 
tvekpaus. Ana undviker också blick vilket bland annat kan indikera ökad 
koncentration. Samma sak händer på rad 40. Rad 41 visar en nick, rad 42 
byte av blickriktning till sökanden och på rad 43 ber Ana om upprepning. 
Sökanden blir också lite tveksam (tvekljud och pauser i tur 51 på rad 47), 
men upprepar den sista delen av sitt yttrande och Ana kan avsluta åter-
givningen av yttrandet. 

Exempel 1 och 2 visar hur Ana använder sig av olika förkroppsligade 
handlingar i sin tolkprocess för att hantera sin kognitiva belastning. Sök-
anden reagerar inte på Anas diskreta signaler för att visa att hon behöver 
tolka, något som möjligen beror på att Ana har ganska stillsamma signaler, 
möjligen för att hon är oerfaren. Först när Ana avbryter verbalt (explicit 
samordning, Wadensjö 2018 s. 48) reagerar sökanden. En av våra erfarna  
 
                                                            
4 Bland annat Levinson & Torreira 2015 konstaterar att i genomsnitt 200 ms behövs för att 
uppfatta en paus i talflödet. I vårt material ser vi att tolkarna verkar identifiera dessa korta 
pauser som möjliga talarbytesplaser när de av olika orsaker behöver ta över turen. 
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Exempel 2. 

 

tolkar, Cesar, sade under sin retrospektion (dvs. ett tillfälle efter det tolk-
ade rollspelet när den deltagande tolken går igenom det tolkade samtalet 
utifrån en skriftlig förlaga) att: ”oftast behöver man inte fråga ’vasaru’ 
utan man lutar sig framåt så märker de att man inte hört ordet”. Denna typ 
av signal verkar dock inte ha fungerat på sökanden i detta exempel utan 
Ana får tydligt och verbalt markera att hon behöver turen eller upprepning. 

I exempel 3 tolkar David (spanska/svenska, erfaren tolk). I exemplet 
kan vi se hur David använder kroppen som minnesstöd för uppräkning. Vi 
ser också hur David är tydligt närvarande i samtalet genom blickriktning.  

Under arbetsförmedlarens tur hör David (tur 39 rad 7) att arbetsförmed-
laren räknar upp ett antal saker (”dig själv, din familj, din utbildning 
osv.”). På rad 5 och 8 ser vi hur David då börjar att med höger hand peka 
på vänsterhandens fingrar. På detta sätt verkar David då skapa ett minnes-
stöd – han ”fäster” genom handrörelsen listan på sina fingrar. När David 
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Exempel 3.  

 

sedan själv ska räkna upp punkterna på listan pekar han för varje punkt på 
sina fingrar och verkar därmed hämta listan ur minnet (tur 40 rad 23–27).  

I exempel 3 kan vi också se hur David använder handrörelser för att 
indikera talar-jaget i tolkningen. I tur 40 på rad 11–13, när David tolkar 
”jag har ju fått alla dina papper” gör han samtidigt en gest mot arbets-
förmedlaren för att understryka att arbetsförmedlaren är talar-jaget.  

Davids erfarenhet av tolkning återspeglas i detta exempel genom effek-
tivt turbyte, rörligheten i blicken, användandet av gester, samt den kropps-
liga lösningen för att minnas. David hanterar sina kognitiva utmaningar i 
exemplet genom dessa strategier. Davids blickriktning rör sig mellan de 
bägge talarna och han markerar därmed tydligt sin närvaro i samtalet, men 
han använder också tekniken att inte se på någon av talarna (undvika blick) 
för att öka sin egen koncentration. Vi ser exempelvis att han undviker att 
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se på någon av parterna när arbetsförmedlaren börjar sin uppräkning och 
också när han själv ska återge uppräkningen. 

Avslutningsvis 
Det går naturligtvis inte att dra några generella slutsatser om förkropps-
ligad kognition i tolkning enbart med stöd av två tolkar och tre exempel, 
men jag hoppas att jag kunnat visa att förkroppsligad kognition är en för-
utsättning för samtalet. Som svar på fråga i rubriken så svarar jag att vi 
tolkar både med kroppen och med knoppen. I mina exempel har jag visat 
en erfaren och en oerfaren tolk. Det är förvisso inte enbart tolken och tolk-
ens erfarenhet som får ett tolkat samtal att fungera, precis som Wadensjö 
visar så kan den som behärskar en pardans inte automatiskt överföra sina 
kunskaper till en dans för tre (2018 s. 16). Men när både tolken och de 
andra deltagarna har erfarenhet av och kunskap om tolkade samtal bidrar 
den förkroppsligade kognitionen till att samtalet verkligen blir den pas de 
trois som Wadensjö beskriver.  

Transkriptionsnyckel (grundad på Norrby (2014) och Mondada 
(2018)) 
[ ] överlappande tal 
[[ samtidigt inledda yttranden 
: utdraget ljud 
= latching, yttranden sammanbundna utan paus 
↑ stigande intonation 
↓ fallande intonation 
^ ^ uttalas glidande s k legato 
.hh inandning  
(xxx) ohörbart 
(.) paus kortare än 200 ms 
(0.2) paus längd i sekunder inom parentes 
* * mellan dessa symboler pågår den angivna blickriktningen  ⧫  ⧫ mellan dessa symboler pågår den angivna handlingen 
-----> pågående handling 
>> handligen eller blicken börjar före eller fortsätter efter exemplet  
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”Regner med at tolken har superevner”. 
Refleksjoner rundt skjermtolkingens 
pas de trois 

Hanne Skaaden 

Abstract 
Cecilia Wadensjö (1992, 1998) describes the onsite interpreting of dialogues as a pas de 
trois. In this contribution I explore how interpreting students experience the ‘dance for 
three’ during video mediated interpreting (VMI). In dialogue interpreting, when inter-
preters meet the interlocutors face-to-face and render their utterances in short se-
quences in both language directions, they coordinate the talk with subtle signals known 
from monolingual conversations, for instance gaze. What happens to such turn-taking 
signals during VMI?  

The experiences of 46 interpreting students attending an online course on VMI at Oslo 
Metropolitan University (OsloMet) form the base for analysis, as the students discuss 
their experiences from the course and the Norwegian market of Public Sector Inter-
preting. The data, chatlogs from the students’ synchronous online chats, show that the 
turn-taking strategies applied in the coordination of onsite dialogue interpreting appear 
less efficient during VMI. Typically, subtle signals such as gaze, hand or body movements 
that are efficiently applied to grab the floor and coordinate turn-taking in onsite en-
counters have a reduced or altered effect on the screen. Moreover, paralinguistic signals 
such as marked breath-taking, sighing or hawking are not functional due to sound 
interference. Accordingly, the students find that during VMI close cooperation with the 
professional in charge of the encounter is necessary for communication to succeed.  

Keywords: video mediated interpreting, dialogue interpreting, turn-taking, public sector 
interpreting  
 

I sin studie av tolkede samtaler, Interpreting as Interaction, beskriver 
Wadensjö (1992, 1998) samspillet i den tolkede samtalen med en metafor 
fra ballettens verden – pas de trois – en dans for tre. For å kunne gjengi 
hva samtalepartene sier til hverandre må tolken nemlig koordinere deres 
ytringer. Wadensjös pionerarbeid, som trolig er tolkefagets mest refererte 
verk, vokste til en egen forskningstradisjon innen samtaleanalysen: dialog-
tolking. Det vil si møter der tolken i korte sekvenser gjengir partenes yt-
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ringer i begge språkretninger så de kan føre en samtale (Hale 2007, Tipton 
& Furmanek 2016).  

Hvordan arter denne ’dansen for tre’ seg når tolkingen foregår via 
skjerm? Dette spørsmålet skal jeg her nærme meg gjennom å la tolke-
studenter på emnet Fjerntolking komme til orde med sine refleksjoner. 
Fjerntolking er det norske samlebegrepet for telefontolking og skjerm-
tolking, til forskjell fra frammøtetolking hvor tolken møter samtalepartene 
ansikt til ansikt (UDI 1998). Ved skjermtolking har tolken lyd- og bilde-
kontakt med samtalepartene, og kan bruke synet i tillegg til hørselen for å 
oppfatte budskap og koordinere samtalen. Over telefon, der tolken kun har 
lydkontakt, blir tolkens koordineringsmulighet naturlig nok annerledes og 
mangelen på visuell kontakt påvirker kommunikasjonens kvalitet (Poyatos 
1997, Wadensjö 2009). I Norge hvor telefontolking var utbredt på grunn 
av landets geografi og bosetningsmønstre, ble skjermtolking utprøvd alle-
rede i 1999 (NOU 2014). 

En observasjon man straks gjorde var at koordineringen bød på pro-
blemer for tolkene ved skjermtolking. Mens tolkebrukere innen politi og 
helsevesen var fornøyd med skjermtolking, rapporterte tolkene om ’van-
sker med å slippe til for å tolke’ eller at ’partene snakket for lenge’ (Skaa-
den 2001). Funnene er i tråd med senere studier som viser at tolkene opp-
lever skjermtolking som mer konsentrasjonskrevende enn frammøtetolk-
ing. Det gjelder både når tolkingen foregår simultant fra kabin (Moser-
Mercer 2003, Roziner & Shlesinger 2010) og når den foregår som konse-
kutiv tolking av dialoger (Korak 2010, Braun & Taylor 2012), der rapport-
ering om turtakingsproblemer er gjennomgående.  

Turtaking 
Turtaking er samtaleanalysens begrep for partenes veksling mellom å 
snakke og lytte i en dialog. I samtaler hvor deltakerne snakker samme 
språk foregår denne turtaking uten at vi tenker over det. Ofte skjer over-
takelse av turen når den som har ordet gjør en naturlig pause. Samtale-
forskerne Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) identifiserte imidlertid en 
rekke signaler og mønstre som holder samtalen i gang.  

I sin turtaking bruker tolken de samme signalene for å gripe ordet som 
de som observeres i vanlige samtaler. For ikke å komme i veien for part-
enes samtale, må tolken imidlertid bruke signalene bevisst og ha timing 
for å benytte mikropauser i talestrømmen (Wadensjö 2018 s. 155). Tolken 
kan ikke alltid vente til taleren selv gjør pause, men må ta ordet når tolkens 
minnekapasitet krever det. Tolkens behov for å bryte inn kan oppstå fordi 
taleren snakker for fort eller ytringen inneholder mange tall (som er vansk-
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elig å huske). Et eksempel fra Wadensjö der tolken samtidig berører talers 
arm (taktilt signal), snakker i munnen på taler (overlapping) og sier eks-
plisitt ’et øyeblikk ’(verbalt signal) illustrerer dette:  

1. Anton [avhørte]: причина- у меня мать  
старая… ей 75 лет, oна  
og grunnen – min mor er gammel ... 
hun er 75 år gammel, hun  

попала в аварию, я два года назад  
был здесь, как 
hadde en ulykke. Jeg var her for to år 
siden, jeg hadde 

раз я приехал второго июля, а двадцать пятого  
akkurat ankommet den 2. juli, og den 25.  

у неё случилось,  
hendte dette henne) 

2. Ilona [tolk]:секундочку (et øyeblikk [rører ved avhørtes arm])  

3. Anton: а… хорошо (er…okay) 

(Wadensjö 1998 s. 128, cf. 1992 s. 104) 

Wadensjös studie dokumenterer at tolkens koordinering er nødvendig for 
å kunne gjengi det partene sier til hverandre. Tolkens strategier på mikro-
planet påvirker samtidig samtalens maktforhold, noe også senere studier 
viser (Nilsen 2005, Gavioli & Baraldi 2011). At tolken må ha ordet med 
jevne mellomrom så samtalen ikke skal gå i stå, gjør strukturen i tolkede 
samtaler grunnleggende forskjellig fra enspråklige samtaler. Fortsatt gjen-
står det derfor mye å utforske på den tolkede samtalens mikroplan, især 
for å kartlegge hvordan tolken kan unngå å forstyrre partenes kommunika-
sjon (Wadensjö 2018 s. 155).  

En som tidlig fulgte opp Wadensjö-tradisjonen med å kartlegge mikro-
planet, var Frøili (2001). I sin analyse av tolkestudenters turtaking i rolle-
spilte dialoger beskriver hun hvordan studentene i sin turtaking benytter 
de nonverbale signalene vi kjenner fra enspråklige samtaler: 

• Non-verbale signaler (som blikk, nikk, mimikk og gester, beveg-
elser med hånd, hode eller overkropp, direkte berøring av taleren) 

• Paraspråklige signaler (eksempelvis kremting, pausemarkøren eh, 
markert innpust) 
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• Verbale signaler  
o overlapping (snakke i munnen på taler før denne selv gjør 

pause) 
o ja, vel, altså (signal om at ’jeg forstår’, ’nå vil jeg snakke’) 
o ’et øyeblikk’, ’en om gangen’ (eksplisitte koordinerings-

instruksjoner) 

Frøilis (2001 s. 154) konklusjon er at studentene gjennom øvelser blir dyk-
tigere til å finne naturlige pauser og skape rom for sin tolking med non-
verbale signaler. Slike subtile signaler oppfattes som mindre forstyrrende 
for samtalens gang enn tolkens eksplisitte verbale signaler. Hvordan virker 
de samme turtakingsstrategiene ved skjermtolking?  

Emnet Fjerntolking  
Her skal to kull tolkestudenter komme til orde med refleksjoner over sine 
erfaringer med skjermtolking. Den kvalitative innholdsanalysen bygger på 
logger fra chatmøter i to kull ved OsloMet i 2015 og 2016 der i alt 46 
studenter med arbeidsspråkene arabisk, engelsk, polsk, rumensk, russisk, 
somali og sorani deltar (Skaaden 2016, 2018). På emnet Fjerntolking (15 
studiepoeng) som fra 2017 ble del av OsloMets BA i tolking i offentlig 
sektor, øver studentene ukentlig på skjermtolking gjennom rollespill via 
kanaler som Skype (2015–2016), Teams (2020) og Zoom (2021). Deretter 
diskuterer studentene egne erfaringer og pensumtekster i text-only-chats, 
dvs. en synkron diskusjonskanal hvor studentene ’snakker’ med hverandre 
via tastaturet (Holmer 2008). I hvert chatmøte som varer 45 minutter, 
møtes studenter med ulike arbeidsspråk og kommuniserer på sitt felles 
arbeidsspråk, norsk. Siden flertallet av studentene er voksne innvandrere, 
er norsk deres andrespråk.  

Eksemplene i innholdsanalysen er hentet fra chatloggene til fire chat-
grupper fra første til fjerde chatmøte av i alt 40 chatmøter (2 chatgrupper 
pr uke over 10 uker mellom februar og mai for to studentkull våren 2015 
og våren 2016). Studentene som i chatmøtene deltar under fullt navn, er 
her anonymisert. I chatdiskusjoner kan flere poste innlegg om ulike temaer 
samtidig. Loggen vil derfor være preget av at flere tematråder flettes i 
hverandre. For lesbarhetens skyld er innspill som er ’off topic’ utelatt her 
([…]).  
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Tolkestudentenes erfaringer med skjermtolking 
Mange tolkestudenter arbeider allerede i markedet. Studentenes reflek-
sjoner er derfor basert både på deres erfaringer fra virkelige tolkeoppdrag 
og fra studiets rollespilløvelser via Skype. Studentene driver selv disku-
sjonene framover, men en veileder spiller inn åpne spørsmål til dagens 
tema ved behov. Siden kurset er tematisk organisert, vil ’ukens tema’ i 
noen grad prege diskursen. Samtidig viser chatloggene at turtaking er et 
gjentagende tema som også kommer opp i chatmøter der hovedtemaet er 
et annet, eksempelvis yrkesetikk og tillit. 

Ytringenes lengde blir raskt tematisert når veilederen stiller spørsmål 
om brukernes forventninger til tolken under fjerntolking i et første chat-
møte med studentene i februar 2016: 

(1) 
1. Veileder 1[19:03:47]: Hvilke forventinger kan 

brukerne ha til hva en tolk kan prestere under 
fjerntolking? Gi gjerne konkrete eksempler! 
[…] 

2. Student36M [19:05:48]: Jeg tror de fleste av 
forbrukere har samme forventninger som om tolken 
skulle være tilstede! 
[…]  

3. Student28F [19:07:13]: Det er kanskje sant 
Student36M, men jeg har også opplevd brukere som 
sier ved starten av samtalen: vi vet at det er mye 
mer krevende å tolke over telefon, derfor må du gi 
beskjed hvis vi snakker i for lange sekvenser 

4. Student36M [19:08:37]: Student28F, men ofte blir 
det lange setninger fra andre side av røret! 

Brukernes urealistiske forventninger til tolkens minnekapasitet og ’super-
evner’, nevnes når samme spørsmål stilles til neste gruppe i timen etter: 

(2) 
1. Student43F [20:14:26]: De tenker ofte at vi kan 

huske lange taler 
[…] 

2. Student39M [20:15:37]: At gjengivelse blir det 
samme som ved fremmøtetolking, e.g. når de peker på 
noe som ligger foran dem og regner med at tolken 
har superevner til å kunne gjette seg fram hva det 
er som de peker på. 
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3. Student27F [20:15:38]: en urealistisk forventning 
som tolken er møtt med er at telefontolking blir 
like vellykket som fremmøtetolking 

For enkelte studenter er studiet første møte med skjermtolking. I Distrikts-
Norge er telefontolking utbredt i 2015 og 2016, og mange studenters 
referansepunkt er derfor arbeidsforholdene via telefon.  

En av årsakene til at skjermtolking tidlig ble utprøvd i Norge, var til-
bakemeldinger om at telefontolking ikke ga tilfredsstillende arbeidsfor-
hold for tolkene og reduserte tolkingens kvalitet. Forventningen var at 
visuell kontakt ville bedre arbeidsforholdene for tolkene (UDI, 1998). 

Å se og bli sett  
Hvordan visuell kontakt via skjermen påvirker tolkens arbeidsforhold blir 
tematisert i chatmøtene. Utdragene i (3–4) viser at tolkstudentene opplever 
turtaking som vanskelig – selv med skjermkontakt: 

(3) 
1. Veileder 1 [19:02:38]: Mange gode eksempler. Nå har 

dere prøvd skjermtolking i øvelsene: Hvilken støtte 
føler dere dere får av selve bildet ved 
skjermtolking? 
[…] 

2. Student40M [19:05:07]: Jeg synes ikke at jeg får så 
veldig mye støtte av bilde. Det er ofte lange 
sekvenser og jeg blir mer opptatt av å notere enn å 
se på skjermen og samtalepartene. 

De nonverbale signalene som effektivt styrer turtakingen ved frammøte-
tolking, er ikke like funksjonelle på skjermen erfarer studentene: 

(4) 
1. Veileder 2 [18:44:25]: Ved frammøtetolking kan 

turtaking i form av bevegelser med blikk, hode 
eller hånd kjennetegne effektiv, men smidig 
turtaking: hvordan fungerer disse 
turtakingssignalene under skjermtolking? 
[…]  

2. Student38F [18:45:58]: Disse signalene er så gådt 
som ikke kan brukes. I grunn har man bare stemmen 
for å markere pauser 
[…] 

3. Student44F [18:46:30]: håndbevegelse kan brukes, 
men som sagt det beste er å bli enige om det på 
forhånd 
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Hvor effektive håndbevegelser er som turtakingssignal på skjermen, har 
studentene ulike synspunkter på. Refleksjonene i forskjellige chatgrupper 
kaster lys over hvordan turtakingssignalet ’håndbevegelse’ har endret 
effekt på skjermen i (5):  

(5) 
(5a) Student28F [19:14:17]: håndbevegelser kan bli 

"større" på skjermen – en liten håndbevegelse for å 
ta turen kan oppfattes som en stor hånd som dekker 
store deler av skjermen, det kan være støtende 

(5b) Student20F [20:06:27] Håndsignaler – blir for 
forstyrrende 

(5c) Student4F [19:27:10]: Jeg brukte handbevegelse men 
det så ut som ingen la merke til det 

(5d) 1. Student31M [20:03:22]: Det fungerer ikke helt  
 med håndsignalene ved Skjermtolking 

 2. Student37F [20:04:41]: Å fange/lese blikket  
   synes eg er vanskelig på skjerm 

3. Student31M [20:05:03]: Ikke sant, enig 

At håndsignaler får endret effekt på skjermen skyldes på den ene siden at 
de ’forstørres’ og kommer ut av proporsjon (5ab). Dermed kan signalene 
virke forstyrrende. På den andre siden blir håndbevegelser ikke alltid 
oppfattet av partene (5cd). Som Student37F i (5d) har erfart, har nemlig 
heller ikke blikket samme effekt på skjermen som ved frammøte.  

Timing og signalenes effekt 
Vanskene med å se og bli sett vanskeliggjør tolkens koordinering på flere 
vis, erfarer studentene i (6). De knytter erfaringen at blikkontakt vanske-
liggjøres via skjermen til teknologiens begrensninger og skjermens 
synsfelt. Også tolkens timing og strategien med å begynne tolkingen ved 
temaskifter og naturlige pauser i talestrømmen påvirkes:  

(6)  
1. Student46F [19:27:00]: På skjerm er vi avhengig av 

at partene ser på skjermen for at tegn skal ha en 
funksjon, ved oppmøte har partene bredere synsfelt 
[…] 

2. Student12F [19:52:01]: Det kan være vanskelig å 
oppfatte naturlige turskiftepunkter. Tolkebrukerne 
kan også ønske å fullføre hele sekvensen uten å 
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slippe tolken til. Og det er ikke alltid man 
oppfatter tolkens ønske om å begynne å tolke. 

3. Student8F [19:52:34]: Gode poeng, Student12F! 
[…]  

4. Student14F [19:59:43]: Jeg merker at den teknikken 
å bruke pustepauser for å bryte inn som tolk ikke 
funker helt på Skype, på grunn av forsinkelse 

I sum har strategiene de effektivt anvender ved frammøte minsket effekt 
ved skjermtolking, og studentene reflekterer i (7) over alternativene til de 
nonverbale strategiene. Et alternativ er å bruke stemmen. 

(7) 
1. Student4F [19:56:00]: Det er lite sansynlig at 

tolken blir sett, man kan ikke være sikker på at 
samtaleparterne ser på skjermen 

2. Student20F [19:56:23]: Nei, Student4F, det har vi 
ikke styring på 

3. Student4F [19:56:44]: Jeg brukte å si ’et øyeblikk’ 
og det funker 

4. Student4F [19:57:25]: men det er ikke garantert at 
det funker alltid 

5. Student26M [19:57:34]: For mye bevegelse er 
forstyrende derfor er der best å komme med 
kommentar 

6. Student20F [19:58:23]: Men hvis vi bryter inn MENS 
noen snakker, så blir det ofte borte litt på grunn 
av forsinkelse. Derfor viktig med raske 
overføringslinjer 

Tolkens bruk av verbale turtakingssignaler er imidlertid heller ikke upro-
blematisk fordi teknologien ikke alltid tillater samtidig eller overlappende 
tale. Slik Student20F påpeker i siste innspill, er effekten avhengig av 
’raske overføringslinjer’. Studentene vurderer videre bruken av paraspråk-
lige turtakingssignaler, men innser at disse vil kunne ha samme skjebne 
som overlappende tale. Studentene konkluderer med at et tydelig og kon-
sist verbalt signal er sikreste løsning, og har ulike forslag til hvilke som 
kan virke. 

(8a) 
1. Veileder 2 [18:56:29]: Hvilke paraspråklige 

signaler vil fungere godt under fjerntolking? 

2. Student32F [18:56:56]: muligens kremting 
[…] 
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3. Student32F [19:00:22]: jeg bare tenker at tolken 
vil trenger å gi et tydelig paraspråklig signal for 
at det skal bli oppfattet 

4. Student14F [20:11:34] Det [paraspråklige signaler] 
fungere dårlig på Skype, fordi med en gang lyden 
kommer fra flere mikrofoner, er det 
lydforstyrrelser 

(8b) 
1. Student44F [19:07:46]: paraspråk (bevisst eller 

ubevist) kan dessverre misforstås 
[…] 

2. Student32F [19:07:59]: ”et øyeblikk" kan funke 
bedre 

3. Student42F [19:08:13]: Å si det rett ut " et 
øyeblikk, tolken må tolke " er det beste som 
fungerer mener jeg. 

4. Student36M [19:08:15]: Enig med Student32F 

5. Student38F [19:08:35]: enig med Student42F 

Ytringens lengde og tolkens notater 
På grunn av utfordringene med å bryte inn med sin tolking, tyr tolke-
studentene til notater for å støtte hukommelsen som en alternativ strategi: 

(9a)  
Student28F [18:36:44]: Sekvenslengden blir lengre 
ved skjermtolking, jeg opplevde det senest i dag 
ved tolking over Skype, det var vanskeligere å ta 
turen, hver gang tolken prøver å ta turen ender med 
gjentagelser og misforståelser, derfor valgte jeg å 
gi større rom for lengre sekvenseer, men noterte 
meget godt, og ble også nødt til å stille kontroll-
sprl[spørsmål]. Jeg la merke til en annen 
interessant ting i dag også, at den fremmed-
språklige la inn et "ok", eller "ikke sant" etter 
hver eneste lille setning, jeg forstår det som en 
slags forsikring om at "hørte dere meg", og bare 
dette fører til lengre sekvenser 

Som tolkestudenten i (9a) observerer, er skjermtolking også nytt for sam-
talepartene på begge sider av bordet. Usikkerheten det skaper bidrar til å 
komplisere samspillet og forlenge ytringene når partene eksplisitt søker 
tilbakemeldinger. En effekt av strategien med å notere, er imidlertid også 
at ytringene blir forlenget.  
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(9b) 
1. Student F1 [18:54:12]: Når man ser i notatene kan 

man oppfange ting i sidesynet når man sitter i 
samme rom som tolkebrukerne... 

2. Student F1 [18:54:26]: ... Det er ikke like enkelt 
med skjermtolking. 

3. Student F2 [18:54:33]: noen gester ser man ikke på 
2D-skjerm når man ikke fokuserer på akkurat den 

En ulempe med å velge notatteknikk ved dialogtolking er åpenbart at når 
tolken må se i sine notater, mister tolken visuell kontakt med partene. 
Ulempen blir forstørret ved skjermtolking, fordi tolken her ikke har side-
synet å hjelpe seg med, har studenten i (9b) erfart. 

Samarbeid med fagpersonen 
For å løse utfordringene de opplever, setter tolkestudentene sin lit til sam-
arbeid med fagpersonen som leder den institusjonelle samtalen. Bevisst-
gjøring og opplæring i kommunikasjon via tolk for fagpersoner som treng-
er tolking for å gjennomføre sin yrkesrolle, er forslagene fra studentene 
for å bedre egne arbeidsbetingelser. 

(10a) 
Student38F [18:35:35]: tolkebrukere burde være 
bevisst over å snakke i korte sekvenser. Dvs, det 
går på opplæringen av tolkebrukere 

(10b) 
StudentF24 [20:17:12]: Men noen profesjonelle 
parter er flinke til å gi turen til tolken for å 
tolke da de på forhånd vet at tolken ser ikke dem 
og har ikke mulighet til å avbryte som i fremmøte. 

Utbredelsen av skjermtolking var fortsatt lav i 2015 og 2016, men enkelte 
større tolkebrukere har allerede tatt skjermtolking aktivt i bruk. Som re-
fleksjonene til studentene i eksempel (1) og (10b) viser, har noen studenter 
erfaringer med at fagpersonen som leder samtalen legger til rette for tolk-
ing. Hansens (2021) studie av autentiske skjermtolkede samtaler mellom 
helsepersonell og pasienter, viser også at helsepersonell som leder sam-
talen kan bidra til å gi rom for tolkens tur slik studenten i (10b) nevner. 
Men også i Hansens studie preges møtene ofte av manglende hensyntagen 
til tolkens behov for oversikt over situasjonen og for å kunne styre se-
kvenslengden i tråd med egen minnekapasitet.  
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Skjermtolkingens pas de trois 
Skjermtolkingens pas de trois går i en annen takt enn i frammøtetolking, 
og er avhengig av samarbeid mellom tolken og fagpersonen som leder 
samtalen for å lykkes. Tolkestudentenes refleksjoner kan her være preget 
av at studiet for flere er første møte med skjermtolking og at teknologien 
som benyttes ikke virker optimal. Utfordringene studentene beskriver er 
samtidig reelle. Studentenes chatrefleksjoner viser at nonverbale turtak-
ingssignaler som de effektivt benytter ved frammøtetolking av dialoger, 
får redusert effekt ved skjermtolking. Timing-strategiene for å gripe ordet 
som er effektive ved frammøtetolking, hemmes dessuten over skjermen. 
Samtalepartenes manglende forståelse for tolkens oppgave øker i tillegg 
byrden i en aktivitet som i utgangspunktet er ekstremt konsentrasjons-
krevende. Teknologiens beskaffenhet begrenser nytten av samspillstrate-
gier som er funksjonelle ansikt til ansikt. Samspillet med fagpersonen blir 
derfor særdeles viktig ved skjermtolking. 

Wadensjö (2018 s. 151) beskriver den tolkede samtalen som et forstør-
relsesglass ved at den synliggjør faktorer som er virksomme også i vanlige 
samtaler. Den skjermtolkede samtalen fungerer i sin tur som forstør-
relsesglass for det som skjer på mikroplanet i en tolket samtale. Som en 
student skriver i sluttevalueringen av emnet Fjerntolking, har emnet gitt 
økt bevissthet om hva tolking er. For en annen ligger læringsutbyttet først 
og fremst i selvtilliten hen opparbeidet gjennom skjermtolkingsøvelsene 
(Skaaden 2016 s. 168).  

Med pandemiens inntog i 2020 har de fleste av oss fått øvelse i å sam-
tale via skjerm. Skjermtolking krever både opplæring og øvelse. Det gjel-
der ikke bare tolkene. Også fagpersonene som skal snakke med sine pasi-
enter og klienter trenger opplæring om tolkingens muligheter og begrens-
ninger. ”Att tolka är svårt. Att tala via tolk kräver också en del förbered-
elser”, skriver Wadensjö (2018 s. 152). Man kan ikke regne med at tolken 
har superevner. 
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”Han tecknar väl sina tankar, som 
dumbar merendels plägar” 
Tolkning av en dövs berättelse på 1700-talet1 

Birgitta Englund Dimitrova 

Abstract 
In 1759, the Transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences published a 
description of the southern Swedish parish of Ålhem, written by Anders Wijkström. The 
description focuses on the natural resources and economy of the parish, but also 
describes in some detail a parishioner who is deaf and communicates with signs; this is 
presumably the first mention of sign communication in a Swedish context (Bergman & 
Engberg-Pedersen 2010). The present paper has two aims. First, it contextualizes the 
description of the deaf man by presenting further data on him and his family as found in 
sources from the time, such as parish registers, land registers and census data, in this way 
giving a picture of some aspects of a deaf person’s life in 18th century rural Sweden. 
Second, it relates the information given in the description to findings from newer research 
on non-professional interpreting and sign language, suggesting that the narrative under-
lying the description may be an early example of language or communication brokering. 

Keywords: Deaf History, Sweden, 18th century, Sign Language, Deaf literacy, language 
brokering 
 

1759 publicerade Kungliga Vetenskapsakademien en beskrivning av den 
småländska socknen Ålhem, idag Ålem (Wijkström 1759). Där omtalas 
den döve Lars Nilsson i Flinsmåla gård som »tecknar…sina tankar» 
(s. 265); arbetet har anförts som ”ett tidigt belägg för teckenspråk i Sve-
rige” (Ahlgren & Bergman 2006 s. 11). Följande utdrag återger beskriv-
ningen av Lars Nilsson ordagrant:  

Til slut bör jag ej lämna obemält, at här i Socknen och Flinsmåla-gård 
är född och ännu lefver en Man benämnd LARS NILSSON, som ifrån sin 
födsel är döf och dumb; men kan icke dess mindre på sit sätt läsa och 
skrifva, hvilket senare han gör tämmeligen nätt, samt addera och sub-

                                                            
1 Tack till Ritva Leppihalme, Malin Tesfazion och Elisabet Tiselius för värdefulla kom-
mentarer på texten.  
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trahera. När man igenom tecken frågar honom, huru gammal han är, 
upsätter han sitt födelse-år 1704, och med vanligt subtraherande räknar 
ut sin ålder. Han föregifver sig hafva lärt sig detta sjelf, och ingen vet 
berätta annat. Han tecknar dessutan väl sina tankar, som merendels 
dumbar plägar, i synnerhet för dem som äro vane vid honom; har ock 
af naturen et ganska lätt begrep, som jag förnam, då jag en gång före-
satte honom några tal at addera, hvarmed han i förstone ej kom till rätta, 
oaktadt man hade sagt at han skulle kunna det, men lärde eller påminte 
sig det genast, efter en liten undervisning af mig. Jag har väl icke 
kunnat, ehuru jag mig därom bemödat, få veta, huru vida denne Man-
nen förstår meningarne af det han läser, hvartil han mäst nyttjar Psalm-
boken; men så har han dock gifvit tydeliga tecken, at han förstår de 
nödigaste stycken af Christendomen, hvarföre han ock fått tilträde til 
den heliga Nattvarden. Prof af et godt minne hos honom är, at han kan 
upsätta initial-bokstäfverne til alla Psalmerne i Psalmboken, när man 
skriver deras numer för honom, och tvärt om. Han går flitigt i Kyrkan 
och slår upp Psalmerne efter deras numer, samt visar tecken til Guds-
fruktan. Samma Man är gift och har barn, är arbetsam och flitig, i syn-
nerhet med fiskande, hvarigenom han förvärfvar sig och sin hustru 
födan. (Wijkström 1759 s. 265–266) 

Här bör observeras att en av betydelserna hos ordet dumb på 1700-talet 
var stum, särskilt i kombination med ordet döv (Svenska Akademien. Ord-
bok över svenska språket). 

 I denna artikel presenterar jag tidigare okända uppgifter om Lars Nils-
son från andra källor och resonerar på översättningsvetenskaplig grund 
kring hur Wijkströms beskrivning kan ha kommit till. Jag vill därmed bi-
dra till svensk dövhistoria och till teckenspråkstolkningens historia i Sve-
rige. Mitt intresse för Lars Nilssons språksituation som döv i 1700-talets 
Sverige är vetenskapligt, men också personligt: jag har tillbringat alla 
mina somrar i Pataholm, där Flinsmåla ligger – och också bott några som-
rar i själva Flinsmåla.  

För studien har jag sökt i och jämfört primärkällor som födelse- och 
dopböcker, dödböcker, husförhörslängder, jordeböcker och mantalsböcker 
för Ålem. Primärkällorna är från 1600- och 1700-talen och kan ha luckor 
(hela år eller decennier) i beståndet; det hände också att uppgifter aldrig 
blev inskrivna, t.ex. om prästen blev sjuk. Om någon flyttar från sin föd-
elsegård ger källorna sällan tillräcklig information för att hen ska kunna 
fortsätta följas. Materialet är svårläst, med den tidens handstil och med in-
dividuella variationer (exempel på handstilar, se figur 1 och figur 2 nedan), 
så viss information kan ha förbisetts.  
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Ålems sockenbeskrivare 
Beskrivningen av Ålem var en av många av sockenbeskrivningar som 
gjordes från 1600-talet och framåt för att kartlägga Sveriges geografi och 
ekonomiska förutsättningar (Nationalencyklopedin 2020). För att allt väs-
entligt skulle behandlas och underlätta för författarna, publicerade Veten-
skapsakademien en detaljerad vägledning (Faggot 1741).  

Anders Wijkström, författaren till beskrivningen av Ålem, föddes 1726 
i Döderhult och döptes till Andreas2, men kallade sig Anders i sina pub-
likationer. Efter studier i Kalmar och Uppsala blev han lektor i matematik 
vid gymnasiet i Kalmar (Hofrén 1949 s. 12). Wijkström var naturvetare 
med vetenskapliga ambitioner (se t.ex. Wijkström 1753, 1762, 1774), han 
sände in rapporter till Vetenskapsakademien om observerade naturfeno-
men och förde meteorologisk dagbok i Kalmar 1755–1758 (Johansson & 
Andrén 1974 s. 33).  

Beskrivningen av Ålem gör ett noggrant intryck, och Wijkström näm-
ner tacksamt »Herr LÖFMAN, då varande adjunct härstädes” som in-
formant för ”flera af de underrättelser jag i det följande får meddela” 
(Wijkström 1759 s. 253–254). Han nämner dock inte att han också hade 
närmare informationskällor: hans hustru Hedvig Christina var dotter till 
Ålems kyrkoherde Anders Swebilius.  

Lars Nilssons härkomst och familj 
Lars Nilssons härkomst kan på fädernet följas två generationer bakåt. Hans 
farfar, Pär Jonsson, återfinns första gången som Pär i jordeboken 1670 (b.3 
303) och i mantalslängderna 1671 (b. 84) som Pär i Flinsmåla. Pär var 
född kring 1637–16384 i Löt på östra Öland. Information saknas om här-
komst och varför han lämnade Öland och kom till Pataholm – fågelvägen 
bara ca 2 mil, men med Kalmarsunds vatten emellan. Pär hade sonen Nils, 
född kring år 1673 och gift kring 16935 med Gunnil Nilsdotter, född om-
kring 16696. Makarna fick tre barn, förutom Lars dottern Marija, född 
1701 och sonen Pär 1712 (Födelse- och dopbok 1699–1751, b. 14 re-
spektive 70).  

                                                            
2 Födelse- och dopbok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0026906_0038  
3 Vid digitala primärkällor anges bildnummer med förkortningen b. En bild omfattar ett 
uppslag, vanligen 2 sidor.  
4 Enligt uppgift om ålder 77 år vid hans död 10 april 1715.  
5 Födelseår och vigselår uträknade efter uppgifter i dödbok, se nedan.  
6 Uträknat efter uppgift i dödbok, se nedan. 
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Lars föds 1704 och döps den 6 mars, se figur 1. Födelseåret han gav 
Wijkström stämmer alltså.  

 
Figur 1. Ur Ålems födelse- och dopbok (1704 b. 22). Text: D 6 martii 
christnades Nils son i Flinsmåla och kallades Lars. Faddrar: hustru Kirstin 
i Korpemåla, Lars Christophersson skeppare, Hindrich (?) i Hullingsmåla 

Lars syster Marijas öde är okänt. Lillebrodern Pär avled i kopporna 1717 
(Dödboken b. 99), säkert ett hårt slag för Lars eftersom även Pär enligt 
dödboken var född döf och dumb.  

Lars själv blir far första gången 1729 (Födelse- och dopbok b. 139). 
Hustruns namn framgår inte (jämför figur 1), och ingen vigselanteckning 
finns (saknas för hela 1728 och större delen av 1729). I husförhörslängden 
1755 (b. 83) nämns Kirstin Jönsdotter som Lars hustru. Ingen anteckning 
finns om att Lars blivit änkeman, så Kirstin var troligen hans första och 
enda hustru. Hennes härkomst är okänd. De fick fem barn: Catharina, född 
och död 1729, Jonas född 1731, Maria/Maja född 1733, Pär, 1738–1740, 
och Nils född 1745.  

Flinsmåla gård och familjens försörjning 
När farfar Pär gick bort 1715, hade sonen Nils redan tagit över Flinsmåla. 
1731, kort efter att Lars bildat familj, dör Lars föräldrar (dödboken b. 148 
respektive b. 150). Föräldrarna hade säkert oroat sig för Lars försörjning 
efter deras död. På 1700-talet hade bönderna i en by en organisation med 
samarbete och regleringar sinsemellan bl.a. av markanvändning (Myrdal 
& Gadd 2000 s. 71–72), vilket krävde kommunikation. Myndighets-
kontakter var också nödvändiga bl.a. för inbetalning av skatt (se jorde-
böckerna). Lars hade bott hela livet i Flinsmåla och måste varit kunnig i 
sysslorna, de sista åren av föräldrarnas liv står han i mantalslängderna som 
dräng, med tillägget han dööf är och dumb (1730 b. 139). Kanske hopp-
ades föräldrarna att han med hjälp av en hörande hustru (inget i källorna 
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tyder på att Kirstin var döv) skulle kunna bruka gården. Så blev det dock 
inte7, Flinsmåla togs över av Nils Eriksson utan känd relation till Lars 
familj. Lars med familj bodde dock kvar på gården.  

Wijkström uppger att Lars bl.a. fiskade för att försörja sig och sin 
familj, se texten i inledningen. Källorna kompletterar och visar hur den 
ekonomiska och sociala ställningen för Lars med familj förändrades 
genom fadern Nils död. I stället för att ingå i en bondefamilj med gård blev 
de inhyseshjon, vilket framgår första gången vid dottern Marias födelse 
1733, då fadern antecknas i födelse- och dopboken som inhysesmannen 
Lars Nilsson i Flinsmåla (b. 162). I Husförhörslängden (1755 b. 83) för-
tecknas familjen under Inhyseshjon i Flinsmåla. Inhyseshjon var obesuttna 
utan egen jord, de var inhysta i någon annans gård och utförde arbete där. 
De och backstugusittarna utgjorde jordbrukets underklass (Myrdal & Gadd 
2000 s. 90–91). Ofta behövde de komplettera försörjningen genom löne-
arbete, i Lars fall alltså fiske tack vare Flinsmålas läge vid Kalmarsund. 
Han och hustrun Kirstin blir kvar som inhyseshjon i Flinsmåla fram till sin 
död (husförhörslängd 1762–1772 b. 80). Lars levde till en för 1700-talet 
relativt hög ålder (jfr Myrdal & Gadd 2000 s. 58), han gick bort 1771, 
knappt två månader efter hustrun Kirstin (se figur 2; åldern 66 år är dock 
fel, Lars var 67 år och 2 månader vid sin död).  

 
Figur 2. Ur Ålems dödbok (1771 b. 178). Text: D. 23 afsomnade dumben 
Lars Nilsson vid Flinsmåla af bröstsjuka, begrofs d. 29 gammal 66 /28 år 

                                                            
7 Beträffande dövas rättigheter på 1700-talet uppger Lundström (2005 s. 69) om en annan 
döv man ca 50 år senare: ”Sonen kunde inte enligt dåtida synsätt äga och sköta faderns 
egendom.” 
8 Siffran 2 avser månader.  
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Dottern Maja bodde kvar i Flinsmåla som inhyseshjon efter föräldrarnas 
död (Husförhörslängd 1771–1779 b. 15; 1781–1785 b.14; 1785–1792 b. 
16) och dog 55 år gammal 1788 (Dödboken b. 10). Sönerna Jonas och Nils 
öden är okända.  

Lars läsning, skrivning och kristendom 
En svårbesvarad fråga är den som Wijkström ställer: hur Lars hade lärt sig 
läsa, skriva och räkna. Vi vet inte om han hade hörselrester eller kunde 
läppavläsning; om inte, har läs- och skrivinlärningen för honom som döv 
betytt en samtidig inlärning av svenska språket. Även för döva barn som 
får regelrätt undervisning kan läsning, läsförståelse och att skriva på sven-
ska vara mycket svårt (se genomgången i Svartholm 1984). Att klara det 
helt på egen hand är en närmast övermäktig uppgift, i början bör Lars fått 
någon form av hjälp. I Ålem fanns Skytteanska skolan, en av Sveriges äld-
sta skolor, grundad redan på 1630-talet, mer än 200 år innan folkskolan 
lagstadgades i Sverige. Ålems invånare förband sig att sända barnen dit 
senast då de fyllde 8 år (Dalhoff 1949 s. 439). Lars kunde alltså skickats 
till skolan, men på 1700-talet ansågs döva och stumma ”obildbara” (Lund-
ström 2005 s. 49) så han befriades troligen från skolplikten.9 Lars har kan-
ske redan som liten visat intresse för texter och skrivande av bokstäver och 
någon i familjen kan ha varit läskunnig: det kan ha varit Lars föräldrar, 
farfar Pär eller storasyster Marija. Ingen av dem fanns kvar i Flinsmåla när 
Wijkström arbetade med sin beskrivning och orden ”ingen vet berätta 
annat” (se texten i inledningen) ska kanske ses i det ljuset.  

Husförhörslängden 1755 (b. 83) indikerar att Lars hustru Kirstin och 
barnen Maja och Nils hade bristfälliga kunskaper i läsning och kristen-
dom, medan det för Lars bara står: dumbe. Uppgiften gav indirekt informa-
tionen att Lars läsfärdighet och kunskaper i kristendom inte kunde prövas 
i husförhöret. Wijkströms uppgifter om Lars gudsfruktan är där intres-
santa: Lars har på annat sätt än genom husförhöret fått möjlighet att visa 
”tydeliga tecken” (se texten i inledningen) att han kände till kristendomens 
grunder och fått ta nattvarden, trots att han inte var konfirmerad. Kyrko-
herde Swebilius i Ålem följde här Cap VII i 1686 års kyrkolag (citerad 
efter Lundström 2005 s. 6910): ”Dumbar, som lefwa Christeligen och wisse 
Teckn gifwa, at de åstunda aflösning och Herrens Nattward, skola ock ther 
blifwa delaktige.” Döva fick tidigt tillgång till nattvarden också i andra 
                                                            
9 Wijkström beskriver Skytteanska skolan (1759 s. 264) men överväger inte möjligheten 
att Lars lärt sig läsa och skriva där.  
10 P.g.a. biblioteks- och arkivrestriktioner under coronapandemin fr.o.m. mars 2020 har jag 
för vissa uppgifter fått använda sekundärkällor.  
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länder efter att ha visat ”satisfactory evidence, by signs connected with a 
godly life, of having been truly converted” (Lang 2007 s. 3, citerat efter 
Foote 1846 s. 104).  

Hur samtalade Anders Wijkström med Lars 
Nilsson?  
Den fråga som osökt uppkommer är hur Wijkström fick fram informa-
tionen om Lars Nilsson. Vissa uppgifter kan han ha fått genom sin hustru 
eller svärfar eller andra församlingsbor. Men det framgår att han också har 
träffat Lars, hans formulering ”…då jag en gång föresatte honom …” (min 
kursiv; se texten i inledningen) tyder på att det kan ha varit flera gånger, 
och att de samtalat. Hur gick då detta till?  

Wijkström var naturvetare, enligt tidens sed kunnig i latin och troligen 
andra språk, däremot inte lingvist. Han har försökt att testa Lars läsförstå-
else, men det framgår inte hur, och inte fått tydligt resultat: ”Jag har väl 
icke kunnat, ehuru jag mig därom bemödat, få veta, huru vida denne Man-
nen förstår meningarne af det han läser…” Testet i skrivning har däremot 
givit ett klart resultat: ”… skrifva, hvilket senare han gör tämmeligen nätt” 
(se texten i inledningen). Idag kan vi förvånas över att Wijkström ville 
testa Lars i läsning och skrivning, men inte verkar ha utnyttjat dessa för-
mågor till en dialog med honom. Möjligen skrev han faktiskt ner frågor 
till Lars. Om Lars då hade svårt att förstå, finns det flera tänkbara orsaker. 
Enligt beskrivningen var Lars van vid att läsa i psalmboken, dvs. den från 
1695 med dess tryckta frakturstil. Wijkström skrev förstås för hand. Tro-
ligen skilde sig både hans handstil och språkbruk från det som Lars var 
van vid från psalmboken.  

Wijkström har förstått, genom egen observation eller genom informa-
tion från andra, att Lars kan förmedla sina tankar till sin närmaste omgiv-
ning och skriver: ”Han tecknar dessutan väl sina tankar, som merendels 
dumbar plägar, i synnerhet för dem som äro vane vid honom” (min kursiv-
ering; jfr texten i inledningen). Det troliga är att han utnyttjade detta och 
genomförde samtalen med en förmedlare eller mellanhand, en hörande 
svensktalande person som också kunde förstå och kommunicera med Lars. 
Vem som varit mellanhand eller tolk i samtalet är okänt. Det kan ha varit 
hustrun Kirstin, dottern Maja, som var ca 25 år gammal och ofärdig enligt 
husförhörslängden, dvs. hade någon form av fysiskt funktionshinder, eller 
sonen Nils som var ca 13 år.  

Att familjemedlemmar vid behov fungerar som tolk är välkänt, även 
barn för sina föräldrar, och nämns ofta i forskningslitteraturen om döva 
och om teckenspråkstolkning. Adam och Stone (2011) anför exempel från 
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historiska källor, och menar också att många samtal som i litteraturen fram-
stått som enspråkiga, i själva verket kan ha möjliggjorts av en tolk (s. 226). 
Napier (2017 s. 398) visar att hörande barn ofta börjar språkmedla för sina 
döva föräldrar redan vid 4–5 års ålder.  I den nya forskningsgrenen Non-
professional interpreting inom översättningsvetenskap har barntolkning 
blivit ett viktigt tema, oftast med fokus på barn i immigrantfamiljer som 
språkmedlare, se Antonini m.fl. (2017). Olika termer används för att be-
teckna sådan språkmedling genom tvåspråkiga barn eller vuxna, om man 
vill skilja den från (yrkesmässig) tolkning, t.ex. language mediation (se 
Rudvin & Spinzi 2014) eller language brokering (Jansson & Wadensjö 
2016; Napier 2017).  

Lars levde hela sitt liv i en hörande miljö. Ingenting tyder på att någon 
av föräldrarna eller farfadern var döva. De brukade gården och dopboken 
visar att föräldrarna ofta stod fadder till nyfödda på andra gårdar – allt 
detta krävde kommunikation med omgivningen. Lars hustru och barn var 
sannolikt hörande eftersom ingen annan notering görs i husförhörslängd-
en. Lars kommunikation har formats i interaktion med de hörande i omgiv-
ningen och med den döve lillebrodern Pär så länge han levde. Av Wijk-
ströms uppgifter kan vi dra slutsatsen att familjen var tvåspråkig: Lars 
själv har kommunicerat med omgivningen med tecken11 men har också 
haft kunskaper i skriven svenska, medan familjemedlemmarna har talat 
svenska och även behärskat Lars kommunikation. Hur exakt språkanvänd-
ningen i familjen såg ut, i hans barndom och senare i hans vuxna liv, är 
svårt att veta. Modern forskning visar att i familjer eller större grupper med 
både döva och hörande varierar språkbruk och kommunikationsmönster 
(Safar 2020) och högsta prioritet har att övervinna kommunikationshinder 
(Pizer m.fl. 2013 s. 90). Kanto m.fl. (2013) och Safar (2019) finner att 
familjerna ofta har ett delvis eget kommunikationssätt, med användning 
av unika kombinationer av semiotiska resurser: tecken, gester, talat språk 
och läppavläsning.  

Vi kan inte dra alltför specifika slutsatser om språkanvändningen i Lars 
familj utifrån mönster i familjer idag, eftersom vi inte vet vilken omfatt-
ning familjens teckenförråd hade eller om Lars kunde läppavläsning. Fam-
iljens tecken har troligen använts främst för familjelivet, vardagen och 
dess sysslor, naturen och för kyrkobesöken. För andra språkliga domäner 
och samtalsämnen (läsning, skrivning, räkning) var kanske denna kom-
munikation mindre väl utvecklad. Om någon språkmedlade mellan Wijk-

                                                            
11 Jag följer här Wijkströms terminologi, i stället för gest, åtbörd, hemmagjorda tecken/ 
homesign el. dyl. Vilken grad av konventionalisering dessa hade i sin språkmiljö är omöj-
ligt att veta. Jfr Safar (2020 s. 2–8) om forskning om språksituationer liknande Lars Nils-
sons, och om termer såsom homesign, village sign language och emerging sign language.  
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ström och Lars Nilsson finns därmed ytterligare en möjlig källa till miss-
förstånd, t.ex. när det gäller frågorna om läs- och skrivinlärning: språk-
medlaren behövde ju både förstå frågorna på svenska och ha tillgång till 
resurser, tecken eller annat, för att kunna förmedla dem till Lars, och vice 
versa. Brentari (2010 s. 7) menar att beskrivningen av Lars Nilsson är ”… 
evidence of Swedish sign language in 1759, ….” (min kursiv), men 
Bergman och Engberg-Pedersen i samma volym (2010 s. 87) uttrycker sig 
betydligt försiktigare: ”An early reference to signed communication in 
Sweden…” (min kursiv).  

Avslutande ord 
Anders Wijkströms samtal med Lars Nilsson kan vara ett exempel på 
språkmedling eller tolkning mellan en döv och en hörande. Den som i så 
fall tolkade i samtalet bidrog till att skapa eftervärldens bild av en tidigt 
dokumenterad kommunikationssituation med en döv i Sverige. 

Wijkströms text präglas av vetenskapligt intresse men också av respekt 
för Lars, och han är tydligt försiktig i sina ord. Han verkar ha gjort genuina 
försök att få veta mer. Den publicerade beskrivningen är hans tolkning av 
den information han fått, gjord inom ramen för hans kunskapsbakgrund 
och den tid han levde i.  

Genom närläsning av Wijkströms beskrivning och med hjälp av nya 
uppgifter från primärkällor har jag velat ge en fördjupad bild av Lars Nils-
sons liv som döv i Sverige på 1700-talet – en tolkning utifrån min kun-
skapsbakgrund och den tid vi lever i.  
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Syntolkning som multimodal 
medierande aktivitet1 

Jana Holsanova 

Abstract 
Audio description (AD) offers people with visual impairments and blindness a richer and 
more detailed understanding and experience of film, theatre and other events by 
describing what is seen but not heard (Holsanova 2016b, 2020a). With the analysis of 
audio described film scenes, I will illustrate that AD is a complex meaning-making activity 
that cannot be limited to only replacing the visual part with a verbal part. Audio describers 
are aware of the interplay between the different modes of expression, create content 
links and take into account the meaning of the film sounds, music and dialogue when 
deciding what needs to be described from the visual scene, how it should be described 
and when. The goal of AD is to complement what is missing in the multimodal interplay 
in order to achieve a comparable understanding and experience of the non-sighted 
audience (Reviers 2017). Audio describers are thus engaged in a complex multimodal 
mediating activity (Braun 2007, Holsanova 2020a, 2021). 

Keywords: audio description of film, visual impairment and blindness, multimodal inter-
play, meaning-making, mediating activity 
 

Vad är syntolkning? 
Syntolkning erbjuder personer med synnedsättning och blindhet en rikare 
och mer detaljerad förståelse och upplevelse av film, teater och andra 
evenemang genom att beskriva det som syns men inte hörs (Holsanova 
2016b, 2020a). För att åstadkomma en effektiv syntolkning måste syn-
tolken välja ut relevant information från den visuella scenen (miljö, objekt, 
händelser, människor, deras utseende, ålder, ansiktsuttryck, gester, kropps-
rörelser och aktiviteter som de är involverade i) och uttrycka denna in-

                                                            
1 Jag tillägnar artikeln min kollega och vän Cecilia Wadensjö som tillsammans med mig 
under flera år organiserat seminariedagar i syntolkning för en rad deltagare – forskare, 
professionella syntolkar, utbildare inom syntolkning och synskadade och blinda användare 
– med målet att utveckla kunskap såväl om syntolkning som syntolkningspraktiker (Holsa-
nova & Wadensjö 2016).  
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formation språkligt med hjälp av målande beskrivningar på ett sätt som 
tillgodoser behoven hos den blinda och synskadade publiken (Holsanova 
2016a,b). Syntolkens beskrivningar aktiverar inre bilder och föreställ-
ningar hos användare och gör det lättare att förstå och leva sig in i vad som 
händer (Johansson 2016, Holsanova, Johansson & Lyberg-Åhlander 2020).  

Syntolkning handlar både om att förmedla innehållet så att personer 
med synnedsättning inte missar viktig information som bara är synlig och 
att förmedla upplevelsen genom att framkalla inre bilder och känslor hos 
målgruppen. I sin medierande roll måste syntolkar å ena sidan respektera 
det kommunikativa syftet med filmen som producenten avsett och över-
sätta budskapet på ett adekvat sätt, å andra sidan måste de tillgodose de 
kommunikativa behoven hos användare (Reviers 2017 s. 34). 

Syntolkar står inför en rad utmaningar. En mycket viktig princip är att 
de inte pratar sönder dialogen utan helst gör sina beskrivningar i pauserna, 
vilket medför tidspress (Remael et al. 2014). I många fall måste syntolk-
ningen tidskoordineras med det som hörs från filmljuden och replikerna. 
En annan utmaning består i att bilder är mycket informationsrika och 
tillåter tolkning på olika nivåer (Holsanova 2020a). Syntolken kan alltså 
inte beskriva allt som syns utan måste fatta beslut om vad som behöver 
beskrivas och vad som är relevant för den fortsatta handlingen. Syntolkar 
måste därmed prioritera information och överväga noga vad de ska in-
kludera för att uppnå en effektiv syntolkning som inte belastar användare 
kognitivt. Syntolken brottas med andra ord hela tiden med frågan VAD 
som ska syntolkas, HUR det ska syntolkas, och NÄR det ska syntolkas 
(Holsanova 2016a, 2022). 

Enligt Roman Jakobsons taxonomi har syntolkning kallats för inter-
modal översättning eftersom syntolken överför innehåll mellan två tecken-
system: från bild till ord (Jakobson 1959). Syntolkning har vidare karak-
teriserats som partiell översättning eftersom den endast översätter delar av 
filmen (dvs. bilderna), medan andra delar (dvs. ljud, musik och dialoger) 
är tillgängliga för publiken i sin ursprungliga form (Reviers 2017). Jämfört 
med språktolkning är alltså resultatet av syntolkningsprocessen inte en fri-
stående produkt utan syntolkningen tas emot och bearbetas av användare 
tillsammans med dialogen och de övriga ljuden från originalfilmen. Syn-
tolkning har också definierats som en komplex språklig-kognitiv och inter-
modal medierande aktivitet där kreativa processer under produktion och 
reception sammanfaller (Braun 2007). 

Vi vet fortfarande väldigt lite om hur människor bearbetar och förstår 
multimodala texter i ett specifikt sammanhang och det processuella pro-
duktionsperspektivet saknas (Braun 2007, Holsanova 2014b, 2022). Med 
analysen av syntolkade filmscener vill jag illustrera att syntolkning hand-
lar om en komplex, meningsskapande process som inte låter sig begränsas 
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till att syntolken enbart ersätter den visuella delen med en verbal del utan 
innebär att syntolken engageras i multimodal medierande aktivitet. 

Syntolkning som komplex meningsskapande 
process 
Det multimodala samspelet 
När vi interagerar med andra människor och omgivningen mobiliserar vi 
ett stort antal multimodala resurser (gester, blickar, mimik, kroppsställ-
ningar, rörelser, prosodi) och organiserar dem på ett dynamiskt sätt (Mon-
dada 2014). Geiger Poignant & Wadensjö (2020) visar hur prosodi, kropps-
ställning och gester är kopplade till talet och till varandra i tolkförmedlade 
samtal. Författarna understryker att dessa beståndsdelar är inbördes rela-
terade, vare sig de beledsagar, förstärker, motsäger eller på annat sätt inter-
agerar med varandra. Tillsammans bildar dessa verbala, para-verbala och 
icke-verbala delar en uttrycksenhet som gestforskaren Adam Kendon 
(2000) kallar för embodied human expression. Mondada (2014) talar i kon-
texten av samtalsanalys om komplexa multimodala gestalter och Holsa-
nova (2017) i syntolkningssammanhang om komplexa multimodala kluster. 
I sociosemiotik talar forskare om komplexa multimodala texter som inne-
håller olika resurser eller uttrycksmodaliteter (skrivet och talat språk, bild-
er, rörliga bilder, grafik, gester, ljud, musik) som samspelar och erbjuder 
en potential för meningsskapande (Kress & Van Leeuwen 2006[1996])2. 

Vi ska titta närmare på film. Film som komplex multimodal text är ett 
organiserat arrangemang av olika kommunikativa resurser som har skapats 
för att berätta en historia och uppnå en viss kommunikativ effekt. Dessa 
resurser är tidskoordinerade och samspelar innehållsligt. Var och en av 
resurserna har en viss betydelse och relativ vikt i den övergripande inne-
börden av den komplexa texten. Enligt Zabalbescoa (2008 s. 26–29) består 
en filmisk text av olika konfigurationer av fyra grundläggande semiotiska 
                                                            
2 Holsanova (2022:73) definierar meningsskapande på följande sätt: “Meaning-making in 
a complex multimodal text is an interactive meeting between the recipient, the multimodal 
message and the situational context. All of these three aspects modulate the process of 
meaning–making. First, the contents of the complex multimodal text expressed through the 
interplay of various resources serve as a starting for the process of meaning–making. Sec-
ond, personal characteristics of the recipients modulate perception and interpretation of a 
complex multimodal text. Recipients play an active role and co-create its meaning. Inter-
individual differences arise thanks to variety of the recipients’ background, interests, pre-
vious knowledge, expectations, domain knowledge or expertise, emotions and attitudes. 
Third, the context in which the complex multimodal text is displayed, perceived and inter-
preted plays an important role for meaning-making.” 
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lägen: (1) visuellt – icke-verbalt (t.ex. bilder av objekt, miljöer, karaktärer, 
deras blickar, gester, mimik och kroppsrörelser), (2) visuellt – verbalt 
(t.ex. text på skärmen), (3) auditivt – verbalt (t.ex. dialog) och (4) auditivt 
– icke-verbalt (t.ex. musik och ljudeffekter). Publiken skapar mening på 
basis av samspelet mellan de visuella, verbala och akustiska uttrycks-
medlen, i en viss kontext, med hjälp av sina tidigare förkunskaper, förvänt-
ningar och associationer (Bucher 2017, Holsanova 2008, 2014, Wildfeuer 
2012). 

Dekonstruktion och rekonstruktion av det multimodala 
samspelet 
Vi har konstaterat att de kommunikativa resurserna är orkestrerade på ett 
bestämt sätt och samspelar innehållsligt. För att kunna tillgängliggöra 
filmen måste syntolken utifrån det multimodala samspelet granska vilken 
information som förmedlas av ljuden, musiken och dialogerna (och kan 
uppfattas av den icke-seende publiken) och vilken information som endast 
uttrycks visuellt (och således inte kan uppfattas av den icke-seende pub-
liken). Syntolken måste även skapa relevanta innehållsliga länkar mellan 
syntolkningen, filmljuden och dialogen så att publiken ska kunna rekonst-
ruera berättelsen korrekt och effektivt (Remael & Reviers 2015, Reviers 
2017). I sin roll som producent måste syntolken alltså först analysera och 
dekonstruera det multimodala samspelet genom att ställa en rad frågor, 
t.ex.: Vad förmedlar dialogen? Vad förmedlar ljuden och musiken? I 
vilken relation står innehållet i bilden, ljuden, musiken och dialogerna? 
Finns det tillräckligt tydliga ledtrådar i de andra spåren (utöver det visu-
ella) eller spelar visuella ledtrådar en avgörande roll? Vilken information 
uttrycks enbart visuellt? Vilken del av denna visuella information är rele-
vant och måste förmedlas? Vad är viktigt att veta för fortsatt utveckling av 
handlingen? Vad måste sägas explicit och vad kan förbli implicit? Vilka 
ljud kan inte förstås från sammanhanget och måste förklaras? På basis av 
den bedömningen väljer syntolken relevant visuell information, verbal-
iserar den och integrerar denna syntolkning med innehållet i de andra mod-
aliteterna.  

Syntolken måste använda en holistisk ansats och dekonstruera det multi-
modala samspelet (Braun 2007, 2008, Vercaunteren 2014, Holsanova 
2022). ”In the overall flow of visual, verbal and auditory input, the audio 
describer needs to identify relevant cues and assess their contributions, i.e. 
evaluate them in terms of their relative weight (decisive, reinforcing, 
confirming, complementary, contradictory, etc.) and reliability at the point 
of occurrence.” (Braun 2007 s. 369). I nästa steg kompletterar syntolken 
det som saknas i det multimodala samspelet och kopplar ihop de olika led-
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trådarna för att möjliggöra en jämförbar förståelse och upplevelse hos den 
icke-seende publiken (Reviers 2017). Slutligen tas den syntolkade filmen 
emot av den icke-seende publiken som rekonstruerar berättelsen på basis 
av syntolkningen, filmljuden och dialogerna. 

Multimodal medierande aktivitet 
Vi ska titta närmare på hur syntolken skapar förståelse och inlevelse hos 
personer med synnedsättning och blindhet. Meningsskapande i kontext 
illustreras med syntolkade filmscener från dramakomedin Hur många 
kramar finns det i världen? (2013)3. För att kunna följa samspelet mellan 
alla olika innehållsspåren och syntolkningen har jag utformat en multi-
modal transkription som visar de olika visuella och auditiva innehålls-
spåren. Längst till vänster finns ett videospår som representeras av en still-
bild från filmen. Audiospåret innehåller beskrivning av de bakgrundsljud 
som hörs. Längre till höger syns dialogen och repliker försedda med 
karaktärernas namn. Längst till höger finns syntolkning som formuleras i 
pauserna4. 

Avsnitt 1 
I början av scenen i det första avsnittet (32 minuter in i filmen) hörs har-
monisk rytmisk musik som beledsagar karaktärernas aktivitet och en 
ackompanjerande visslande melodi som målar upp stämningen. Vid några 
tillfällen hörs flåsande ljud. Uppmärksamheten styrs mot den visuella 
händelsen, ingen replik förekommer. Syntolken inleder med en kort intro-
duktion som fångar in miljö, väder, årstid, karaktärer, deras kläder och 
aktivitet och som ramar in berättelsen: De cyklar mot affären. Det är en 
varm sommardag. Max är klädd i läderkavaj, Hanna har bara en tunn 
klänning – och hjälm förstås. Syntolken skapar dessutom koppling till 
innehållet i det auditiva spåret och specificerar vems flåsande ljud som 
hörs: Max är andfådd. Denna beskrivning är i sin tur knuten till Max nästa 
replik: Måste du cykla så fort? För att kunna förstå varför Max (med 
irritation i rösten) ställer frågan Vad är det nu då? behövs återigen en viss 
kontext. Den seende publiken kan dra slutsatser från karaktärernas icke- 
verbala beteende som syns men den blinda publiken behöver en tydlig 

                                                            
3 Fotografen Max bor i New York och är framgångsrik men bitter och ensam. En dag får 
han ett samtal från sin barndomsvän Peter som vill att Max ska hjälpa honom med en film. 
Han tackar ja, åker till Sverige och träffar bl.a. Hanna. 
4 Syntolkningen producerades av Maria Salmson och evaluerades i en receptionsstudie 
(Holsanova et al. 2015). 
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ledtråd. Syntolken skapar ledtråden genom att beskriva Hannas blickbete-
ende i pausen mellan replikerna: Han kommer på efterkälken. Hon kastar 
en blick på honom. Och just denna blick får Max att reagera. Hannas kom-
mentarer om Max kläder som följer är tätt kopplade till det visuella inne-
hållet som den seende publiken kontinuerligt kan följa. Den blinda pub-
liken har förhoppningsvis skapat sig en bild av karaktärernas klädsel med 
hjälp av den initiala beskrivningen och kan sedan aktivera den i samband 
med Hannas och Max repliker: Hanna: Senaste modet i New York, eller? 
Max: Är det fel på mina kläder också? Hannas reaktion och attityd blir 
tydlig från hennes ansiktsuttryck i filmens visuella spår. Den blinda pub-
liken behöver dock återigen en explicit ledtråd: Ett syrligt leende. Hannas 
åsikter specificeras sedan språkligt i hennes följande replik: Det är ju 
sommar! Har du inte märkt det? Då kan man klä sig lite tunt. Man kan 
njuta lite av sommaren. Du ser ut som du sovit på nattklubb det senaste 
året. Max svarar Och du har hjälm! Hjälmen har introducerats tidigt i den 
inledande syntolkningen. Kunskap om den behövs för att Max sarkastiska 
replik ska kunna tolkas på adekvat sätt. 
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Avsnitt 2 

Innehållet i avsnitt 2 bärs främst av det visuella spåret i kombination med 
filmljuden. Bara några få repliker förekommer. Det melodiska visslandet 
fortsätter men avbröts av ett dovt ljud som signalerar en kollision, av 
krasch och skrammel från en vältande cykel och av Hannas utrop Nämen 
bromsa! Gud! Utan beskrivning av situationen, karaktärernas icke-verbala 
beteende och förklaring av ljuden hade den blinda publiken inte kunnat 
förstå vad som händer. Syntolkningen tajmas och formuleras i pauserna i 
samspel med ljuden som hörs: Hanna parkerar i cykelstället på bryggan 
utanför affären som ligger vid vattnet. Max reser upp cykeln som välte. 
Max kör på en hink och är nära att hamna i sjön. Max ser sur ut och 
parkerar sin cykel bredvid Hannas. Genom en tidsanpassad beskrivning 
skapar syntolken relevanta innehållsliga länkar mellan syntolkningen, 
filmljuden och dialogen och bidrar till tolkningen av det dramatiska för-
loppet. Slutligen hinner syntolken även lägga till en kort miljöbeskrivning: 
Solen glittrar i vågorna och förklara från vem de fnissande ljuden kom-
mer: Fniss från uteserveringen på bryggan. Den är full av folk som tittar 
på dem. 
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Avsnitt 3 

I avsnitt 3 förekommer bara några få korta repliker. Från det auditiva 
spåret i filmen hörs dels bakgrundsljud som ger ledtrådar till utomhus-
miljön vid vattnet och stämningen (måsar, flygplan, fågelkvitter), dels ut-
andningsljud, flåsande och harklande ljud som hänger ihop med karak-
tärernas aktiviteter. Hanna använder demonstrativt pronomen där (Ska du 
sätta dig ner, då? … Sätt dig där. Kom!) i kombination med en pekande 
gest som syns i det visuella spåret. Medan den seende publiken kan tolka 
det vaga innehållet i repliken genom att komplettera den med visuell infor-
mation från filmen, måste syntolken skapa en explicit koppling mellan 
Hannas verbala yttrande och hennes icke-verbala beteende och förtydliga 
referenten som pronomenet och den indexikala gesten hänvisar till: Hon 
ser sig om och pekar på en bänk på bryggan. Samma typ av länk skapas 
av syntolken även mellan Max’ replik Varsågod och hans pekande gest: 
Han visar artigt på bänken. Innehållsliga länkar omfattar även förklaring 
av ljud som inte är uppenbara och som måste kompletteras med informa-
tion om vem gör vad eller vad som förorsakat ljuden: Syntolken identi-
fierar Max som den som flåsar och harklar sig och beskriver samtidigt 
Hannas känslor: De går mot bänken och hon tittar bekymrat på honom, 
medan han flåsande torkar sig i pannan. Det är viktigt att filmpubliken får 
kunskap om karaktärers mentala tillstånd, övertygelser, önskningar och 
mål som förklarar karaktärernas handlingar (Palmer & Salway 2015). 
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Därför behöver även karaktärernas icke-verbala beteende syntolkas: De 
slår sig ner bredvid varandra. Hanna är bekymrad och tankfull. Hon 
sneglar då och då på Max. Tack vare syntolkningen kan personer med 
synnedsättning och blindhet leva sig in i vad som händer och samma kom-
munikativa effekt kan uppnås (Holsanova 2016a,b). 

Avsnitt 4 

Sista avsnittet inleds med en dialog mellan Max och Hanna om den stora 
kärleken. Den seende publiken kan följa Max och Hanna i närbild. Det 
som karaktärerna uttrycker genom sina blickar, gester, kroppsrörelser och 
ansiktsuttryck säger mycket om deras inre liv och relationer och ska 
aktivt tolkas av publiken, tillsammans med replikerna: Max tittar på hen-
ne, men vänder bort blicken. Nu ler hon lite och stryker ömt en hårslinga 
ur hans panna. Utan syntolkning hade den blinda publiken inte förstått 
varför Hannas säger: Förlåt. Syntolkens följande tillägg tycks förtydliga 
Hannas känslor ytterligare: …och blir lite generad. Men i detta fallet 
uppstår frågan om det alltid behövs en explicit beskrivning av känslor och 
sinnesstämningar eller om de hörs på karaktärernas röster. Det viktiga är 
att personer med synnedsättning och blindhet får tillgång till ledtrådar för 
att själva kunna skapa mening i kontext, utifrån syntolkningen och andra 
uttryckmodaliteter från originalfilmen. 

Slutsatser 
Med analysen av några syntolkade filmscener ville jag illustrera att syn-
tolkning handlar om en komplex, meningsskapande process som inte låter 
sig begränsas till att syntolken enbart ersätter den visuella delen med en 
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verbal del. Syntolkar måste vara medvetna om samspelet mellan de olika 
uttryckmodaliteterna i originaltexten och måste ta hänsyn till innebörden 
i filmljuden, musiken och dialogen när de bestämmer vad som behöver 
beskrivas, hur och när. De måste engageras i en multimodal medierande 
aktivitet (Braun 2007, 2008, Holsanova 2020) och komplettera det som 
saknas i det multimodala samspelet för att uppnå en jämförbar förståelse 
och upplevelse hos den icke-seende publiken (Reviers 2017).  

Det finns ett stort behov av empirisk forskning om syntolkningsproces-
sen. Vi behöver få svar på en rad frågor: Vilka aktiviteter är syntolkar 
involverade i under bearbetning av den ursprungliga multimodala texten? 
Hur tolkar de budskapet? Hur förstår syntolkar betydelsen av verbala, 
visuella och auditiva resurser och deras samspel? Hur utvärderar syntolkar 
det semantiska värdet av de enskilda resurserna för att särskilja rollen av 
de visuella ledtrådarna och bestämma vad de ska beskriva (Braun 2007)? 
Hur avgör syntolkar om visuell information förmedlas av andra uttrycks-
medel? Hur bestämmer de vilken visuell information som är relevant och 
måste prioriteras? Hur bedömer de hur mycket information som behövs? 
Hur väljer syntolkar lämpliga språkliga medel för att beskriva det visuella 
innehållet? Hur kopplar de ihop de olika uttryckmodaliteterna med hjälp 
av innehållsliga länkar? Hur bestämmer de vilken information som måste 
nämnas explicit och vilken som kan behållas implicit eftersom den är lätt 
att härleda? 

Framtida forskning bör kartlägga dynamiken i multimodalt menings-
skapande, belysa urvals- och beslutsprocesser och testa olika lösningar för 
att hitta optimala strategier för produktion av syntolkning. Även reception 
av syntolkning måste undersökas (Holsanova et al 2020, Holsanova 2022). 
Resultaten av dessa studier kan även bidra till att belysa generella pro-
cesser av multimodalt meningsskapande (Holsanova 2020b). 
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Kollektiv översättning under ett 
jobbmöte 

Mona Blåsjö och Carla Jonsson 

Abstract 
Translation and interpreting in the workplace are not always performed by translation 
professionals in planned situations. In this article, collective ad hoc-translation/inter-
preting by non-translators in a workplace meeting is analyzed. The analysis gives an ex-
ample of ad hoc-translation that take place in work life situations: there are no distinct 
divisions between different roles, or between source text and target text, and there are 
no clear borders between translation and interpreting, since both written texts and verbal 
interaction are present. The study confirms recent problematizations of conceptions of 
translation and interpreting in real life situations and highlights the role of digital tools in 
non-professional workplace translation.  

Keywords: translation, interpreting, digital tools, workplace communication, ethnography 
 

För oss som inte huvudsakligen forskar om översättning och tolkning kan 
det tyckas enkelt: översättning handlar om skriven text, och tolkning 
handlar om muntlig kommunikation. I realiteten är det dock mer kom-
plext; t.ex. kan skrivna texter som ingår i en kommunikationssituation be-
höva återges på målspråket av en tolk, avistatolkas (Wadensjö 2018 s. 18, 
170). I forskning om översättning och tolkning studeras och teoretiseras 
dessutom flera andra integrerade former, och föreställningar om avgräns-
ade professionella uppdrag för översättning och tolkning problematiseras 
(t.ex. Traverso 2012), liksom att tydliga roller alltid skulle finnas (se t.ex. 
Koskela m.fl. 2017 om para-professional translation). Av särskilt stor 
betydelse kan det ha varit att icke-professionell, situationsmotiverad tolk-
ning inom vården synliggjorts (t.ex. Jansson & Wadensjö 2015). Som 
Wadensjö (2015) påpekar sker tolkning även i andra samhällssektorer än 
vård och annan offentlig verksamhet, såsom näringslivet, och viss tolkning 
kan ske ad hoc (se även Jansson & Wadensjö 2015). I den här artikeln 
visar vi ett exempel på integrerad ad hoc-översättning/tolkning i en när-
ingslivskontext där roller som tolk, ”source text provider” och primära 
parter inte är tydligt avgränsade, utan där översättningen i stället kan karak-
täriseras som kollektiv.  
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Den typ av ad hoc-tolkning/översättning i arbetslivet som Traverso 
(2012) studerar karaktäriseras av:  

• interaktion i realtid 
• oplanerad turtagning med översättning av en bit i taget 
• tolkning i båda riktningar  
• någorlunda jämna roller vad gäller professionell expertis annan än 

översättning/tolkning (Traverso 2012 s. 149–150). 

De första av dessa överensstämmer med s.k. community interpreting 
(Wadensjö 1998) men inte den sista; i community interpreting ingår nor-
malt en part som är lekman, t.ex. patient eller vittne. Traverso (2012) 
betonar också att ad hoc-praktiker ofta är kollektiva, dvs. att flera deltagare 
samarbetar och förhandlar i själva översättandet. I en formell tolksituation 
kan en icke-tolk eller primär part börja tolka eller korrigera tolkningen; 
även det kan ses som en kollektiv eller kollaborativ tolkning (Dahnberg 
2015 s. 43).  

Den typ av para-professionell översättning/tolkning som Koskela m.fl. 
(2017) studerar präglas bl.a. av att roller integreras. I stället för tydliga 
roller som översättare/tolk, ”source text provider” o.d. lyfter de därför 
fram begreppet translatorial actions1, översättande handlingar, som olika 
deltagare i en situation kan utföra:  

Because the role of translator is not bound to a designated person in the 
situation, there is no predefined division of roles. Thus […] the roles of 
the source text provider and translator often blend and overlap creating 
a dynamic interplay of different language practices.  
     [T]ranslatorial action is defined as all types of action by anyone who 
takes the role of the translator in a bi- or multilingual situation with the 
purpose of delivering spoken or written content in one language by ex-
pressing related content in another language to receivers with poten-
tially different needs and uses of translation. (Koskela m.fl. 2017 s. 469–
470) 

Koskela m.fl. (2017) undersöker endast översättning inom en interaktions-
deltagares tur, och gemensamma eller kollektiva översättande handlingar 
kommer därför inte fram i den studien. ”Collective translation” nämns i 
Koskinen (2001), men där är nivån i stället längre processer över tid där 
flera personer och aktörer är inblandade i översättning av text. Liknande 
längre processer av översättningssamarbete tas upp av bl.a. Risku (2010) 

                                                            
1 Begreppet Translatorisches Handeln kommer ursprungligen från Holz Mänttäri (1984): 
Translatorisches Handeln. Theorie und Methode.  
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och Sannholm (2021). I Sannholm (2021), som handlar om professionella 
översättare, finns dock interaktion som är avgränsad i tid samt inbegriper 
både tal och text, vilket är relevant för vår studie.  

Som Jansson & Wadensjö (2015) påpekar har ad hoc-tolkning i talad 
interaktion inte uppmärksammats så mycket av forskningen. Studier där 
ad hoc-tolkningen inkluderar skriven text tycks vara än färre, och vi 
hoppas att vår begränsade studie kan inspirera till flera djupare undersök-
ningar av naturligt förekommande, komplexa situationer: 

• där tolkning och översättning integreras, dvs. där deltagarna för-
håller sig till olika språk i både text och tal 

• där översättningen/tolkningen är oplanerad 
• där flera deltagare bidrar till översättning i ett kollektivt samarbete 
• där ingen professionell översättare eller tolk deltar.  

Utan ambition att slå fast vilken typ av översättning/tolkning som pågår i 
våra data, utan endast att problematisera och öppna för diskussion, kom-
mer vi att använda begrepp från litteraturöversikten ovan på data som 
beskrivs i nästa avsnitt.  

Data 
Materialet kommer ifrån forskningsprojektet Professional Communi-
cation and Digital Media – Complexity, Mobility and Multilingualism 
(2016–2019) där vi med metoder från lingvistisk etnografi studerade den 
naturligt förekommande kommunikationen på två företag. Förutom obser-
vationer och inspelningar av möten, skrivarbete och vardagliga aktiviteter 
gjorde vi intervjuer med anställda samt samlade och fotade av texter. Ur-
valet av data för den här artikeln kommer från ett möte på ett av företagen 
som vi kallar Verona Medical. Branschen var alltså läkemedel, och före-
taget hade kontor i flera länder och anställda från olika delar av världen, 
även på det stockholmskontor vi studerade. Företagsspråket var engelska, 
men svenska användes till stor del i daglig kommunikation. Hela projektet 
genomfördes i kontinuerlig samverkan med företaget, och deltagarna har 
lämnat informerat samtycke och försetts med pseudonymer. Huvuddeltag-
are har även haft chans att läsa, justera och godkänna alla publikationer, 
inklusive denna. En deltagare som läste utkast till denna artikel skrev som 
respons: ”I korthet en teoretisk och beskrivande analys av vad vi gör dag-
ligdags i vårt team och samtidigt är högst omedvetna om.” 
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På mötet som här valts som data deltar följande personer:  

Sebastian – chef för en enhet, första och huvudsakligt språk engelska,  
     förstår några ord på svenska 
Peter – medicinsk expert, förstaspråk svenska, talar engelska 
Anne – ordförande för mötet, förstaspråk svenska, talar engelska 
Alexander – förstaspråk svenska, talar engelska. 

Om Anne och Alexander vet vi mindre än om Sebastian och Peter, som 
hörde till projektets huvuddeltagare. Sebastian använde ofta Google Trans-
late för att förstå texter på svenska; det framgick både av intervju med 
honom, av vad andra deltagare uppgav och av observationer.  

Mötet handlade om prissättning av en viss produkt, fördes huvudsak-
ligen på engelska och varade ca en timme. Det hölls i ett litet samman-
trädesrum med en ganska stor datorskärm på ena väggen, där text visades. 
Alla deltagare hade tillgång till någon digital enhet – mobil, läsplatta eller 
dator. Vi satt med vid bordet, antecknade och spelade in ljud som sedan 
transkriberades grovt av projektets assistent Sofia Johansson. Ett utdrag 
om ca tre minuter, här något mer noggrant transkriberat, var ursprunget till 
idén till denna artikel eftersom en intressant form av kollektiv ad hoc-
översättning och samtidigt avistatolkning ägde rum.  

Analys 
Ungefär tjugo minuter in i mötet försöker deltagarna jämföra vad en hel 
behandling av en viss sjukdom med företagets produkt skulle kosta jämfört 
med kostnaden för en konkurrents produkt. De vet om konkurrentens pris 
per enhet, men frågan är hur lång behandlingen brukar vara och därmed 
den totala kostnaden. Alexander tror att det rör sig om är en kontinuerlig 
behandling, men Peter säger att det inte är det och hänvisar till text, ”but 
it's in the indication I think so or dosing recommendation” (rad 1−2 nedan). 
Alexander tycks vara den första som hittar rätt text i sin digitala enhet, och 
han börjar då läsa, direktöversätta eller avistatolka från den svenska texten 
till engelska, så att alla ska förstå. Interaktionen fortsätter tills deltagarna 
har kommit fram till en lösning på problemet hur lång en behandling bru-
kar vara. Utdraget nedan kan därmed ses som ett avgränsat kommunikativt 
projekt (Linell 2011), nämligen att söka efter information om längden på 
en normal behandling med läkemedlet.  
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Utdrag del 1 (i transkriptionen ersätts läkemedelsnamn, sjukdomar o.d. 
med versaler inom hakparentes för att försvåra identifikation av företaget) 

 

Det kommunikativa projektet börjar med att Alexander erbjuder sig att 
läsa (”I can read (.) it says that”, rad 3). Det han gör är snarare att avista-
tolka eller direktöversätta från skriven text på svenska till tal på engelska, 
motiverat av att Sebastians huvudsakliga språkkompetens är engelska, att 
han inte behärskar svenska, liksom att engelska är företagsspråket. Texten 
kommer dock från det svenska systemet av reglerande och informerande 
texter om tillåtna läkemedel i just Sverige och är därför på svenska. Enligt 
vår etnografiska kunskap är deltagarna väl medvetna om denna makronivå 
av svenska regler, riktlinjer, krav på öppenhet om biverkningar o.d., vilket 
kan ses som en bakgrund till att de utan förhandling accepterar att texten 
är på svenska. Belägg för att Alexander direktöversätter eller avistatolkar 
är pauser, tvekljud och stamningar, men främst att han senare nämner ett 
ord ur texten på svenska (rad 14).  

Peter tycks skynda på informationssökningen i texten med sin fråga 
”for how long” (rad 13). Alexander verkar därpå antingen söka i texten 
eller komma tillbaka till där han var när Peter avbröt (”for for for (..) eh 
°var var jag°”, rad 14). Han växlar inom denna tur till svenska för en meta-
kommenterande självstöttning eller ansiktsarbete (”var var jag”), sagt med 
lägre röst. Efter detta kommer han fram till ett ord som han inte vet den 
engelska termen för, underhållsbehandling (rad 14). Peter översätter 
snabbt med ”yeah maintenance” (rad 15), och Alexander kan med Peters 
hjälp erbjuda Sebastian en översättning av hela frasen ”maintenance treat-
ment” (rad 16). Detta kan ses som översättande handlingar och en del av 
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ett gemensamt meningsskapande över språkliga gränser (se även Jonsson 
och Blåsjö 2020).  

Enligt våra anteckningar läser nu Peter och Anne på sina mobiler medan 
Sebastian läser på sin läsplatta. På ett annat plan har det kommunikativa 
projektet stött på patrull; Peter vill fortfarande ha fram ”for how long” (rad 
17), men Alexander hittar inte denna information i texten utan kan bara 
upprepa ”maintenance treatment” (rad 18). Ordföranden Anne tycks mar-
kera att hon sett detta hinder för informationssökningen och vill gå vidare 
(”hm (.) and”, rad 19). Då kommer Sebastian in i samtalet: 

Utdrag del 2 (SmPC som nämns står för Summary of Product Charac-
teristics och är texter med produktinformation) 

 

Sebastians tur på rad 20–21 tolkar vi som att han läser samma text som 
Alexander fast med Google Translate. Belägg för det är att han inleder 
med ”so it says” (rad 20) och att han enligt våra etnografiska data ofta 
använder Google Translate. Dessutom tyder formuleringen ”in the phase 
three study (.) or in a (.) kind of pivotal study” (rad 20–21) på att han inte 
är säker på översättningen; det står knappast en ekvivalent till ”or in a kind 
of” i källtexten, eftersom uttrycket är talspråkligt och vardagligt jämfört 
med resten av texten. Han tycks alltså navigera i den typ av bristfällig 
översättning man ofta får i Google Translate, och samtidigt läsa upp denna 
för sina medarbetare.  
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Peter bekräftar att Sebastian har återgett den svenska texten på ett 
tillfredsställande sätt på engelska (”ja”, rad 23) och Anne tycks återigen 
markera en sorts avgränsning inom det kommunikativa projektet (”so”, 
rad 24). På rad 25–26 fortsätter Peter med att agera i sin roll som medicinsk 
expert och samtidigt försöka närma sig ett svar på frågan hur lång en 
behandling är. Han hänvisar också till en annan (del)text, ”do you have the 
SmPC up there” (rad 27). Anne fortsätter också, med att räkna på den 
totala kostnaden (rad 28–31). Under tiden verkar Alexander ha sökt vidare 
i texterna; han knackar nu i bordet som för att påkalla uppmärksamhet och 
berättar att medicineringen ska pågå tills patienten uppvisar förbättring 
(remission, rad 32 och 33). Efter detta dämpar han sig något, tvekar mera 
(längre pauser) när han fortsätter ”until (..) you have a sort of a (..) relapse” 
(rad 4). Att han avistatolkar kan förutom på pauserna märkas på utdraget 
uttal (it says::, rad 32) och reparation (”should be (.) it's treated”, rad 32–
33). Hans försök till översättning av det sista ordet i turen garderas med ”a 
sort of”, rad 34–35) vilket kan handla om att relapse (’återfall’, ’recidiv’) 
snarast betyder motsatsen till förbättring. 

Utan att explicit korrigera Alexanders översättning visar Peter i sin 
nästa tur (rad 39−45) lösningen på problemet och svarar på Annes fråga 
(”and it (.) doesn't say anything about the average duration”, rad 36–38). 
Förutom att ange antal dagar, ersätter han den felaktiga översättning re-
lapse med recurrence (’återgång’, rad 44) – åter en översättande handling 
som ett led i det gemensamma meningsskapandet. Även han tycks få ägna 
lite tid och kraft till att hitta rätt ord på engelska, eftersom han dels tvekar 
lite längre, dels upprepar ”until” (rad 44). Nu kan Anne räkna om till max 
ett års behandling (rad 46), vilket bekräftas av Peter (rad 47), och det 
kommunikativa projektet kan avslutas. 

Det som sker i interaktionen kan karaktäriseras som översättning, efter-
som det som rekontextualiseras är text, och eftersom översättning bara 
sker från ett språk till ett annat, men muntlig interaktion dominerar och 
översättningen av svensk text till engelskt tal kan ses som avistatolkning. 
Översättningen/tolkningen görs oplanerat, ad hoc, när behov uppstår i 
mötet och företagets verksamhet. Det kommunikativa projektet att söka 
efter information om längden på en hel behandling förhandlas fram när 
Peter hänvisar till ”the indication I think so or or dosing recommendation” 
(rad 1−2) och när Alexander erbjuder sig att läsa (rad 3). Av Traversos 
(2012) övriga karaktäristik för ad hoc-tolkning gäller att interaktionen sker 
i realtid med oplanerad turtagning av personer som har sin profession i 
annat än översättning/tolkning. Därmed kan exemplet möjligen också 
karaktäriseras som para-professionell översättning/tolkning (Koskela m.fl. 
2017) där rollerna inte är tydliga och vem som helst kan översätta – t.o.m. 
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en person som inte behärskar svenska kan översätta från svenska till eng-
elska med hjälp av ett digitalt redskap.  

Det deltagarna hjälps åt att översätta handlar främst om termerna under-
hållsbehandling/maintenance treatment och relapse/recurrance (vi saknar 
data på källtextens ord för detta). Men samarbetet sker även genom att 
rekontextualisera från text till tal, att hänvisa till andra (del)texter, att an-
vända sin professionella expertis och att använda ett digitalt översätt-
ningsredskap. Både svenska och engelska används som resurser i det ge-
mensamma förståelsearbetet och meningsskapandet (jfr begreppet trans-
languaging, García & Li Wei 2014). Det är alltså dessa olika resurser som 
gör att vi ser utdraget som en kollektiv översättning.  

Flera olika texter och textbaserade redskap används. Vi vet inte exakt 
vilken huvudtext på svenska som utgör källtext, eller när deltagarna växlar 
mellan olika texter, men texter som nämns är ’indication’, ’dosing recom-
mendation’ och SmPC för produkten. Dessutom är Google Translate ett 
textbaserat digitalt redskap som används för att rekontextualisera text till 
tal. Hur som helst saknas här en entydig källtext och måltext.  

Slutord 
Relevansen av den problematisering av begrepp inom översättnings- och 
tolkningsforskning som bl.a. Cecilia Wadensjö stått för kan bekräftas av 
vår studie. I naturligt förekommande interaktion och verksamheter är 
gränserna mellan tolkning och översättning, mellan roller eller mellan 
källtext och måltext inte alltid tydliga. Inte minst har villkoren för roll-
fördelning och resurser för tolkning och översättning förändrats av digital-
iseringen av arbetslivet och samhället.  

Transkriptionsprinciper 
(.) mycket kort paus 
(..) längre paus, ca 2 sekunder 
= yttrande fortsätter 
:: förlängt ljud 
° tystare än omgivande tal 
[  ] uteslutning/ersättning och paralingvistisk information 
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Samarbete med tolk i kvalitativ 
forskning 

Helena Bani-Shoraka 

Abstract 
The amount of qualitative research carried out with interpreters is ever increasing, which 
brings to the fore practical issues and also highlights methodological reflections. There is 
a great need for methodology development in this area. At the same time, the level of 
knowledge about interpreting and the role of interpreters seems to be restricted beyond 
the field of Interpreting Studies, and outdated assumptions sometimes stand in the way 
of development. One way forward in this development is suggested to go through cross-
disciplinary collaboration.    

Keywords: qualitative research interviews, research methods, interpreter-mediated en-
counters, interpreting as a social practice 
 

Inledning  
Kvalitativ empirisk forskning i dagens mångspråkiga och mångkulturella 
samhällen är ett växande fält och metoder som kvalitativa forsknings-
intervjuer har fått stort genomslag inom många vetenskapliga discipliner 
under de senaste årtiondena. Den här typen av forskning motiveras van-
ligen med att det behövs kunskapsutveckling för att förbättra förutsätt-
ningarna för yrkespersoner att kunna erbjuda en likvärdig samhällsservice 
för alla medborgare i samhället. Utveckling av ny kunskap om och för 
dagens heterogena samhällen ställer krav på forskningsresultatens repre-
sentativitet och kräver att alla samhällsgrupper, inte bara majoritetsgrupp-
en, inkluderas (Murray & Wynne 2001; Plumridge et al. 2012; Squire 
2009). Som ett resultat av det ser vi idag allt oftare kvalitativ forskning, 
särskilt kvalitativa forskningsintervjuer, som genomförs i samarbete med 
tolk. Att involvera en tolk i den kvalitativa forskningsprocessen aktual-
iserar flera praktiska frågor och ställer metodologiska reflektioner på sin 
spets. Kapitlet inleds med en beskrivning av tolkning som social praktik 
och tolkens professionella praktik. Därefter följer en kort beskrivning av 
centrala metodologiska utgångspunkter inom kvalitativ forskning och bias 
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av olika slag. Med avstamp i dessa beskrivningar förflyttas fokus mot metod-
diskussioner kring samarbete med tolk i ett begränsat urval av vetenskapliga 
publikationer. Syftet är att synliggöra metoddiskussionernas innehåll och 
fokus och problematiser de förgivettaganden som dessa diskussioner vilar 
på.  

Tolkning som social praktik 
Utgångspunkten för mina resonemang är en syn på tolkning som social 
praktik i en dialogiskt organiserad värld (Wadensjö 1998). Forsknings-
fältet Interpreting studies – på svenska forskning om tolkning – är tvär-
vetenskapligt och både forskningsfältet och professionen har upplevt en 
stark tillväxt de senaste två årtiondena.1 Tolkens uppgift beskriv generellt 
som att möjliggöra kommunikation mellan parter som saknar gemensamt 
språk. Uppfattningen om att en korrekt tolkning handlar om en ordagrann 
eller ord-för-ord-återgivning är numera övergiven inom forskningsfältet 
men dominerar fortfarande som lekmannauppfattning (Skaaden 2017; 
Wadensjö 2018). Samma sak gäller uppfattningen om tolkens uppgift, som 
under de gångna årtiondena varierat och pendlat mellan att betraktas som 
en osynlig språkmaskin å ena sidan till att agera som talesperson för den 
som hen tolkar åt å andra sidan (ibid.). Den etablerade uppfattningen idag 
är att tolken är närvarande i och möjliggör kommunikationen, dock utan 
att vara part i samtalet. Genom sin närvaro samspelar tolken med de övriga 
deltagarna i interaktionen och bidrar till det gemensamma meningsskap-
andet. 

I sitt arbete fokuserar tolken i grova drag på två saker: att återge det 
som sägs på ett annat språk och att koordinera det tolkade samtalet. I åter-
givningen på det andra språket fokuserar tolken på innebörden av vad som 
sägs och hur det sägs. Koordineringen av samtalet handlar om att sätta en 
för samtalet hållbar samtalsrytm. Det gör tolken genom att med jämna 
mellanrum ta ordet och återge innebörden av det som precis sagts2. Ko-
ordineringen innebär också att tolken till exempel behöver be om upp-
repning eller förtydliganden om parterna talar för snabbt eller samtidigt 
för att kunna/hinna återges (Skaaden 2017 s. 132; Wadensjö 2018 s. 25). 
Utöver de mer övergripande aspekterna av tolkens uppgift, som till exem-
pel professionellt agerande och lyhördhet inför uppdragsgivarens behov, 
ligger tolkens professionella handlingsutrymme inom ramen för den 
nämnda återgivningen och koordineringen av samtalet, närmare bestämt 
                                                            
1 Interpreting studies (sv. forskning om tolkning) ingår som en inriktning i huvudområdet 
översättningsvetenskap.    
2 Exemplet utgår från tolkning av dialoger med konsekutiv tolkningsteknik.  
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på samtalets mikronivå. Detta handlingsutrymme kan till exempel inne-
bära val av ord, formuleringar och synonymer, anpassning av graden av 
formalitet, avgränsning av mängden prat åt gången som kan processas och 
återges på det andra språket, användning av anteckningsteknik som min-
nesstöd, spegling av kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och röster hos de 
parter vars tal tolken återger. Denna uppgift kräver, förutom goda kun-
skaper i två språk, relevant utbildning, upparbetade färdigheter och strate-
gier. Förutom kompetenser och färdigheter hos tolken krävs också en för-
ståelse hos tolkanvändarna om vikten av samspel i interaktionen för att 
skapa förutsättningar för ett välfungerande tolkat samtal (jfr Skaaden 
2017 s. 65ff; Fioretos et al. 2020).  

Metoddiskussioner inom kvalitativ forskning 
Kvalitativa forskningsansatser kännetecknas bland annat av ett mindre 
urval av något fenomen som studeras mer fördjupat och att forskaren 
använder sig själv som forskningsinstrument. Det subjektiva perspektivet 
gör det centralt för forskaren att redogöra för olika faktorer som kan tänkas 
påverka informanternas utsagor och hur forskarens egen bakgrund, världs-
bild och syn på kunskap kan påverka forskningsprocessens olika faser. 
Detta, det vill säga olika former av bias, förväntas forskaren redogöra för 
genom kritiskt tänkande och metodologisk reflektion kring undersök-
ningens trovärdighet och tillförlitlighet under forskningsprocessen alla 
faser (Bryman 2018; Kvale & Brinkmann 2014).  

Kvalitativa forskningsintervjuer betraktas i ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv som en social och meningsskapande praktik. Data är inte givna 
utan skapas i och genom samtal, och intervjun är en specifik professionell 
samtalsteknik i vilken kunskap produceras. Forskarens epistemologiska 
utgångspunkt präglar och påverkar de praktiska beslut som den fattar 
under processens gång (Bryman 2018 s. 761; Kvale & Brinkmann 2014 
s.  361). Därför ses den kunskap som produceras i en intervjuundersökning 
som något som skapas tillsammans mellan den som intervjuar och den som 
intervjuas. Kunskap produceras inte heller enbart i samband med intervju-
situationen utan konstrueras och rekonstrueras också under forsknings-
processens senare faser i samband med transkription, bearbetning och ana-
lysarbete (Kvale & Brinkmann 2014 s. 360). Ett perspektiv som ofta 
nämns i den gemensamma kunskapsproduktionen är språket och dess be-
tydelse. Medvetenhet om frågeformuleringar, anpassning av den stilistiska 
nivån i såväl tal som skrift, samt medvetenhet om skillnader mellan skrift-
språklighet och talspråklighet framhålls som viktiga aspekter både i genom-
förande av intervjuerna och analysarbetet (Bryman 2018 s. 214; Kvale & 
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Brinkmann 2014 s. 362). Samtidigt förs resonemangen om språkets betyd-
else oftast utifrån ett enspråkigt perspektiv (läs majoritetsspråksperspek-
tiv). Hur man inom kvalitativ forskning kan behöva förhålla sig till möjliga 
bias när forskningen sker i samarbetet med tredje part/tolk och på vilket 
sätt det kan påverka studiens trovärdighet och tillförlitlighet beskriv ytterst 
kortfattat i befintlig forskningslitteratur (jfr Bryman 2018; Kvale & Brink-
mann 2014). Forskare med intresse för kvalitativa forskningsfrågor i 
mångspråkiga kontexter och utan kunskaper om utvecklingen inom forsk-
ningsområdet Interpreting studies är således hänvisade till sig själva och 
andra forskare att hantera dessa metodologiska frågor. I det följande gör 
vi ett par nedslag i diskussionerna kring samarbete med tolk i kvalitativ 
forskning. 

Utgångspunkter i metoddiskussioner 
Resonemangen i detta avsnitt bygger på en genomgång av ett begränsat 
antal vetenskapliga texter3 från olika forskningsområden (andra än Inter-
preting studies). Gemensamt för dem är deras fokus på metodologiska 
resonemang kring samarbete med tolk i kvalitativ forskning. Syftet är inte 
att göra en heltäckande kartläggning av resonemangen utan att beskriva 
och problematisera återkommande utgångspunkter och teman i dem, samt 
att resonera kring konsekvenserna av dem. 

En omedelbar notering i samband med genomgången på övergripande 
nivå är den kluvna relationen till samarbete med tolk och tolkade samtal. 
En sorts kluvenhet bottnar i vetskapen att kommunikationen med inform-
anterna över huvud taget inte hade kunnat komma till stånd rum utan tolk, 
varför samarbete med tolk är ett måste. Samtidigt kan tolkens närvaro upp-
levas stå i vägen för småprat, empati, fördjupade samtal, hantering av 
missförstånd, kontroll- och uppföljningsfrågor, verbal och ickeverbal åter-
koppling såsom man är van vid och kanske också tränad att göra. I många 
forskningsartiklar beskrivs känslan av att sakna kontroll över samtalet, vil-
ket skapar både en olustkänsla hos forskarna och påverkar förutsättning-
arna för att skapa tillit och allians med både tolk och informant (Aranguri 
et al. 2006; Westlake & Jones 2018; Murray & Wynne 2001 s. 165). En 
annan sorts kluvenhet går att finna i en etablerad (lekmannamässig) upp-
fattning om att korrekt tolkning innebär en ordagrann, ord-för-ord-återgiv-
ning och en noggrann tolk är en som återger allt. Denna uppfattning lever 
sida vid sida med förståelsen att språk skiljer sig åt i fråga om struktur och 
att ord-för-ord-översättningar därför sällan är begripliga. Kluvenhet av de 
här slagen beskrivs på olika sätt i de granskade forskningsartiklarna, men 
                                                            
3 Samlingen består av 15 texter publicerade i vetenskapliga tidskrifter och antologier.  
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de problematiseras inte och leder sällan till någon metodologisk diskus-
sion utan hanteras i regel som givna utgångspunkter. Den implicita slut-
satsen är att tolkning är en ofullständig och motsägelsefull praktik och att 
forskare helt enkelt får leva med dessa tillkortakommanden (Aranguri et 
al.; Björk Brämberg 2014; Ingvarsdotter 2014; Kapborg & Berterö 2001; 
Murray & Wynne 2001). 

Den här utgångspunkten verkar ha påverkat metoddiskussionerna att 
fokusera på checklistor med praktiska tips och råd, som ett sätt att hantera 
tillkortakommandena. Checklistorna är baserade på egna och andras er-
farenheter av generella praktikaliteter i samarbete med tolk inför, under 
och efter forskningsarbetet. En stående rekommendation vid samarbete 
med tolk är till exempel att bekanta sig med och inviga tolken i arbetet 
(Berman & Tyyskä 2011; Edwards 1998; Temple & Young 2004). Ibland 
kan samarbetet handla om en avgränsad uppgift för tolken under en spe-
cifik fas i forskningsprocessen, ibland om medverkan i flera delar av forsk-
ningsprocessen. Att låta tolken få en synlig roll i delar av forsknings-
processen framhålls av många som viktigt, men inte varför och vad det 
kan ha för metodologiska implikationer (Björk Brämberg 2014; Edwards 
1998; Temple & Young 2004; Squires 2009). Tolkars professionella kom-
petenser och utbildningsnivå nämns är inte föremål för diskussion och 
endast vid ett tillfälle (Ingvarsdotter et al. 2010 s. 39) lyfts risken med att 
förlita sig på generella rekommendationer och att de kan ingjuta en falsk 
känsla av metodologisk validitet. I nästa avsnitt presenteras konsekvens-
erna denna likriktning i metoddiskussionerna genom en kritisk diskussion 
av begreppet ”tolkstil”.  

Tolkens ”tolkstil” 
Tolkens så kallade tolkstil (eng. interpreter style) och önskemål om hur 
tolken ska vara och agera i syfte att rekrytera rätt tolk är återkommande i 
majoriteten av texterna (Bergern 2018; Invarsdotter et al. 2012; Plumridge 
et at. 2012). Med tolkens tolkstil avses sättet på vilket tolken tar sig an 
uppgiften att möjliggöra kommunikation mellan parterna. Tolkstilen be-
skrivs vanligtvis på en skala mellan ytterligheterna passiv och aktiv. Diko-
tomin härleds i flera av de undersökta texterna (Bergen 2018; Murray & 
Wynne; Kapborg & Berterö 2001) till Baker (1981). Innebörden av mot-
satsparet aktiv–passiv går lite tillspetsat ut på att en passiv tolk är en tolk 
som inte tar egna initiativ, enbart tolkar ord-för-ord, inte gör språkliga 
anpassningar med hänsyn till kontextuella och kulturella aspekter och på 
så sätt är mindre engagerad och hjälpsam i tolkningen. En aktiv tolk be-
skrivs, omvänt, som en tolk som tar stor plats och egna initiativ, återger 
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innehållet fritt, det vill säga även beskriver kulturella skillnader, upp-
märksammar samtalsledaren på missförstånd osv. Bakers artikel (1981) 
bygger på hans personliga erfarenheter från socialt arbete och lyfts fram 
som att tidigt exempel på publikation där samarbete med tolk och tolkning 
aktualiseras (ibid.). 

Dikotomin aktiv–passiv erbjuder mycket förenklade lekmannakatego-
rier för tolkens person och ligger långt ifrån den beskrivning av profes-
sionella kompetenser och färdigheter (se ovan) som en utbildade tolkar har 
till sitt förfogande. Men dikotomin har upprepats som ett mantra i år-
tionden, tillräcklig många gånger för att framstå som en sanning. I många 
av texterna klargör forskare i metoddiskussioner rutinmässigt sin position 
ifråga om preferenser för endera tolkstilen. Eftersom kategorierna i diko-
tomin är så grova och oprecisa är det inte heller förvånande att Baker 
(1981) – och många efter honom – rekommenderar en tolkstil någonstans 
mellan ytterligheterna passiv–aktiv.  

Föreställningen om dikotomin aktiv–passiv ligger som fond också i 
andra diskussioner om hur en tolk förväntas vara och agera. Uppställ-
ningen i figuren nedan är ett försök att sammanställa diskussionerna kring 
tolkens tolkstil i de granskade texterna. En diskussion handlar om tolkens 
självständighet och autonomi. Tolkens självständighet som avser allt från 
initiativförmåga, att be om förtydligande och anpassa sig till samtalets 
kontext, att på eget bevåg ställa (följd-) frågor och flika in med förklar-
ingar, påtala missförstånd i samtalet, och att genomföra intervjuer helt på 
egen hand. Vissa forskare har framhållit att det både är behändigt att bli 
avlastade genom att låta tolken genomföra intervjuer och att det ibland 
också kan vara det mest effektiva sättet att genomföra datainsamlingen 
(Bergen 2018; Murray & Wynne 2001 s. 164). Tolkens autonomi beskrivs 
ibland som synonymt med självständighet och avser andra gånger tolkens 
 

 

Figur 1. En syntes av resonemangen om tolkens ”tolkstil”. 
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opartiskhet, till exempel frihet från släkt- eller lojalitetsband i tolknings-
uppdrag (Murray & Wynne 2001 s. 163).  

En annan diskussion som knyter an till tolkens aktiva roll handlar om 
dennes synlighet och att bidra till att möjliggöra tolkens person och hand-
lingar aktiva och synliga. I många av de granskade texterna framhålls mål-
et att om möjligt involvera tolken i forskningsprocessens olika faser. I 
detta fall kopplas synligheten ofta till transparensen i forskningsprocessen 
samt att tolkens synlighet är ett sätt att tillvarata dennes kulturella kom-
petenser och minska maktasymmetrin mellan forskare och tolk. I god anti-
positivistisk anda föreslås tolkar bli synliggjorda som aktiva kunskaps-
producenter i egenskap av key informant, interpretive guide, co-research-
er och research partners (Edwards 1998; Bergen 2018; Berman & Tyyskä 
2010; Squire 2009; Temple & Young 2004).  

Diskussion 
Genom ett nedslag i ett begränsat antal vetenskapliga texter, alla med fokus 
på samarbete med tolk i mångspråkiga kontexter, har vi kunnat skönja 
några återkommande drag i metoddiskussionerna. Ett drag är att viktiga 
utgångspunkter för samarbete med tolk i de granskade texterna vilar på 
lekmannauppfattningar om tolkning och att det påverkar såväl problem-
formuleringarna som föreslagna lösningar. Ett annat drag är likriktningen 
i metoddiskussionerna och avsaknaden av fördjupade metodologiska reso-
nemang. Det kan delvis förklaras med att metoddiskussioner inom kvali-
tativ forskning fortfarande i huvudsak utgår från enspråkiga samhälls-
kontexter och inte erbjuder vägledning i hur forskning med fokus på 
mångspråkiga kontexter kan problematiseras (jfr Barbour 2001; Kvale & 
Brinkmann 2014; Bryman 2018). Ytterligare ett drag är sammanbland-
ningen av nivåer, som exemplifierades i avsnittet om tolkens så kallade 
tolkstil. Inom forskningsfältet Interpreting studies är det idag en självklar-
het att tolken under ett uppdrag medvetet behöver kunna röra sig mellan 
att på olika sätt agera passivt och aktivt i samspelet med deltagarna i sam-
talet och att det bara är en av många strategier som en utbildad tolk har till 
sitt förfogande. Vägen framåt i metodutvecklingsarbetet inom kvalitativ 
forskning bygger på differentiering av kontexter och kompetenser. Fokus 
behöver flytta från person till kompetens, det vill säga från tolkens person-
liga egenskaper till dennes uppsättning av professionella redskap och 
färdigheter. Differentieringen behöver också involvera typer av arbets-
uppgifter, det vill säga tolkning som arbetsuppgift och andra arbetsupp-
gifter i forskningsprocessens olika faser. Det är först när denna dessa 
kontexter, kompetenser och arbetsuppgifter är beskrivna som de metod-
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ologiska implikationerna kan bli föremål för kritisk diskussion om vad de 
kan innebära i fråga om bias och forskningens tillförlitlighet och tro-
värdighet. Kunskaper från forskningsfältet Interpreting studies har en 
viktig roll att spela i dessa metoddiskussioner och behöver kliva fram ur 
skuggorna och ta ett större ansvar. 
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Bachtin, Austin och Wadensjö – varför 
tal som agerande inte är en talakt 

Magnus Dahnberg 

Abstract 
This study analyzes the theoretical relationship between Wadensjö’s dialogue inter-
preting description models talk as activity and talk as text, on the one hand, and Austin’s 
and Searle’s speech act theory, on the other. By means of a short literature study, one can 
conclude that there is more or less no theoretical connection between speech act theory 
and ‘talk as activity’, since the latter is instead founded on Bakhtin’s dialogic theory and 
Goffman’s works on social interaction. However, some connections are found between 
speech act theory and ‘talk as text’.  

Keywords: dialogue interpreting, social interaction, talk-as-activity, talk-as-text, speech 
act theory. 
 

Cecilia Wadensjö (1998, 2018) beskriver och analyserar autentiska tolk-
ade samtal. Samtalen är i första hand hämtade från offentlig sektor i Sve-
rige. Deltagarna är oftast två primära parter, t.ex. en sjuksköterska och en 
patient, och en tolk som möjliggör deras samtal. Beskrivningarna görs ur 
två huvudsakliga perspektiv, som sinsemellan är mycket olika men som 
framför allt kan sägas komplettera varandra. Det ena synsättet fokuserar 
på interaktionen mellan deltagarna i samtalet och betraktar allt de säger 
som relaterat till detta samspel. Det andra synsättet bortser från interak-
tionen och betraktar allt deltagarna säger som enbart text. Wadensjö kallar 
dessa båda synsätt för tal som agerande och tal som text. Det är alltså 
samma yttranden som kan betraktas ur först den ena synvinkeln, sedan den 
andra.  

På min disputation 2015 fick jag en fråga från en ledamot i betygs-
nämnden om vad det enligt min uppfattning var för skillnad mellan Cecilia 
Wadensjös begrepp tal som agerande och Austins och Searles talaktsteori. 
Frågan var på intet sätt obefogad, eftersom jag hade byggt min analys på 
Wadensjös interaktionsinriktade teori om tolkade samtal, men i avhand-
lingens teorikapitel även nämnt både den mer allmänt hållna talaktsteorin 
och dess utvecklare John R. Searle (Dahnberg 2015 s. 39, 41). Mitt svar 
då gick ut på att Wadensjös tal som agerande anlägger ett inifrånperspek-
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tiv och syftar till att beskriva konkreta tolkade samtal så som de agerande 
förefaller uppfatta dem i stunden, medan talaktsteorin försöker sätta upp 
allmängiltiga regler för hur ett antal olika fasta uttryckssätt och språkliga 
konstruktioner fungerar i skilda situationer. Cecilia Wadensjö, närvarande 
i egenskap av biträdande handledare, såg nöjd ut vid detta svar, medan 
frågeställaren inte föreföll helt övertygad. Så nu, sju år senare, tänker jag 
återvända till frågan och ställa den på nytt. 

Hur förhåller sig tal som agerande, eller på engelska talk as activity, 
bland annat i Cecilia Wadensjös Kontakt genom tolk från 2018 eller Inter-
preting as interaction från 1998, till det som står i J. L. Austins postumt 
utgivna How to do things with words från 1962 och John R. Searles Speech 
acts: an essay in the philosophy of language från 1969 – de två verk som 
brukar ses som grundläggande för det som allmänt kallas talaktsteori? 

Ytligt sett, utgående från benämningarna på dessa teoretiska beskriv-
ningar, låter de ju inte helt olika: en talakt, eller talhandling som det också 
kallas på svenska, låter bestickande likt begreppet ’tal som agerande’. Det 
verkar handla om något som utförs i och genom tal. I det följande ska vi 
se om likheterna stannar vid detta, eller om det finns något mer gemensamt 
mellan dessa synsätt.  

Jag beskriver först, utgående från Wadensjös egna verk (Wadensjö 2018, 
1998, 1993), begreppet ’tal som agerande’ och dessutom det komplett-
erande synsättet ’tal som text’. Därefter behandlar jag kortfattat talakts-
teorin, med utgångspunkt i Austin (1962) och Searle (1969), och jämför 
sedan Wadensjös teoribygge med Austins och Searles. Slutligen under-
söker jag vilka referenser som Wadensjö gör till Austin eller Searle (efter-
som de båda sistnämndas här behandlade verk ligger cirka tre decennier 
före Wadensjö i tiden letar jag inte efter referenser i motsatt riktning).  

Cecilia Wadensjö beskriver under rubriken tal som agerande allt det 
som sägs i tolkade samtal som gemensamt meningsskapande i kontext – 
att alla deltagare inklusive tolken genom alla sina yttranden bidrar till att 
tillsammans skapa mening i bestämda situationer. Alla deltagarna i ett så-
dant samtal bidrar på olika sätt, och alltså inte minst verbalt, till att org-
anisera samtalet och fördela ordet, och t.ex. positionera sig gentemot var-
andra, hjälpa eller hindra varandra att upprätthålla sina roller och själv-
bilder i samtalet, markera i vilken egenskap de yttrar saker, lyssna på var-
andra och återkoppla till varandra (t.ex. Wadensjö 2018 s. 80–116). Hen-
nes samtalsanalytiskt grundade beskrivning av tolkade samtals dynamik 
utgår bland annat från sociologen Erving Goffmans (1981, 1967) arbeten 
om social interaktion och från litteraturvetaren och språkfilosofen Michail 
Bachtins (1986) dialogiska teori. Dialogisk teori, i Sverige utvecklad inte 
minst av Per Linell (2009), går i korthet ut på att människor alltid inter-
agerar med varandra och alltid befinner sig i en situation av något slag. 
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Meningsskapande sker alltid i samspel med andra. Vad som sägs är viktigt, 
hur det verkar uppfattas i situationen är minst lika viktigt (Linell 2009 
s. 177–181). Wadensjös beskrivningar grundar sig på autentiska, tolkade 
samtal och analyserar dem ur de deltagandes perspektiv här och nu, alltså 
där och då (Wadensjö 2018 s. 80–116). 

Samtidigt lyfter Wadensjö (2018 s. 35–79) alltså också fram att det ur 
flera synpunkter kan vara fruktbart att ibland bryta loss en mindre del av 
det tolkade samtalet och analysera den separat, nämligen alla yttranden 
som fällts under ett samtal, men nu analyserade enbart som om de vore 
texter (vilket de i realiteten ju inte är). Hon är noga med att framhålla att 
detta är en förenklad beskrivning, som bara tar hänsyn till en del av hel-
heten. I en sådan beskrivning bortser man från att dessa samma yttranden 
också, eller rent av i första hand, bidrar till det gemensamma menings-
skapandet och organiserandet av samtalet så som nämns under rubriken 
tal som agerande. Att ibland bortse från interaktionen i samtalet och kon-
centrera sig på dess textmässiga struktur, ett vad Wadensjö kallar mono-
logiskt synsätt, gör det samtidigt möjligt att så som Wadensjö gjort klass-
ificera en tolks yttranden i ett samtal som återgivningar och icke-åter-
givningar (t.ex. begäran om förtydligande), och att benämna återgiv-
ningarna antingen nära eller avvikande (beroende på hur jämförelsen med 
ett tidigare yttrande av en primär part faller ut). Denna (del)beskrivning 
benämner Wadensjö tal som text (ibid.). 

Talaktsteorin, eller talhandlingsteorin, förknippas främst med två filo-
sofer, britten J. L. Austin och amerikanen John R. Searle. Austin var pro-
fessor i praktisk filosofi i Oxford på 1950-talet. Hans arbeten återspeglas 
bland annat inom teorin om performativitet som diskuteras av skilda mod-
erna tänkare som Jacques Derrida och Judith Butler (Gustafsson 2011 
s. 16). Talaktsteorin, som Austin är mest känd för, går bland annat ut på 
att klassificera yttranden utifrån deras illokutionära (eller illokuta) kraft 
(eng. illocutionary force, Austin 1962) det vill säga huruvida de är på-
ståenden, uppmaningar, åtaganden med mera. Genom att säga något utför 
man samtidigt något, vilket kallas en talhandling eller en talakt: man kan-
ske uppmanar någon att göra något, eller man åtar sig själv en uppgift 
(Varga 2013). Ett känt exempel är vigselformulärets I pronounce you man 
and wife ’ni är nu man och hustru’, där talaktsteorin pekar på att vigsel-
förrättarens ord i sig åstadkommer att äktenskapet har ingåtts (t.ex. Har-
nish 2002 s. 60). Ett yttrande har förutom sin illokutionära kraft också ett 
propositionellt innehåll (sakinnehåll, eng. propositional content, Searle 
1969 s. 30).  

En uppenbar skillnad mellan talaktsteorin och Wadensjös ’tal som ager-
ande’ är att talaktsteorin inte behandlar tolkade samtal, vilket ju Waden-
sjös ’tal som agerande’ gör. Ytterligare en skillnad är att både Austin 
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(1962) och Searle (1969) huvudsakligen använder sig av konstruerade 
eller hypotetiska (om än lätt igenkännliga) exempel, till skillnad från 
Wadensjös exempel som alla är hämtade från autentiska samtal. Austin 
skriver i en rätt typisk formulering ”Suppose, for example, I see a vessel 
on the stocks, walk up and smash the bottle hung at the stem, proclaim ’I 
name this ship the Mr. Stalin’ (Austin 1962b s. 7). Här diskuterar Austin 
kring det han kallar felicity conditions – förutsättningar för att en tal-
handling ska kunna ses som framgångsrikt utförd eller ej. Man kan alltså 
säga att ’tal som agerande’ och talaktsteorin fungerar utifrån helt olika 
perspektiv – i det förra fallet interaktionsanalys på mikronivå av inspelade 
tolkade samtal, i det senare fallet mer övergripande resonemang som utgår 
från hypotetiska exempel på yttranden och tillämpar dem på tänkbara 
situationer. 

Nämner då Wadensjö själv någonstans Austin eller Searle, och an-
vänder hon termer hämtade från talaktsteorin? Ja, det har hon gjort, men 
då inte kopplat till ’tal som agerande’, däremot till ’tal som text’. I sin 
berömda artikel The double role of a dialogue interpreter från 1993 be-
skriver Wadensjö det hon klassificerar som nära återgivningar i ett tolkat 
samtal på följande sätt (kursivering i original): 

All information explicitly expressed in a primary party's original, in-
cluding the style and form in which it is expressed, is relayed as closely 
as possible; i.e. the propositional content explicit in the original utter-
ance (the 'what') is relayed, with approximately the same illocutionary 
force (the 'how'). As one notes, this norm concerns only the interpreter 
as text-producer. (Wadensjö 1993 s. 108–109) 

Här nämns alltså i en beskrivning av tolkning både propositionellt inne-
håll och illokutionär kraft – båda förekommer inom talaktsteorin, och den 
sistnämnda står där för ett centralt begrepp. Men Wadensjö är samtidigt 
noga med att påpeka att detta är en normativ beskrivning, svarande mot en 
vardagsföreställning om vad tolkning är eller bör vara (även om man kan 
hitta exempel på sådana återgivningar i praktisk tolkning). Hon poängterar 
också att denna beskrivning gäller uteslutande om vi väljer att se yttran-
dena i ett samtal som texter, och bortser från samtalets karaktär av social 
interaktion.  

I artikeln ovan görs ingen explicit referens till talaktsteorin eller till dess 
båda centralgestalter. Det finns det däremot, om än inte särskilt frekvent, 
i Cecilia Wadensjös kanske allra mest inflytelserika verk, Interpreting as 
Interaction från 1998. Denna bok medförde ett internationellt paradigm-
skifte inom tolkningsforskningen i dialogisk och interaktionistisk riktning 
(Pöchhacker 2016 s. 71), och fick en entusistisk recension av Cynthia Roy 
i nätforumet Linguist List som avslutades på följande sätt: 
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With analytical precision and detail, Wadensjo explains how inter-
preters both listen and speak within shifting stances of their own part-
icipation, shifting from relaying to coordinating the interaction. Thus, 
they change the level and degree of their participation. This is sign-
ificant because it profoundly changes the current vision of what inter-
preters are doing. In fact, the pas de troix is the basic, fundamental en-
counter of interpreting and other models should be seen as deriving 
from it. It changes teaching the process of interpreting and the ways in 
which interpreters are certified. It changes everything. (Roy 1999) 

Hur var det nu med talaktsteorin? Man kan verkligen inte säga att den 
har någon framträdande plats i Interpreting as interaction, men Austin 
nämns ändå i ett av kapitlen. Det görs i ett avsnitt som varnar för koncept-
uella fällor man som forskare kan hamna i, när man i olika syften väljer 
att ta hänsyn enbart till ett den textmässiga strukturen i samtal. Med hän-
visning till Austins (1962) resonemang om vad olika ord och uttryck bruk-
ar ha för funktion i skilda sammanhang givet vissa förutsättningar, felicity 
conditions, menar Wadensjö att man som forskare kan komma att ta alltför 
stor hänsyn till sina egna erfarenheter och tidigare inhämtade kunskaper 
om hur det brukar vara i bestämda situationer. Det kan leda till att man 
tillskriver de talare, vars yttranden man studerar, intentioner som de fak-
tiskt inte hade i stunden (Wadensjö 1998 s. 43–44). I en fotnot nämner hon 
sedan att Searle (1969) i betydande mån har förskjutit fokus i Austins 
teoribygge från kontext till kognition (Wadensjö 1998 s. 46–47). Så även 
här får man säga att talaktsteorin inte är helt frånvarande, men att den när 
den väl förekommer nämns i sammanhang som i huvudsak har med ’tal 
som text’ att göra. 

I Kontakt genom tolk (2018) behandlas också synsätten ’tal som ager-
ande’ och ’tal som text’. Men här nämner Wadensjö varken Austin eller 
Searle, eller deras teoribygge. De nära återgivningarna inom ramen för 
konceptet ’tal som text’ karaktäriseras nu på följande sätt (kursivering i 
original): 

I jämförelse med föregående originalyttranden kan återgivningarna först 
delas upp i nära och avvikande. För att gälla som nära återgivning 
måste såväl dess innehåll som dess stil stämma väl överens med före-
gående originalyttrande. ”Väl överens” är inget absolut mått. (Waden-
sjö 2018 s. 56) 

Denna senare beskrivning av förhållandet mellan en tolks återgivning 
och en primär parts så kallade originalyttrande, när dessa betraktas som 
texter, är mer allmänt hållen än formuleringarna från 1993 (Wadensjö 
1993 s. 108–109), även om konceptet i princip är detsamma. Ingen re-
ferens, varken implicit eller explicit, görs i citatet ovan till talaktsteorin 
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(eller någon annan teori). En anledning till det kan förstås vara att Kontakt 
genom tolk är skriven för en bredare läsekrets än enbart specialister inom 
språk och kommunikation (och översättningsvetenskap).  

Men vad kommer man då fram till efter denna översiktliga genomgång, 
och jakt på spår av talaktsteorin i Wadensjös begrepp ’tal som agerande’? 

För det första kan vi konstatera att Wadensjös tal som agerande, hennes 
mer komplexa och om man så vill kompletta beskrivning av tolkade samtal 
som social interaktion och gemensamt meningsskapande i kontext, bygger 
på helt andra teorier än på Austins och Searles verk. Hon nämner över 
huvud taget inte dessa författare i samband med ’tal som agerande’. Där 
dominerar i stället Bachtin och Goffman, och samtalsanalytiskt inriktade 
forskare.  

För det andra finns det däremot åtminstone en viss ankytning till tal-
aktsteoretiskt tankegods i tal som text, där Wadensjö betraktar en aspekt 
av tolkade samtal mer isolerat – yttranden som om de vore texter, och som 
därmed kan analyseras mer separat och mindre kontextberoende. När man 
läser Wadensjö framgår det samtidigt att ’tal som text’ inte är tänkt att fun-
gera som ett helt separat synsätt. ’Tal som text’ är en del av ’tal som ager-
ande’, och det monologiska synsättet är en del av det dialogiska (Wadensjö 
2018 s. 38–39). 

Den ställda frågan får därmed besvaras med att ’tal som agerande’, det 
dialogiska synsättet eller helhetsbeskrivningen, inte förhåller sig särskilt 
aktivt till talaktsteorin. I det monologiska synsättet eller delbeskrivningen, 
’tal som text’, syns den något mer.  
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(Går)Dagens översättningsvetenskap 
och morgondagens1

Yvonne Lindqvist 

Abstract  
The aim of this article is to describe the development and gradual institutionalization of 
Swedish Translation Studies during the last 30 years focusing on translation. One of the 
most important players in the institutionalization process is the Institute for Interpreting 
and Translation Studies at Stockholm University. The institutionalization of Translation 
Studies (TS) within the Swedish Academic system is also compared to the international 
development of the field. The source text focus of yesterday’s Translation Studies re-
search is further examined and put into question. 

Keywords: Translation Studies, Sweden, Institutionalization, International development, 
Text focus 

Översättningsvetenskapen är en ung akademisk disciplin i Sverige. Inte i 
bemärkelsen att översättningar och översättning inte har studerats vid 
svenska akademiska lärosäten, utan i bemärkelsen att översättningsveten-
skapen erkändes som självständigt forskningsfält först 2013, vid Stock-
holms universitet. Syftet med den här artikeln är att utifrån en personlig 
erfarenhetshorisont beskriva den utveckling som översättningsvetenskapen 
med inriktning på översättning har genomgått i Sverige under de senaste 
30 åren. Den svenska institutionaliseringen av det akademiska ämnet över-
sättningsvetenskap ställs också i relief till den internationella översätt-
ningsvetenskapliga forskningens utveckling.  

I artikeln vill jag också diskutera hur olika texters status inom forsk-
ningsområdet förändras över tid. Översättningsvetenskapen (hädanefter 
ÖV) är ett i allra högsta grad textstyrt forskningsområde som beskriver 
och empiriskt använder alla områden i samhället som på något sätt aktu-
aliserar kommunikation med mer än ett inblandat språk- eller tecken-
system. Studieobjekten består ofta av texter producerade inom tolkning av 
asylärenden, sjukbesök eller tal på internationella konferenser, undertext-

1 Artikeln är en bearbetad version av plenarföredraget med samma titel från konferensen 
Forum för textforskning (FOT) 13 i Lund 7–8 juni 2018. 
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ning eller texttolkning för film och TV, översättning av juridiskt bindande 
dokument, forskningsartiklar, information från försäkringskassan eller 
den senaste Nobelpristagaren i litteratur. 

Det som utmärker den översättningsvetenskapliga forskningen är att 
den vilar på problematiserandet av den dynamiska relationen mellan käll-
text och måltext, det vill säga relationen mellan originaltexten och dess 
översättning eller tolkning. Som pedagogiskt och didaktiskt hjälpmedel i 
undervisningen undersöker ÖV också så kallade referens- eller jämförelse-
texter, det vill säga texter inom likartad genre inom målsystemet som den 
ursprungliga källtexten i källsystemet. Även paratexter (epi- och peri-
texter) (jfr Genette 1997) problematiseras och uttolkas alltmer inom den 
översättningsvetenskapliga forskningen idag. Paketering och presentation 
(Watts 2005) utgör oundgängliga parametrar för förståelsen av de över-
satta texterna. Över tid har dessa texters funktion och status förändrats, 
vilket kommer att belysas i det följande.  

Översättningsvetenskapens ”självständighets-
deklaration”  
År 1972 höll James Holmes, en nederländsk litteratur- och översättnings-
forskare, ett föredrag med titeln The Name and Nature of Translation 
Studies vid The Third International Congress of Applied Linguistics i 
Köpenhamn. Föredraget brukar betecknas som Översättningsvetenskapens 
”självständighetsdeklaration” (jfr Baker 1998 s. 277–280, Munday 2012 
s. 10). För första gången drogs linjerna upp för vad som beskrevs som ett 
autonomt forskningsfält, Translation Studies, översättningsvetenskap på 
svenska. Holmes beskrivning av forskningsfältet har sedan legat till grund 
för en levande diskussion om forskningsfältets utveckling och avgräns-
ningar. Gideon Toury (1995 s. 9–11; 2012 s. 3–5), en annan viktig över-
sättningsforskare i det här sammanhanget, vidareutvecklade beskrivning-
en genom att betona relationerna mellan de olika inriktningarna på forsk-
ningsfältet, speciellt relationerna mellan produkt-, funktion- och process-
inriktad empirisk forskning – det som kallas deskriptiv översättnings-
vetenskap – och den teoretiska grenen av forskningsfältet. Toury förmed-
lar också insikten att alla översättningsrelaterade verksamheter styrs av 
normer. Han utvecklade en metodologi för att rekonstruera dessa normer 
i syfte att bättre kunna förstå och beskriva alla pågående aktiviteter på 
översättningsfältet (jfr Toury 1995) Andra forskare, t.ex. Andrew Chester-
man alluderar så sent som år 2009 på Holmes artikel när han beskriver den 
nya sociologiskt inspirerade översättningsforskningen i en artikel med 
rubriken The Name and Nature of Translator Studies. 
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Vad är översättningsvetenskap?  
Att definiera översättningsvetenskapen är en grannlaga uppgift. Att be-
skriva utvecklingen av forskningsfältet speglad genom definitioner från 
olika tider likaså. Definitionerna tenderar att expandera över tid och inne-
fatta allt fler textpraktiker. Utvecklingen och definitionerna kommer där-
för här att utgöras av några få men förhoppningsvis väl valda nedslag i 
litteraturen. En enkel och översiktlig beskrivning av forskningsfältet kan 
formuleras sålunda: Översättningsvetenskapen studerar ett brett spektrum 
av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning 
och som innebär ersättning av texter och yttranden från olika språk, oftast 
från en källkultur och ett källspråk till en målkultur och ett målspråk.  

Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med starkt tvärveten-
skaplig karaktär som befinner sig i snabb utveckling. Den definieras av 
Mona Baker och Gabriela Saldanha i översiktsverket över översättnings-
vetenskapens ”State of the Art” Routledge Encyclopedia of Translation 
Studies (1998) så:  

’Translation studies’ is now understood to refer to the academic discip-
line concerned with the study of translation at large, including literary 
and non-literary translation, various forms of oral interpreting, as well 
as dubbing and subtitling. [...]’Translation studies’ is also understood 
to cover the whole spectrum of research and pedagogical activities, 
from developing theoretical frameworks to conducting individual case 
studies to engaging in practical matters such as training translators and 
developing criteria for translation assessment. (Baker 1998 s. 277) 

Baker och Saldanhas encyklopedi är det första försöket att samla översätt-
ningsvetenskapens vetenskapliga landvinningar och bringa reda i term-
förbistringar och begrepp. Bassnett och Lefeveres (1998 s. 1) mer kort-
fattade men talande sammanfattning av utvecklingen från samma år och 
som kontextualiserar, konkretiserar och möjligen ironiserar över utveck-
lingen lyder:  

Translation studies has now come to mean something like ’anything 
that (claims) to have anything to do with translation’. Twenty years ago 
it meant: training translators. (1998 s. 1)  

Definitionerna beskriver det som inom den internationella översättnings-
vetenskapliga diskursen brukar benämnas the ”Cultural Turn of Trans-
lation Studies” (jfr Bassnet & Lefevere 1990), det vill säga att översatta 
texter börjar studeras i sin kulturella kontext och inte bara tjänar som språk-
liga exempel på goda texter inom översättarutbildningar världen över. En 
viktig förutsättning för denna utveckling av översättningsvetenskapen var 
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den så kallade Manipulationsskolans omfattande forskningsprogram och 
anordnande av internationella forskarskolor bland annat i Leuven. Mani-
pulationsskolans forskare med José Lambert, Gideon Toury, Itamar Even-
Zohar, André Lefevere och många andra, flyttade fokus i översättnings-
studierna från källkulturen till mottagarkulturen, vilket förändrade käll-
textens status. Framförallt Gideon Toury och Itamar Even-Zohar var ban-
brytande genom sina insatser att utveckla teorier om mottagarkulturens 
beskaffenhet och dess betydelse för hur texter väljs ut för att översättas 
och hur de översatta texterna slutligen utformas: Even-Zohar genom att 
utveckla polysystemteorin och Toury genom att införa normbegreppet och 
rekonstruktionen av normer i översatta texter som forskningsmetod. In-
sikten att ”[...] translations are facts of target cultures; on occasion facts of 
a special status, sometimes even constituting identifiable (sub)systems of 
their own, but of the target culture in any event” (Toury 1995 s. 29) kan 
inte överskattas inom den översättningsvetenskapliga diskursen. Andrew 
Chesterman och Jenny Williams (2002) ger några år senare en annan def-
inition i en viktig bok for kandidat-, master- och forskarstuderande inom 
forskningsfältet: The Map – A Beginner’s Guide to Doing Research in 
Translation Studies. Definitionen förebådar den framväxande översätt-
ningssociologiska inriktningen inom forskningsfältet. För första gången 
nämns här att översättningsvetenskapen också studerar agenterna som är 
involverade i de processer, kontexter och produkter som härrör från hand-
lingen att översätta.  

’Translation Studies’ is defined as the field of study devoted to describ-
ing, analyzing and theorizing the processes, contexts and products of 
the act of translation as well as the (roles of the) agents involved. 
(Chesterman & Williams 2002 s. 1) 

En utmärkt konkretisering av översättningsvetenskapens tvärvetenskap-
lighet och expansion, som också kan förklaras av att översättningsverk-
samheten täcker in många olika och differentierade praktiker, ges i en av 
de mest omfattande metodhandböckerna för översättningsvetenskaplig 
forskning 2013, författad av Gabriela Saldanha och Sharon O’Brien med 
titeln Research Methodologies in Translation Studies. Ytterligare konkret-
isering står de verksamma lektorerna och forskarna på Tolk- och över-
sättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet för under hösten 2013 i 
en beskrivning av huvudområdet översättningsvetenskap som grund för 
den nyligen instiftade forskarutbildningen. Den lyder:  

Översättningsvetenskap är det forskningsfält som beskriver, analys-
erar, förklarar och teoretiserar kring översättning och tolkning. Inom 
översättningsvetenskapen tillämpas en rad teoretiska och metodiska 
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ansatser. Översättning och tolkning studeras dels som sociala språkliga 
och kulturella praktiker, dels som kognitiva processer. I det förra fallet 
är studieobjektet översättare och/eller tolkande individers samspel med 
omgivningen, det vill säga författare, förlag, film- och tv-producenter, 
fackliga organisationer, företrädare för offentliga institutioner, andra 
tolkar och översättare etc.; med deras texter och tal. Fokus kan därvid 
ligga på tolkars och översättares position i samhället som individ och 
som grupp, på framväxten och etablerandet av tolk- respektive över-
sättarprofessioner och identiteter samt på översättning och tolkning 
som global eller nationell industri. Fokus kan även ligga på översättares 
och tolkars behandling av texter, tal och andra semantiska system, be-
traktat ur pragmatiskt, stilistiskt eller något annat perspektiv. Översätt-
ningsvetenskapens studieobjekt är vidare de texter/tal/symbolsystem 
som översättare producerar.  

Ovanstående definition visar Tolk- och översättarinstitutets syn på huvud-
området översättningsvetenskap samt på sin verksamhet överlag. Den be-
skriver både studieobjektens skiftande karaktär och den metodologiska 
mångfalden inom fältet. 

Översättningsvetenskapens utveckling 
internationellt  
Internationellt är översättningsvetenskapen en etablerad akademisk dis-
ciplin sedan åtminstone 1960-talet. Långt framme i utvecklingen ligger 
länder med flera officiella språk, t.ex. Belgien, Finland och Kanada. Ut-
vecklingen har gått oerhört snabbt framåt internationellt, vilket bl.a. märks 
på det ständigt ökande antalet akademiska utbildningar och konferenser, 
workshops, tidskrifter och forskarskolor.  

Allt fler länder i världen erbjuder universitetsutbildningar i översätt-
ningsvetenskap. Varje vecka förekommer en mängd möjligheter att delta 
i workshops och konferenser inom ämnet över hela världen. De etablerade 
tidskrifterna som Meta (Kanada), Babel & Target (Nederländerna), The 
Translator (Storbritannien), får konkurrens av yngre tidskrifter t.ex. Across 
Languages and Cultures (Ungern), Perspectives (Danmark), Palimpsestes 
(Frankrike) Cadernos de Tracução (Brasilien) och New Voices in Trans-
lation Studies (Storbritannien) m.fl. 

Översättningsvetenskapen är som vi sett en tvärvetenskaplig disciplin 
som potentiellt berör en mängd olika akademiska ämnen, vilket gör att 
forskningsfältet ofta beskrivs som svåröverblickbart. Översättningsforsk-
are lånar gärna teorier och metoder från närliggande fält, traditionellt från 
språk, lingvistik och litteraturvetenskap. Det kan handla om narratologiska 
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modeller för att förklara perspektivförskjutningar i översatt skönlitteratur, 
om dramaturgiska grepp från filmvetenskapens verktygslåda för att be-
skriva hur undertextning går till, om lån från bildsemiotikens modeller för 
att studera översatta texters multimodalitet, om sociologiska metoder för 
att förklara professionaliseringseffekter eller om processmodeller hämtade 
från kognitionsvetenskapen. Därför beskrevs forskningsfältet inom ramar-
na för den traditionella akademiska ämnesuppdelningen ofta som ”svagt”, 
men idag har den uppfattningen reviderats. Man kan också förstå den här 
tvärvetenskapligheten som en styrka och som en garanti för forsknings-
fältets utveckling och förmåga att beskriva och teoretisera den komplexa 
samtid som vi lever i, där själva översättningsbegreppet ständigt utmanas, 
bl.a. av den tekniska utvecklingen. Som Saldanha & O’Brian (2013 s. 2) 
påpekar är det dock viktigt att sammanföra, diskutera och utvärdera de 
olika relevanta ämnestraditionernas metoder och undersöka hur de kan 
korsbefruktas och därmed utveckla översättningsvetenskapen. En träff-
ande iakttagelse av den här utvecklingen står Susan Bassnet (1998) för: 
[...] ”The Cultural Turn of Translation Studies in the 1980s has turned into 
the Translational Turn in Cultural Studies in the 1990s.” Ett säkert tecken 
på ett forskningsfälts konsolidering är att så kallade ”Readers” börjar pub-
liceras inom fältet. Dessa samlingsverk vittnar om fältets samsyn på de 
centrala texter som utgör ämnets historiografi, ett slags textkanon inom 
fältet. Inom översättningsvetenskapen har The Translation Studies Reader, 
som redigerats av Lawrence Venuti, idag kommit ut i tre olika upplagor. 
Den första upplagan publicerades år 2000, den andra 2004 och den tredje 
år 2012 Skillnaden mellan den första upplagan och den senaste är av 
förklarliga skäl dels att mer så kallade postkolonial översättningsforskning 
presenteras år 2012, dels att ett inledande kapitel lagts till med klassiska 
texter om översättning av t.ex. John Dryden, Freidrich Schleiermacher och 
Johan Wolfgang von Goethe i nyöversättning till engelska. Många av de 
moderna kanoniska texterna inom forskningen om världslitteratur står att 
läsa i ytterligare en samlings-volym från 2009 med titeln Critical Readings 
in Translation Studies med Mona Baker som redaktör.  

Ofta beskrivs också det översättningsvetenskapliga forskningsfältets 
utveckling i termer av olika ”turns” eller ”shifting viewpoints” (jfr Snell-
Hornby 2006) – i brist på ett bättre svenskt ord: ”vändningar”. Orden 
”paradigmskifte” eller ”paradigmbyte’ skulle kunna användas som över-
sättning av ordet ”turns”, men det engelska ordet inbegriper inte den rad-
ikala förändring med raserande av allt föregående som de svenska orden 
gör. Michaela Wolf (2014 s. 8–9) framhåller – med stöd i tysk humanistisk 
forskning – skillnaden mellan ”paradigmskiften” och ”vändningar”. Hon 
ser ”vändningar” som tillfälliga och övergående utvecklingsprocesser som 
äger rum i mellanrummet mellan de stora humanvetenskapliga paradigm-
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skiftenas dominerande forskningsmetodiker. Hon urskiljer, med Bachman-
Medicks (2006 s. 26–27) hjälp, tre olika stadier som karakteriserar en 
vändning: först utvidgas forskningsfältet eller de möjliga studieobjekten, 
vilket betyder att nya analyskategorier och begrepp tas i bruk. Därefter 
skapas metaforer för att beskriva forskningsinriktningen, exempelvis 
”kultur som översättning”; metaforerna skapar nya insikter och vinner i 
kraft när de också kan användas inom nya områden som grund för ny 
teoretisk begreppsbildning. Det tredje steget inbegriper metodologisk för-
fining och kalibrering, vilket möjliggör tvärvetenskaplig tillämpning. Där-
för kommer jag att använda orden ”dominerande inriktningar” för att be-
skriva hur en viss tongivande teori och eller vissa metoder kommit att sätta 
sin prägel på forskningsfältets utveckling under specifika tidsperioder.  

Mary Snell-Hornby skrev år 2006 boken The Turns of Translation 
Studies, där hon beskriver forskningsfältets utveckling under vissa tids-
epoker. Hennes utgångspunkt är 1960-talets lingvistiska syn på översätt-
ning, där ekvivalensproblematiken stod i centrum. Därefter följer funk-
tionalismen samt 1980-talets ”The Cultural Turn” och ”The Deconstruc-
tion Turn”. Till 1990-talet hör ”The Translator’s Turn”, ”The Postcolonial 
Turn” och ”The Gender based Turn”. Vid sekelskiftet dominerar ”The 
Sociological Turn” och ”The Globalization Turn”. Den här indelningen 
med dominerande inriktningar under specifika decennier kan naturligtvis 
diskuteras, men den ger en grov uppfattning om forskningsfältets utveck-
ling och förändring.  

Enligt min mening är den så kallade Cultural Turn den enda kandidaten 
i översättningsvetenskapens utveckling som utgör ett paradigmskifte, efter-
som ingenting längre var sig likt efter att översättningar började studeras i 
sin kulturella kontext, att forskarna övergav preskriptivitet i sina studier 
samt att fokus förflyttades från källkulturen till målkulturen. Översätt-
ningar definierades därefter som så kallade ”assumed translations”:  

Assumed translations are ”[...] all utterances in a [target]culture which 
are presented or regarded as translations, on any grounds whatever, as 
well as all phenomena within them and the processes that gave rise to 
them.” (Toury 2012 s. 27)  

Det här paradigmskiftet utgör också fundamentet för den moderna över-
sättningsvetenskapliga forskningens syn på översättningsprocessen som 
den beskrivs av Lawrence Venuti (2000 s. 469):  

Translation never communicates in an untroubled fashion because the 
translator negotiates the linguistic and cultural differences of the for-
eign text by reducing them and supplying another set of differences, 
basically domestic, drawn from the receiving language and culture to 



110 

enable the foreign to be received there. The foreign text then, isnot so 
much communicated as inscribed with domestic intelligibilities and 
interests.  

Alltså hamnar måltexten i forskarnas intressefokus istället för källtexten. 
Också referens- och paratexternas (epi- och peritext) status förändras. 
Målkulturens genrer och paratexter blir nu oundgängliga källor för att 
förstå och förklara hur översatta texter skrivs in i målkulturens olika 
repertoarer. Också Maria Tymoczko (2007) förklarar i Enlarging Trans-
lation, Empowering Translators att ÖV har ”[...] shown a continual ten-
dency to expand the purview of translation, with a concomitant expansion 
of the scope of translation research” (2007 s. 78). I samma anda påpekar 
Andrew Chesterman: ”The 2010 has seen a development of other aca-
demic disciplines using translation as a method.”2  

Sett ur ett mer övergripande perspektiv präglas den översättningsveten-
skapliga forskningen av två dominerande forskningstraditioner med olika 
mål och metoder (Koskinen 2007 s. 18). Den första ”The Empirical Sci-
ence Paradigm (ESP)”, det vill säga den vetenskapligt grundade positiv-
istiska traditionen, fokuserar på verifierbara teorier och hypoteser. Den här 
traditionen aktualiseras inom den deskriptiva översättningsforskningen 
som brukar kallas Descriptive Translation Studies (DTS) (jfr Toury 1995/ 
2012). Den andra traditionen är den så kallade ”The Liberal Arts Paradigm 
(LAP), det vill säga den (oftast) amerikanska humanistiska traditionen, 
som är mer teoretisk än empirisk, som inte främst vilar på analys av in-
samlade data och som inte direkt strävar efter att verifiera eller falsifiera 
framlagda teorier. I en grovt tillyxad jämförelse torde den första forsk-
ningstraditionen förekomma mer inom den språkvetenskapligt orienterade 
översättningsvetenskapen medan den andra förmodligen tillämpas mer 
inom den litteraturvetenskapligt orienterade.  

Olika perspektiv på forskningsfältet definierar utveckling och framsteg 
på olika sätt (jfr Chesterman 2017). Utgår man från ett deskriptivt per-
spektiv betyder utveckling och framsteg bättre hypoteser, bättre teorier 
och bättre genomskinlighet i rapporteringen av resultat. Ur ett teoretiskt 
perspektiv betyder det både mer generaliserande och mer specificerande 
teorier, fler begrepp och jämförelser, vilket ger bättre förutsägbarhet. Båda 
dessa perspektiv avsäger sig all form av preskriptivitet – en följd av para-
digmskiftet som ägde rum under 1980-talets slut. Ur ett tillämpat perspek-
tiv betyder framsteg och utveckling däremot att bättre lösa de praktiska 
problem som samhället anser viktiga, t.ex. att utveckla högkvalitativa 

                                                            
2 Utsaga från en diskussion vid konferensen Staging the Literary Translator i Wien 17–19 
maj 2018. 
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maskinöversättningssystem eller att snabbt och kostnadseffektivt utbilda 
kompetenta översättare. ÖV:s utveckling och framsteg svarar i det här 
perspektivet mot översättarnas och samhällets behov. 

Den svenska översättningsvetenskapens 
utveckling  
Svensk översättningsvetenskap följer den internationella utvecklingen 
med viss eftersläpning. I Sverige tog utvecklingen fart under andra halvan 
av 1990-talet. Det då nyväckta intresset för svensk översättningsvetenskap 
kan delvis bero på att översättningsverksamheten i samhället synlig-
gjordes bland annat genom Sveriges inträde i EU och de ökade internation-
ella kontakter det innebar både för samhället i stort och inom akademien. 
Arbetet med Bibel 2000 gjorde också att översättning inte bara var en 
angelägenhet för experter utan också diskuterades på ett helt nytt sätt i 
både dagspress och i kulturtidskrifter. Under åren 1996–2001 pågick också 
forskningsprogrammet Översättning och tolkning som språk- och kultur-
möte – ett samarbetsprojekt mellan Stockholms och Uppsalas universitet 
som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och som engagerade ett 
trettiotal främst språkvetenskapligt inriktade forskare, varav ett tiotal dok-
torander.3 Programmet fick till följd att antalet översättningspublikationer 
ökade markant från föregående femårsperiod och antalet avhandlingar 
med översättningsvetenskapligt ämne mer än fördubblades från 9 till 20 
(jfr Englund Dimitrova 2007 s. 19). Undertecknad var själv en del av 
forskningsprogrammet och har som lektor, docent och professor vid Tolk- 
och översättarinstitutet vid Stockholms universitet (TÖI) idag egna erfar-
enheter av hur både undervisningen, forskningen och förutsättningarna för 
översättnings-forskning har utvecklats under senare tid. Under 1990-talet 
var det t.ex. omöjligt att söka på en översättares namn i Libris, att söka 
litteratur på ämnesbeteckningen F.065 (översättningsvetenskap), att ta ut 
en magister- eller masterexamen inom ämnet översättningsvetenskap samt 
att bedriva forskarutbildning inom ämnet. Idag finns dessa möjligheter, 
vilket vittnar om ämnesområdets gradvisa institutionalisering. I det följ-
ande kommer några milstolpar inom forskningsfältets utveckling att dis-
kuteras och fokus kommer då att ligga på översättningsvetenskap med in-
riktning mot översättning.  

                                                            
3 Programmet presenteras i Översättning och tolkning som språk- och kulturmöte: Språk-
vetenskapligt forskningsprogram. Stockholms och Uppsalas universitet. Stockholm/ Upp-
sala. (1995). 
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Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har varit en av de viktigaste aktör-
erna på fältet när det gäller att gradvis institutionalisera ämnet översätt-
ningsvetenskap inom akademien. TÖI skapades 1986, genom ett direktiv 
direkt från regeringen, som en så kallad särskild inrättning vid Stockholms 
universitet. Institutets uppdrag reglerades i en särskild förordning och led-
des av en styrelse som utsågs av regeringen. TÖI:s främsta uppgift var att 
anordna tolk- och översättarutbildningar samt att utöva tillsyn över och att 
fördela statsbidrag till de tolk- utbildningar som anordnades på folkhög-
skolor och studieförbund. Redan under början av 1990-talet började TÖI i 
samarbete med språkinstitutionerna vid Stockholms universitet att an-
ordna tvååriga översättarutbildningar. Det var stor efterfrågan på utbild-
ningarna, och 1999 införlivas TÖI:s högskoleverksamhet i den humanist-
iska fakulteten vid Stockholms universitet. När verksamheten väl blivit en 
del av den humanistiska fakulteten går utvecklingen av både undervisning 
och forskning snabbt framåt. Nya lektorer anställs och år 2002 sjösätts ett 
magisterprogram i översättning samtidigt som institutet ger översättnings-
kurser på 40 högskolepoäng i språkparsbunden översättning från t.ex. 
kinesiska, japanska och ryska till svenska samt kurser till/från svenska för 
andra mindre vanliga språk från ett svenskt perspektiv. Det ges även en 
kurs i obunden översättning på 40 högskolepoäng detta år. Den första pro-
fessorn i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning utses 
först år 2006 och blir Birgitta Englund Dimitrova. Vidare startas 2007 ett 
masterprogram i Översättningsvetenskap där språken alternerar år från år. 
Ytterligare ett viktigt steg framåt i ämnets institutionalisering sker år 2009, 
när fakulteten beslutar att erkänna översättningsvetenskap som huvud-
ämne i masterexamen. Fram till detta datum kunde endast master- och 
magisterexamen tas ut i språk med inriktning mot översättningsvetenskap. 
Ämnesområdets institutionalisering befästs ytterligare när institutet år 
2009 får sin första professor i översättningsvetenskap med inriktning mot 
tolkning, Cecilia Wadensjö.4  

I samband med autonomireformen 2011 avskaffades de särskilda in-
rättningarna vid Stockholms universitet, och därför upphävdes också för-
ordningen för Tolk- och översättarinstitutet den första juli 2012. TÖI har 
dock fortsatt ansvar för tolk- och översättarutbildningen vid högskolan. År 
2011 beslutar så humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet att 
inrätta ämnet översättningsvetenskap för utbildning på forskarnivå. Följ-
ande år 2012 på höstterminen startar institutet dessutom ett kandidat-
program i språk och översättning, som under de kommande åren blir ett av 
Stockholms universitets mest sökta program. Från och med 2013 blev TÖI 
(tillsammans med Centrum för tvåspråkighet) inordnat i Institutionen för 
                                                            
4 Volymens festföremål! Grattis!! 
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svenska och flerspråkighet som ett självständigt institut. Det innebär också 
att forskarutbildning inom översättningsvetenskap startas för första gång-
en vid ett svenskt universitet med två antagna doktorander utvalda bland 
ett tjugotal sökande. Två år senare, 2015 antogs två nya doktorander och 
2017 ytterligare en. Två nya doktorandtjänster utlystes också under ht -21. 
Fram till idag har tre doktorer i översättningsvetenskap disputerat. Elin 
Svahn och Elisabeth Geiger Poignant lade 2020 fram avhandlingarna The 
Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A 
Mixed Methods Approach samt Tolkade publika författarsamtal: Berät-
tande och triadisk interaktion över språkgränser. Den tredje doktoranden, 
Raphael Sannholm, disputerade i december 2021 på avhandlingen Trans-
lation, Teamwork, and Technology: The Use of Social and Material Scaf-
folds in the Translation Process. År 2019 rekryterades också en ny pro-
fessor i översättningsvetenskap till institutet, Cecilia Alvstad, och ytter-
ligare en av docenterna befordrades till professor, nämligen undertecknad 
Yvonne Lindqvist. 

Idag har TÖI som främsta uppgift att bedriva utbildning och forskning 
inom huvudämnet översättningsvetenskap. Det är också institutets uppgift 
att synliggöra forskning om tolkning och översättning i det omgivande 
samhället samt att verka för att kunskapen om dessa verksamheter ökar. 
TÖI är, förutom Lunds universitet sedan två år tillbaka, det enda institutet 
i Sverige som anordnar högskoleutbildning i tolkning och som har i upp-
drag att bedriva konferenstolkutbildning och teckenspråkstolkutbildning. 
TÖI är också ensamt i Sverige om att bedriva forskarutbildning inom äm-
net översättningsvetenskap. Inte bara professorers, lektorers och doktor-
anders forskning utan också Institutets seminarieverksamhet driver forsk-
ningen inom institutet framåt. Ett konkret bevis på utvecklingen är en 
relativt nypublicerad lärobok på svenska, som är tänkt att fungera som stöd 
för både master- och forskarstuderande inom översättningsvetenskapen. 
Bokens titel lyder Översättningsvetenskap i praktiken – om översätt-
ningar, översättare och översättande (ÖVP). ”Det har länge saknats kurs-
litteratur om översättningsvetenskaplig metod som är skriven på svenska 
och riktad specifikt till masterstudenter och doktorander i översättnings-
vetenskap. Översättningsvetenskap i praktiken är tänkt att fylla det tom-
rummet och fungera som en introduktion såväl på översättarutbildningar 
och forskarutbildningar i översättningsvetenskap som på översättnings-
inriktade kurser inom ramen för enskilda språkämnen.”, skriver redaktör-
erna Meister & Svahn (2020 s. 9).  
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Avslutning 
Den här artikeln har skisserat utvecklingen och institutionaliseringen av 
den svenska översättningsvetenskapen ur ett inifrånperspektiv av en över-
sättningsforskare vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms univer-
sitet. Beskrivningen är på så vis personlig och subjektiv och har fokus på 
de egna forskningsintressena. Men utvecklingen har också i någon mån 
ställts i relief mot utvecklingen av forskningsfältet internationellt och hur 
olika positioner på och infallsvinklar till forskningsfältet definierar ut-
veckling och framsteg. Jag har försökt att visa att gårdagens källtext-
centrerade översättningsvetenskap idag har skiftat fokus till att studera en 
mängd olika textskapande praktiker inom målkulturen. Morgondagens 
översättningsvetenskap har inte lika självklart källtexterna i centrum som 
gårdagens.  
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”Kära amerikaner!”: Tilltalsformer i tal 
till nationen  

Karin Aronsson 

Abstract 
This paper discusses address term variation in presidents’ ways of addressing their citi-
zens during the inaugural ceremony in the US. Drawing on a corpus of installation tran-
scripts (42 installations) from presidents’ inaugural addresses – including all installation 
ceremonies from 1901 until today – the focus of this paper is on address forms and the 
regulation of social distance in talk to the citizens. Most inaugural address formats (30/35 
in the present corpus) contain some combination with ‘fellow’ as in ‘fellow citizens 
/countrymen /Americans’, and are at times combined with ‘my’, the possessive pronoun, 
as in ‘my fellow citizens’. In line with Bakhtin’s notions of multivoicedness, it can be seen 
that contemporary address forms echoe prior address forms in clusters of related 
combinations that create rhytmic patterns when inspecting inauguration practices over 
time (during the years 1789 to 2021). The transcripts illuminate ways in which inclusive 
we-forms of address, in constellations like ‘we, the people’ constitute partial solutions to 
some of the dilemmas of asymmetrical ceremonial talk on “the Day of Democracy”. The 
paper can be seen as a contribution to work on salutations, deference and demeanor 
(Goffman 1966, 1974) and to work on the regulation of social distance (Brown & Levinson 
1989).  

Keywords: address forms, honorifics, social distance, we-address, ceremonials  
 

Introduktion 
Vid presidentinstallationen 2021 inledde Joseph Biden sitt tal till folket 
med ”my fellow Americans”. Hur ska man översätta denna, hans inledande 
tilltalsform? En av de större svenska dagstidningarna översatte denna häls-
ning till folket som ’kära amerikaner’. I en annan översättning var tilltals-
formen kortad till ”amerikaner” Vilken översättning är bäst? Och varför 
är det svårt att hitta en riktigt rättvisande översättning av fellow Americans?  

Cecilia Wadensjö (2002, 2009) har visat hur presidenters talspråk i 
offentligheten kan erbjuda intressanta och belysande exempel på språkligt 
pragmatiska frågor. Presskonferenser med presidenter (se Clayman m.fl 
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2007), liksom valdebatter eller installationstal erbjuder intressant stoff för 
den som intresserar sig för uppförandekoder i ceremoniella och högtidliga 
sammanhang och för frågor kring social distans. Offentliga och högtidliga 
tal – som installationstalet – aktualiserar flera frågor kring tilltalets prag-
matik och kring närhet–distans, liksom kring artighetsuttryck (honorifics; 
för en översikt, se Agha 1994). En amerikansk president som talar till 
nationen ställs inför flera dilemman. Presidenten ska gärna framstå som 
handlingskraftig, klok och gärna lysande. Samtidigt ska talet omfamna 
amerikanska jämlikhetsideal och demokratiska värden; den enskilde med-
borgaren ska lyftas upp. Ett annat dilemma handlar om grad av högtid-
lighet. Talet ska rikta sig till alla, men det förväntas ändå inge en känsla 
av högtidlighet och det utan att bli pompöst.  

Installationstalet utgör en genre där det råder betydande asymmetri 
mellan den upphöjda position från vilken presidenten talar och den en-
skilde medborgaren. Idag står presidenten bokstavligen högt upp på Capi-
toliumberget, när han vald av folket till landets mäktigaste ämbete ska tala 
till den vanlige lyssnaren, mannen eller kvinnan av folket. När presidenten 
talar till sina medborgare med uttryck som fellow citizens, fellow country-
men eller fellow Americans (sina “med-medborgare”) kan det ses som 
olika sätt att balansera denna asymmetri. Genom valet av tilltalsform er-
inrar presidenten den enskilde lyssnaren om att alla fellows är inneslutna i 
en gemenskap, gemenskapen som medborgare i Amerikas Förenta Stater. 
Det blir då ett sätt att påminna om den amerikanska nationens långa demo-
kratiska tradition, där ett jämlikt medborgarskap har varit inskrivet i kon-
stitutionen i mer än tvåhundra år. Åtskilliga presidenter åkallar i detta sam-
manhang nationens ärevördiga anfäder, som George Washington eller 
Thomas Jefferson, dels genom att citera tidigare installationstal, dels mer 
indirekt genom att låna tilltalsformer, formuleringar eller retoriskt upplägg 
från tidigare installationer.  

Mitt fokus gäller reglering av social distans, retoriska upplägg och till-
talsmönster i talet till nationen vid installationshögtiden. I januari 2021 har 
världen bevittnat det senaste installationstalet.  

Bidens installationstal och några teoretiska 
utgångspunkter  
Ex. 1 Joseph Biden, 2021 

My fellow Americans, in the work ahead of us we're going to need each 
other. We need all our strength to persevere through this dark winter. 
... Look folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate 
up here, we all understand the world is watching. Watching all of us 
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today. So here's my message to those beyond our borders. America has 
been tested and we've come out stronger for it... Folks, it's a time of 
testing. We face an attack on our democracy, and on truth, a raging 
virus, a stinging inequity, systemic racism, a climate in crisis, Ame-
rica's role in the world.  

Här syftar presidentens we (mina kursiveringar) på we fellow Americans 
eller we fellow citizens där det gäller att “vi behöver all vår styrka för att 
kunna klara denna mörka vinter...”. Han använder sig av ett inkluderande 
vi-tilltal (Brown & Levinson 1987), ett sätt att tala till någon annan och 
samtidigt förutsätta ett samförstånd. Ett sådant vi-tilltal kan variera från 
ett oproblematiskt samförstånd till olika grader av övertalning.  

När Biden här talar till nationen vädjar han först till my fellow Ameri-
cans. Därefter använder han sig av två vardagliga tilltalsformer Look folks 
och Folks vid ämnesbytet till hur Världen nyligen har bevittnat hur Ame-
rika har testats och klarat testet (mobbens intåg i Capitolium). Presidentens 
installationstal är ett skrivet tal, som levereras i muntlig form. Informella 
tilltalsformer som folks (som tidigare inte har förekommit vid någon 
presidentinstallation) kan delvis kanske minska intrycket av en helt pre-
strukturerad text.  

Biden påpekar för övrigt i talet – liksom några tidigare presidenter 
(exempelvis Bush, Clinton, Obama och Trump) – att Världen avlyssnar 
installationsceremonin och han reflekterar kring hur USA har lyckats med 
att förvalta sitt demokratiska uppdrag. Installationstalet utgör en dialog 
med nationen (Presidenten och Folket), men i en flerpartssituation där 
även en tredje part kan lyssna (Världen). Bidens åberopande av den tredje 
parten kan här ses som ett sätt att motivera till än bättre insatser från Ame-
rikanska medborgare.  

I flera sammanhang har jag sysslat med vi-tilltal utifrån pragmatiska 
aspekter på social distans och val av tilltalsformer i mindre offentliga sam-
manhang än presidentinstallationer – i familjelivet (Pauletto, Aronsson & 
Galeano 2017) och i samtal i sjukvården (Aronsson 1991, 1998, Aronsson 
& Rindstedt 2011). I dessa samhälleliga kontexter har vi analyserat sam-
talets sociala koreografi (Aronsson 1998), en analys som handlar om att 
studera positioneringar och riktningar eller förändring, exempelvis mot 
ökad eller minskad social distans eller ökad eller minskad intimitet snarare 
än givna positioner. Detta innebär ett sätt att delvis omtolka universella 
artighetsmönster (Brown & Levinson 1987) för att istället teoretisera kring 
frågor om lokal reglering av social distans. Istället för att se distans som 
en bakgrundsfaktor bakom val av olika grader av artighet, som i Brown & 
Levinsons rika, men universalistiska, teori, ser jag istället social distans 
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som något som delvis uppkommer eller förändras genom själva samtalet 
och som något som inte minst är en del av en tidsanda och lokal kultur.  

Material och disposition  
Inför min analys av tilltalsformer har jag analyserat transkriberade tal från 
samtliga installationer från och med William McKinley år 1901 till och 
med Joseph Biden 2021 samt några pionjärer (1789–1865; George Wash-
ington, John Adams, Thomas Jefferson, James Monroe och Abraham Lin-
coln). Totalt omfattar kollektionen fyrtiotvå transkriberade tal, fördelade 
på tjugosju presidenter. Analysen gäller, dels presidentens initiala val av 
tilltalsform till folket, dels var i talet som tilltalsformer med fellow är 
lokaliserade. Fokus är också på vi-tilltal och på tilltalsformer som we, the 
people. Mer parentetiskt berörs hur Världen (The World), Gud och högre 
väsen åkallas i installationstalen.  

Presidentens val av tilltalsformer i sina 
inledningsord  
Det initiala valet av tilltalsform till nationens medborgare uppträder i pre-
sidentens allra första ord i talet. I denna första hälsning och initiala tilltal 
till nationens medborgare förekommer regelmässigt olika kombinationer 
av: (min) + fellow + medborgare /landsmän /amerikaner. Den förste presi-
denten, George Washington, inledde sitt andra installationstal, år 1793 
med ”Fellow citizens”, en form som har blivit stilbildande (se min sam-
manställning i tabellen, Fragment av en hymn till nationen):  

Tabell. Fragment av en hymn till våra medborgare (inledande tilltals- 
ord, 1789–1921)*  

Fellow citizens of the Senate and House of Representatives  
Fellow citizens 
Friends and fellow citizens1801** 

Fellow citizens  
my fellow citizens1817  

Fellow citizens 
fellow citizens 
My fellow citizens  
My fellow citizens  
My fellow citizens  
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My fellow citizens  
My countrymen1921  
My countrymen  
My countrymen  
my fellow Americans1933  

my friends 1945 

and fellow citizens 
my fellow citizens  

my countrymen 
fellow citizens 
My fellow countrymen1965 

my fellow Americans, my fellow citizens of the world community1969  

and my fellow citizens of this great and good country we share together  
my fellow Americans1974  

and my fellow citizens  
and my fellow citizens  
Fellow citizens 
My fellow citizens  
My fellow citizens  
and my fellow citizens  
and fellow citizens  
My fellow citizens  

and fellow citizens 
fellow Americans and people of the World 2017  

my fellow Americans 2021  

*Stor initial bokstav betyder att medborgare tilltalas först; liten bokstav att andra 
först nämns (vicepresident, talman, andra dignitärer, familj m.fl.), se exempelvis 
Ex. 8 där fem dignitärer, inklusive tidigare presidenter adresseras innan turen 
kommer till Fellow Americans. 

**Årtal är markerade när hälsningsorden kommenteras i min text. 

Vid enstaka installationer har presidenten inte använt sig av någon initial 
tilltalsform till folket (7/42 installationer), men de flesta öppningsord till 
nationen har alltså innehållit minst en tilltalsform och vanligast är fellow. 
Som framgår har formerna varierat – fellow citizens, fellow countrymen 
och fellow Americans – men begreppet fellow har alltså regelmässigt ingått 
i hälsningsfrasen till folket (30/35).  

Den politiskt intresserade läsaren känner troligen igen tilltalsformerna 
och sättet att tala till nationen. Vad som är slående är hur tilltalsvarianterna 
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närmast formar en högtidlig sång, där vissa former rytmiskt återkommer i 
kluster och där några former löper genom hela kören, mer hörbara än 
andra, som något av en grundmelodi. I linje med en dialogisk syn på till-
talsformer (Bakhtin 1981) kan vi se hur dagens tilltalsformer återspeglar 
eller formar något av ett eko från tidigare röster.  

Det svåröversättbara uttrycket fellow citizens förekommer redan hos 
George Washington och i tjugofem installationstal i ett antal varianter 
(Tabell. Fragment av en hymn). James Monroe introducerade 1817 var-
ianten my fellow citizens som senare har använts många gånger, inklusive 
som ett kluster där fyra olika presidenter konsekutivt använde sig av just 
denna specifika variant.  

Besläktade inledningsformer är my fellow Americans eller fellow Ame-
ricans (som inledande hälsning debuterar denna form 1933 med Roose-
velt; därefter 1969 Nixon; 1974 Ford; 2017 Trump och 2021 Biden). En 
annan besläktad inledningsform är my countrymen som inleder tre installa-
tionstal efter varandra på 1920-talet för att sedan återkomma 1965 hos 
Lyndon Johnson i en ny och mer utbroderad variant, my fellow country-
men. I en bokstavlig översättning skulle detta närmast bli ’mina medborg-
are landsmän’. Men att översätta fellow med ’käre/kära’ blir inte helt fel. 
Som redan har sagts, är det svårt att hitta en rättvisande översättning.  

Att tilltala sina med-medborgare som fellows kan ur ett teoretiskt per-
spektiv ses som ett sätt att uttrycka närhet eller solidaritet (Brown & Gil-
man 1960; 1989; Brown & Levinson1987) eller som ett sätt att minska den 
sociala distansen mellan presidenten och enskilda individer. Ett annat sätt 
att minska social distans finner vi i olika pronominella konstruktioner med 
my. Sådana används vid mer än tjugo installationer (från 1817, James 
Monroe) och i ett par fall mer än en gång inom en och samma inledande 
hälsningsfras (se Eisenhower1953, Nixon1969 och Ford1974). När president-
en från sin höga position talar till någon som ’fellow’ eller ’my’ blir det 
något av ett artigt sätt att tillfälligt upphäva den sociala distansen eller 
åtminstone sätta den under parentes (bracketing, Goffman 1974).  

Ett possessivt pronomen kan ge patriarkala associationer. Det kan där-
för noteras att konstruktioner som My citizen eller My Americans inte före-
kommer i kollektionen (till skillnad från sammansättningar, som my fellow 
citizens eller my fellow Americans). Sannolikt utnyttjas alltså fellow delvis 
som en resurs för att tona ned den possessiva aspekten av my. Men den 
pronominella variationen (inkludering av my) är sannolikt inte minst ett 
sätt att uttrycka värme eller närhet, vilket exempelvis framgår när Jeffer-
son i sitt andra installationstal övergår från kortformen fellow citizens till 
en längre form, my fellow citizens då han strax senare vill uttrycka sin 
tacksamhet till folket (för en teoretisk diskussion av reglering av social 
distans, se Aronsson 1998).  
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För en person som är skolad i att analysera sekventiella fenomen är det 
intressant att undersöka var fellow-tilltalet uppträder i presidentens inled-
ande ord, om det är omedelbart som hos George Washington, Thomas 
Jefferson och flertalt andra tidiga presidenter (se tabell) eller om det är 
först efter att presidenten har vänt sig till tidigare presidenter, vicepresi-
denten eller andra dignitärer. Det finns ett tydligt tidsmönster eftersom det 
från och med Roosevelts fjärde period (1945) blir vanligt att presidenten 
börjar med att vända sig till olika dignitärer och först därefter till sina med-
borgare eller landsmän (fellow citizens, fellow counrymen, fellow Ameri-
cans). Under efterkrigsperiodens följande nitton installationer vände sig 
presidenten först till medborgarna vid endast fyra tillfällen (Johnson 1965; 
Clinton 1993 och 1997 samt Obama 2009). Sannolikt är det inte en till-
fällighet att samtliga dessa installationstillfällen gäller presidenter med 
demokratisk partifärg.  

Tilltalsformerna fellow citizens och fellow 
Americans och deras lokalisering  
Presidenten vänder sig explicit till fellow citizens/Americans , dels initialt, 
dels ibland i avslutningen, i den sekvens där Gud nästan genomgående 
åkallas eller åtminstone åberopas. Men det föreligger också många till-
fällen då presidenten talar till my fellow citizens på annan plats än i de 
inledande eller avslutande hälsningsfraserna. Dessa appeller är inte slump-
mässigt lokaliserade utan de förekommer ofta i samband med att presi-
denten formulerar krav eller önskemål, riktade till landets medborgare. 
Här kommer några exempel:  

Ex. 2. Thomas Jefferson 1801 

Let us, then, fellow-citizens, unite with one heart and one mind. Let us 
restore to social intercourse that harmony and affection without which 
liberty and even life itself are but dreary things.  

När Jefferson växlar över till att tala om viktiga reformeringsuppgifter 
använder han sig alltså dels av fellow-citizens, dels av vi-tilltal (Let us...) 
Ett av de mest välkända och citerade exemplen på politiska appeller är 
kanske Kennedy’s uppmaningar till sina fellow Americans att lyfta blicken 
från sig själva och från ett trångt nationalistiskt perspektiv:  

Ex. 3. John Kennedy, 1961 

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for 
you – ask what you can do for your country. 
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My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, 
but what together we can do for the freedom of man.  

I sin första appell åkallar Kennedy sina medborgare i Amerika, i den andra 
också Världens medborgare, My fellow citizens of the world. I appellen till 
Världens medborgare handlar kraven om ”vad vi tillsammans kan göra” 
för människans frihet. Ett exempel hos Clinton betonar ännu tydligare den 
kraftinsats som krävs:  

Ex. 4. William Clinton, 1993  

And so, my fellow Americans, we must be strong, for there is much to 
dare. The demands of our time are great and they are different. Let us 
meet them with faith and courage, with patience and a grateful and 
happy heart. Let us shape the hope of this day into the noblest chapter 
in our history.  

Detta exempel visar hur både my fellow Americans och vi-tilltal föregår 
eller bäddar in resonemang om svåra och viktiga utmaningar. Båda ex-
emplen visar hur vi-tilltal och fellow- konstruktioner kopplas till nobla 
mål, men hur artigheten samtidigt blir en resurs för ett delvis disciplinärt 
syfte. Fellow-tilltalet används för att mobilisera styrkeinsatser från landets 
medborgare.  

Ordboken ger ett antal olika översättningar till fellow: karl, prick, kille, 
grabb, pojke, människa (Norstedt 2000). Det är alltså ursprungligen en 
manligt kodad tilltalsform, även om den också kan användas för människa 
(eller medmänniska). De ministrar och andra dignitärer som ibland hälsas 
före fellow citizens är genomgående män, med få undantag (1973 hälsar 
Nixon en dam, Mrs. Eisenhower, innan han övergår till ”and my fellow 
citizens..”).  

Vi-tilltal: En kritisk omläsning av Brown & 
Levinson  
I några tal (nedan hos Eisenhower och Obama) förekommer en specifik 
variant av vi-tilltal, nämligen sammanställningen ”we, the people”. Det 
används liksom i fellow-tilltal eller andra vi-tilltal som ett sätt att bädda in 
eller mjuka upp krav eller önskemål från presidenten (om inkluderande vi-
tilltal, se också Brown & Levinson 1987). Tillägget the people tjänar san-
nolikt till att ge en viss tyngd och högtidlighet åt önskade insatser eller 
uppoffringar:  
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Ex. 5. Dwight Eisenhower, 1953 

My fellow citizens: The world and we have passed the midway point of 
a century of continuing challenge. We sense with all our faculties that 
forces of good and evil are massed and armed and opposed as rarely 
before in history. ... 

This faith rules our whole way of life. It decrees that we, the people, 
elect leaders not to rule but to serve. It asserts that we have the right to 
choice of our own work and to the reward of our own toil.  

Eisenhower använder här my fellow citizens (rad 1) och we (rad 2) som 
relativt synonyma fenomen när han här (under kalla kriget) talar om goda 
och onda rustade krafter, samtidigt som han betonar medborgarnas ansvar 
att välja ledare som tjänar folket, mot dessa onda krafter. I gengäld lovar 
republikanen Eisenhower indirekt att medborgarna inte ska berövas belön-
ingen för sitt arbete.  

Liknande retoriska resurser användes av demokraten Obama men med 
andra politiska implikationer:  

Ex. 6. Barack Obama, 2013:  

My fellow Americans, we are made for this moment, and we will seize 
it – so long as we seize it together. (Applause.)  

For we, the people, understand that our country cannot succeed when a 
shrinking few do very well and a growing many barely make it. (App-
lause.) We believe that America’s prosperity must rest upon the broad 
shoulders of a rising middle class. We know that America thrives when 
every person can find independence and pride in their work; when the 
wages of honest labor liberate families from the brink of hardship...  

We, the people, still believe that every citizen deserves a basic measure 
of security and dignity.  

Två gånger i sitt tal använder Obama ett inkluderande vi-tilltal (we, the 
people) när han talar å sina medborgares vägnar och proklamerar att landet 
inte kan lyckas om inte fler personer kommer i utnyttjande av (i) an-
ständiga löner (ii) som garanterar en tillvaro med trygghet och värdighet. 
Obama använder alltså samma typ av retoriska samtalsresurs som Eisen-
hower, we, the people, men med andra politiska budskap.  

Liksom flera tidigare presidenter presenterade Donald Trump i sitt tal 
en rad meningar med vi-intentioner (Tuomela, 2005), alltså yttranden med 
utfästelser om vad ”vi” avser att göra.  
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Ex. 7. Donald Trump, 2017 (talets inledning) 

We the citizens of America have now joined a great national effort to 
rebuild our country and restore its promise for all our people. Together 
we will determine the course of America for many, many years to 
come1. Together we will face challenges2. We will confront hardships3 

But we will get the job done.4  

Avsiktsförklaringen för we, the citizens är arrangerad i form av fyra vi-
intentioner som jag här har numrerat för att visa den retoriska uppbygg-
naden av en hel serie vi-intentioner.  

Liksom Eisenhower och Obama utnyttjar Trump tilltalsformen we, the 
citizens. När Trump använder sig av ett inkluderande vi-tilltal utnytttjar 
han alltså retoriska resurser som Eisenhower och Obama tidigare också 
har använt när de har talat till och om sina medborgare. Retoriska resurser 
kan ju utnyttjas för helt olika budskap, vilket här framgår när Trump alltså 
återanvänder resurser från både demokratiska och republikanska före-
gångare inom politiken. Detta blir en del av den kör av röster som hörs 
både initialt i talet och under installationstalets gång.  

Referenser  
Agha, Asif, 1994: Honorification. Annual Review of Anthropology 23. S. 277–

302. Aronsson, Karin, 1991: Pediatriska samtal och social distans: En kritisk 
diskussion av Brown & Levinsons samtalsmodell. I: Socialmedicinsk Tid-
skrift 68. S.438–446.  

Aronsson, Karin, 1998: Identity-in-interaction and social choreography. I: Research 
on Language and Social Interaction 31:1. S.75–89.  

Aronsson, Karin, 2019: Samtal. Stockholm: Liber.  
Aronsson, Karin & Rindstedt, Camilla, 2011:Alignments and facework in paedi-

atric visits: Toward a social choreography of multiparty talk. I: Communi-
cation in professions and organizations: Handbook of applied linguistics 3, 
red. av N. Candlin & S. Sarangi. Berlin: Mouton de Gruyter. S. 121–142.  

Aronsson, Karin & Rundström, Bengt, 1989: I: Cats, dogs, and sweets in the clin-
ical negotiation of reality: On politeness and coherence in pediatric discourse. 
I: Language in Society 18. S. 483–504. https://avalon.law.yale.edu/subject_ 
menus/inaug.asp   

Bakhtin, Mikhail, 1981: The dialogic imagination. Four essays.Austin: University 
of Austin Press.  

Brown, Roger, & Gilman, Albert, 1960: The pronouns of power and solidarity. 
I: Style in language, red. av T. A.Sebeok. Cambridge, MA: MIT Press. S. 253–
76.  

Brown, Penelope & Levinson, Steve, 1987: Politeness: Some universals in langu-
age usage. Cambridge: Cambridge University Press.  



126 

Clayman, Steven, Heritage, Joh, Elliott, Marc, & McDonald, Laurie, 2007: When 
does the watchdog bark? Conditons of agressive questioning in presidential 
news conferences. I: American Sociological Review 72:Feb, S.23–41.  

Goffman, Erving, 1974: Frame analysis. Harmondsworth: Penguin Books.  
Goffman, Erving, 1967: The nature of deferene and demeanor. I: Interaction 

ritual. New York: Pantheon Books. S.47–95.  
Norstedts 2000: Norstedts Engelsk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts  
Pauletto, Franco, Aronsson, Karin & Galeano, Georgia, 2017: Endearment and 

address terms in family life: Children’s and parents’ requests in Italian and 
Swedish dinnertime interaction. I: Journal of Pragmatics 109. S.82–94.  

Tuomela, Raimo, 2005: We-intentions revisited. I: Philosophical Studies 125. 
S. 327–369.  

Wadensjö, Cecilia, 2002: Att medskapa Jeltsin: Tankar kring en radiointervju. 
I: Jagen och rösterna: Goffman, Viveka & samtalet, red. Av P. Linell & K. 
Aronsson. (Studies in Communication). Linköpings universitet. S. 115–125.  

Wadensjö, Cecilia, 2009: “Även du var här herr översättare!”: En tv-intervju med 
Gorbatjov. I: Den väsentliga vardagen: Några diskursnanalytiska perspektiv 
på TAL, TEXT och BILD, red. av A. Sparrman, J. Cromdal, A-C. Evaldsson 
& V. Adelswärd. Stockholm: Carlssons. S. 272–288.  

 
 



 
 

127 

En gammal språkspaltares funderingar 

Viveka Adelswärd 

Abstract 
The article gives examples from letters to Svenska Dagbladet written in 1994–95 about 
language norms. Swedes are often very interested in discussing their language, expressing 
strong views of what is right and what is wrong to say or to write. Many newspapers have 
weekly chronicles dealing with such normative questions. The article presents a com-
parison between older and present day normative discussions. The debate concerning 
the use of conjunctives has died down completely, but other strong opinions of what is 
linguistically correct are still current. Among these are the use of de (they) where the 
correct use would be dem (them). The earlier often expressed disapproval of the 
“vulgarization” of Swedish language is nowadays expressed in milder terms. Some ex-
amples of linguistically amusing incorrectness are also presented, such as portmanteau 
words and malapropisms. 

Keywords: Language norms, weekly chronicles, normative questions, vulgarization, mala-
propisms 
 

Redan 1942 dök den allra första språkspalten upp. Det var i Svenska Dag-
bladet och den som skrev den var Erik Wellander som då var den ledande 
språkvårdaren i Sverige. Flera dagstidningar följde efter och öppnade sina 
spalter för språkvårdare. Tanken var främst att de skulle svara på frågor 
från läsare om vad som var rätt eller fel när det gällde ordformer och ut-
tryck i modern svenska. Titeln på Wellanders banbrytande bok, Riktig 
Svenska, som kommit ut 1939 antydde indirekt att det skulle kunna finnas 
”oriktig” svenska.  

Erik Wellander skrev sedan språkspalter varje vecka tills han 1977 
efterträddes av Bertil Molde, en minst lika viktig förgrundsfigur för sven-
ska språket, som sedan skrev sina språkspalter i Svenska Dagbladet varje 
måndag fram till 1994 då han ersattes av nya skribenter, nämligen Olle 
Josephson, Gunnel Källgren, Siv Strömquist och Viveka Adelswärd. Kan-
ske var tanken att perspektiven på 1990-talets språkfrågor skulle breddas 
eftersom fyra olika skribenter kunde förväntas ge delvis olika svar.  

Min första språkspalt skrev jag i juni 1994 och presenterade mig som 
angelägen att vidga ramen för språkspalten. Min drivkraft i forskningen 
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om språk var nyfikenhet – jag ville snarare vara en språkvärldens upp-
täcktsresande än en språkets ordningspolis. 

Tillsammans med de andra språkpaltarna fick jag de första åren många 
brevfrågor och när jag i ett anfall av städningsiver – ett oväntat positivt 
resultat av coronakarantänen – hittade en stor låda med just brev från 
SvD:s läsare 1994–1995 började jag nyfiket läsa dem. Det slående var hur 
många av brevskrivarna som ville uppmuntra oss att genast ta itu med vad 
de tyckte var felaktigt språk. Metaforerna var hämtade från olika samhälls-
områden. Skribenterna önskade att de nya språkspaltarna som språkets 
läkare skulle ”rätta till det som är sjukt och felaktigt” eller i likhet med en 
hård språkgeneral skulle ”hjälpa det arma svenska språket genom en mot-
eld i spalten” och se till att sönderfallet ”hejdas någonstans på vägen mot 
totalt kaos”. Man önskade också språkvårdare som med samma styrka som 
näringslivets ”beslutsstarka män typ Nicolin och Barnevik” skulle mobil-
isera ”krafter att sättas in mot de förstörande processerna.” Några skrib-
enter hade en mer blygsam önskan om att vi skulle bedriva ”en sorts re-
klam” och ”starta en kampanj mot detta språkförfall” eller kanske som 
trädgårdsmästare bekämpa språkligt ogräs. Fast det var nog rätt hårdhänta 
trädgårdsmästare de önskade sig. ”Klipp till – otyget behöver hållas efter 
hårt och envetet så att det ju förr desto hellre kommer att vissna och dö!” 
Breven från de första två åren var typiskt välskrivna men ofta syrligt form-
ulerade, skrivna med vacker handstil eller på skrivmaskin och underteck-
nade med reservoarpenna. De flesta som skrev var män och tilltalsordet 
var oftast Ni och till de första breven hörde ibland medskickade tidnings-
urklipp med understrykningar av det förhatliga uttryckssättet i rött med 
kommentarer i marginalerna.  

Snart minskade brevskörden och ersattes av mejlfrågor. De rörde också 
åsikter om felaktigheter i språket men jag minns också det glädjande i att 
plötsligt få uppmuntran; det kunde stå att något jag skrivit var roligt, in-
tressant och gav nya tankar. Med mejl blev det kanske lättare att sända ett 
snabbt tack, en kommentar eller en enkel fråga. Men för att först formulera 
ett långt brev på brevpapper, sedan leta upp ett frimärke och gå till brev-
lådan behövdes nog mer energi. Och ilska och uppdämd irritation kunde 
höja adrenalinnivån och ge den behövliga energin. Det var då det.  

Högst på irritationstopplistan 1994 
Men vilka språkliga förskräckligheter menade läsarna vara mest upprör-
ande när jag började skriva språkspalter? De var språkets förfall, språkets 
vulgarisering och förenkling, språkbrukarnas okunnighet och ilskan mot 
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åsikten att ett visst språkbruk skulle anses vara rätt bara för att majoriteten 
använde det. 

Det förefaller mig alltför enkelt att anse den sorts språk vara bäst, som 
utan att röna större motstånd uppvisar okunnighet och vulgära förenk-
lingar; (t.ex. en babis) även om sådana anammats av en majoritet i 
landet. 

Att vilja förbjuda äldre former, bara därför att okunnigt folk, t.ex. 
reklammakare, gör fel, är alltför eftergivet. Tvärtom bör man ställa sig 
upp och ryta till och avslöja den lättja hos upphovsmannen, som för-
indrat honom att ta reda på den riktiga språkformen.  

Liknande sätt att resonera torgförs naturligtvis även idag. Men jag tror att 
den inflammerade debatten om konjunktivens vara eller inte vara som fak-
tiskt fördes 1994 känns mycket förlegad idag. Det var längesedan som 
någon skrev till tidningarna och efterlyste konjunktiver. 

Visst kan man uttrycka samma tankeinnehåll med hjälp av hjälpverb 
(kunde komma), men det är i sig mera värdefullt med en äldre form 
(komme), som man, om man har intellektuella ambitioner, kommer att 
återfinna i texter från gångna tider i vår historia (Gustav Vasas bibel 
från 1500-talet, Bellmans poesi på 1700-talet, Strindbergs samhälls-
kritik på 1800-talet), och är man inte beredd på dem, när de dyker upp 
vid läsningen, förlorar man i effektivitet, när det gäller förståelsen. 

Det kan tyckas snobbigt att använda konjunktiver. Än sen: med en god 
skolutbildning och oförväget bistånd från landets offentliga språk-
vårdare, som f.ö. bör tilltvinga sig regelbundna program tider i TV, kan 
vem som helst med tiden uppnå denna snobbposition. Om majoriteten 
av vårt folk återfått, vad en slapp utbildning – ofta under kaotiska och 
slumpartade förhållanden – under senare årtionden berövat densamma, 
behöver snobbetiketten ej längre användas. 

Det var inte bara ilskan över språkets vulgarisering eller sorgen över kon-
junktivens död som var på tapeten i språkspalterna 1994–95. Man upp-
rördes över att uttryck som tack – vare, trots – att och på grund av bland-
ades ihop hur som helst, att man inte kunde skilja mellan innan och före, 
eller mellan uttrycken vare sig – eller och varken – eller och inte heller 
mellan utelämna och utlämna. Bruket av svordomar och användningen av 
ordet fika var absolut förkastligt, liksom att skriva att man spenderade tid 
– det var bara pengar som man kunde spendera. Om man skulle skriva en 
sorts samtal eller ett sorts samtal debatterades livligt. Och den svåra 
frågan om att använda media istället för medier som plural av medium 
löstes inte förrän många år senare. 
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De flesta av dessa ovan beskrivna irritationer lever kvar och återkom-
mer i Sara Löwestams roliga Handbok för språkpoliser som från 2020. 
Men vi verkar ha försonats med användningen av både fika och media – 
de formerna finns inte med i hennes bok. Däremot var det inte många som 
1994 ventilerade sin ilska över att formerna våran och eran användes – 
förmodligen var de inte vanliga i skriftspråket då. Inte heller var det någon 
som 1994 ondgjorde sig över att skillnaden mellan var och vart inte re-
spekterades. Den sista frågan ligger högt på enligt vad Anders Svensson i 
Språktidningen fyndigt kallar irritationstopplistan. 

År 1994 upprördes många över att skribenter använde sig av lös sam-
manskrivning. Nej, jag tänker inte på senare års upprördhet över särskriv-
ningen, ilskan över alla dessa sjuka sköterskor, skumma tomtar och glada, 
packade räkmackor. Sådana här felaktiga särskrivningar ligger just nu högt 
på irritationstopplistan. Men år 1994 kom flera brev som handlade om att 
tidningarna tyvärr lämnat de fasta och mer skriftspråkliga sammansätt-
ningarna och övergått till de lösa. Fasta sammansättningar var mer form-
ella och ansågs därför av somliga brevskrivare mer lämpliga i skrift-
språket. De ville därför hellre använda avtorka än torka av, ifylla än fylla 
i och inlämna än lämna in. 

Språkvården hade visserligen redan i början av 1990-talet rekommend-
erat att lösa sammansättningar av verb skulle användas i vanlig sakprosa 
för att texten skulle bli ledigare. Men det höll ännu inte alla med om. 

Språkspalter som väcker irritation och glädje 
Brevhögen från1994–95 gjorde att jag kunde se vilka av mina språkspalter 
från de åren som fått störst respons – dvs. antingen intresserat eller irriterat 
läsarna mest. De absolut flesta kommentarerna fick jag till en spalt som 
handlade om ordet sjukskriven. Den skrevs som ett svar till en läsare som 
frågat varför människor började säga att de var sjukskrivna istället för att 
de var sjuka.  

Mitt svar löd i korthet att detta att vara ”sjukskriven” tycktes vara knutet 
till ens professionella jag, termen antyder ett arbete och en position inom 
ett försäkringssystem. En sjukskriven person är en samhällsmedborgare, 
medan en sjuk person bara är en människa. Det finns också en egendomlig 
stumhet i ordet eftersom det inte tolererar modifierande eller karaktär-
iserande bestämningar. Sjukskriven intar en absolut position. Man kan t.ex. 
vara ”svårt sjuk” eller ”ganska sjuk” men knappast ”mycket” eller ”litet 
sjukskriven”. 

Den ökande användningen av sjukskriven illustrerade en intressant 
tendens i modernt språkbruk, nämligen den att man i sitt vardagsspråk kan 
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överta de kategorier och fackspråkliga beteckningar som institutioner eller 
experter använder. Vi kan tala om och tänka på oss själva som t.ex. ”för-
äldralediga”, ”utstämplade” eller ”utmattningsdepressiva”. I dagens corona-
tid har jag allt mer sökt undvika att tala om mig själv som en riskperson 
för att undgå risken att börja tänka på mig som just en sådan. 

Den ryske litteratur- och språkteoretikern Bakhtin säger ungefär följ-
ande: ”Ett ords liv finns i överföringen från en mun till en annan, från en 
social grupp till en annan, från en generation till en annan. I denna process 
glömmer inte ordet sin egen väg och kan inte heller helt och hållet frigöra 
sig från påverkan från de sammanhang i vilka det tidigare befunnit sig.” 
När man låter facktermer som de exemplifierade ingå i det privata språket 
övertar man därför också några av de synsätt som dessa termer ligger in-
bäddade i.  

Ett annat exempel på en spalt som fick många svar handlade om ordet 
typ. Författaren Gunilla Bergström – upphovsmamma till Alfons Åberg – 
uttryckte i ett radioprogram omkring 1995 sin förtjusning över att kunna 
bruka det ”listiga och användbara” typ istället för det långa och otympliga 
till exempel. Ungefär samtidigt fick jag brev av en läsare som blev oerhört 
upprörd över en meteorolog i TV, som sa att ”den som väntar på vackert 
väder får vänta till typ tisdag, onsdag”. Även om man varken sett eller hört 
just denna meteorolog kunde man dra slutsatsen att hen var ung. (Ja, hen 
förekom verkligen inte 1994.) 

Många brev till språkspalten påstod ofta att typ är ett ord som slarvigt 
slängs in i språket litet hur som helst av ungdomar. Men Ulla-Britt Kot-
sinas från Stockholms universitet gjorde vid samma tid analyser av ung-
domars spontana talspråk och fann att typ inte alls slängdes in slump-
mässigt. Ordet uppträdde i ganska bestämda positioner, som strax intill de 
ord eller pseudocitat som skulle fokuseras eller i gränsen mellan satser. 
Det kunde också förekomma i början av en replik, som startsignal, och i 
slutet, som turöverlämnare, dvs. låta den som lyssnar förstå att det nu är 
fritt fram att säga något.  

I min språkspalt redogjorde jag för forskningen om typ och berättade 
att ordet användes som ett approximerande adverb med betydelsen unge-
fär eller omkring, hade en modifierande funktion och användes för att mar-
kera överdrift, vaghet eller inexakthet i ordvalet, att det också signalerade 
att ett citat inte utgör en exakt återgivning utan är ett pseudocitat, ett unge-
färligt återgivande av vad någon sagt eller tänkt. 

De många kommentarer jag fick om sjukskriven och typ var både pos-
itiva och negativa. Det fanns faktiskt några få som tyckte att mina syn-
punkter var intressanta, men de allra flesta reaktionerna var negativa. Man 
menade att mina utläggningar om sjukskriven och typ inte hade något med 
de flesta läsares förväntningar på en språkspalt. De ville få ett klart och 
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normerande besked i språkfrågor rörande ord eller uttryck. De ville helt 
enkelt veta om de var korrekta eller felaktiga. Språkspalten skulle varken 
handla om samhället eller språket som system!  

En tredje typ av språkspalt orsakade många reaktioner av mer positivt 
slag. Nu var det inga arga läsare som tyckte att jag inte fullgjorde mitt 
uppdrag. Det gällde de spalter som handlade om folketymologier, mal-
apropismer och kontaminationer, dvs. språkliga felaktigheter som kunde 
göra en läsare på gott humör. Det strömmade in exempel från läsarna som 
visade hur roligt de tyckte det var att leka med språket – eller att skratta år 
de dumma som inte förstod. 

 Malapropism är ett felaktigt bruk av ett ord eller uttryck. Talaren har 
helt enkelt missuppfattat ett ords betydelse och förväxlat detta med betyd-
elsen hos ett ord som låter snarlikt. Som att hävda att man besitter en stor 
språklig korpulens istället för kompetens. Och den som tror sig kunna 
öppna dörren till lycka och rika skatter genom att uttala orden Caesar, 
öppna dig bör nog slipa på formuleringen. Om bruket är humoristiskt eller 
pinsamt beror naturligtvis på från vems perspektiv man ser det hela. 

En god vän som gjort en stor sats Biff à la Lindström bad sin son att 
paketera dem och lägga i kylen. När hon senare skulle ta fram något till 
middagen upptäckte hon att frysen var fylld med många små paket som 
alla hette ”Biffarna Lindström”. Någon skulle kunna kalla detta för en 
malapropism men det är nog snarare en folketymologi. Denna term syftar 
på en språklig ombildning som uppstår när språkbrukaren ansluter ett ord 
till sådana som redan finns i språket för att göra det mer begripligt.  

Nyligen skrev Lena Lind Palicki en rolig krönika – för så kallas språk-
spalten idag – i Svenska Dagbladet om folketymologier, dvs. när vi kopp-
lar ihop ett främmande uttryck – eller ord – med något redan känt. Ett 
klassiskt exempel är uttrycket lägga rabarber på som från början var 
lägga embargo på. Nu skrev Lena att hon var särskilt förtjust i barns fel-
tolkningar av klassiska jultexter som dessa rader från ”Hej tomte-
gubbar…”,  ”En liten tiger lever här, med mycket möbler och stor affär.”  

Men när det gäller att ”ta skeden dit man kommer” så rör det sig snarare 
om en kontamination. Det är en sammanblandning som uppstår när man 
inte väljer mellan två samtidigt föresvävande uttryck utan kombinerar 
delar av dem. ”Nu ska vi se om vi kan hålla fanan flytande till skutan är i 
hamn” som en frågesportsledare i tv en gång uttryckte sig på 1990-talet. 

Gamla, nya och till synes eviga frågor 
Konjunktivens berättigade plats i svenska språket var en stor fråga för 25–
30 år sedan, tätt följd av de till synes eviga frågorna som rör de/dem/dom 
och också sin/hans/hennes. Så här kunde det låta i ett brev från 1994: 
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Sv. Dagbladet har i alla tider varit känt för sin goda svenska, men på 
senare år har en påtaglig försämring inträtt. Otaliga med mig ondgör 
sig över att dagens journalister inte kan den mest elementära regeln i 
vårt språk näml. den, att objektsformen av ett pronomen användes efter 
preposition. I söndagens tidning skriver t. ex. en skribent att ”…. fanns 
de till hjälp och stöd för alla de, som…… att ingen av de, som…..; 
…… Försök, bästa Sv. Dagblad att påpeka för dem, som skriver, hur 
”riktig svenska” ser ut.  

Idag är det ingen som irriterar sig på att konjunktiven försvunnit utan den 
fråga som enligt Anders Svensson stiger snabbast tillsammans med fel-
aktiga särskrivningar på irritationstopplistan är dem i subjektsposition. 
”Dem äter middag nu.” Den frågan förekom absolut inte 1994–1995. Att 
dem numera kan förekomma som subjekt gör att ett halvgammalt förslag 
om att ersätta de och dem med dom plötsligt verkar begripligt. Kanske är 
det bättre med talspråklighet än regelvidrighet. 

I den här artikeln har jag ofta uttryckt mig som om de flesta brev-
skrivare 1994 frågat om vad som är korrekt respektive felaktig språk-
användning. Det är inte riktigt sant. Brevskrivarna var ofta helt övertygade 
om att de visste vad som var rätt och ville att jag skulle bekräfta detta. Det 
gäller nog fortfarande. Anna Malin Karlsson som skrivit många spalter i 
SvD säger att ”de flesta frågor handlar om att läsaren irriterar sig över 
något, och vill ha rätt i att detta är fel. Rätt och fel på sätt och vis alltså, 
men inte genuina frågor.” Och fortfarande är det nog så att många som 
anser att de som kallas språkvårdare – eller språkkrönikörer – helst borde 
bete sig som maktfullkomliga språkpoliser. 

Mikael Parkwall, som också skriver i Svenska Dagbladet, berättar att 
han får en hel del brev där han uppmanas att ”upplysa den okunniga popula-
sen om” vad som är rätt av personer som egentligen bara vill höra att språk-
et fortfarande var bäst när just de växte upp. Denna inställning är gammal 
som antiken då man också tyckte att dagens ungdom varken kunde tala 
eller skriva ordentligt. 

Det kan kännas rätt hopplöst att upptäcka att så många gamla irrita-
tioner och frågor hänger kvar trots att språkvårdare genom åren tyckt att 
de klart och tydligt understrukit och förklarat dels varför vissa sätt att 
uttrycka sig inte är sämre än andra, dels varför vissa andra kan vara olämp-
liga. Irritationer med till synes evigt liv dyker fortfarande upp trots att de 
diskuterats ofta och länge. Men språket styrs ju inte av språkvårdare eller 
andra språkexperter. Utan av användarna.  

Vad vi, som tycker om språk och fascineras av dess bruk, kan glädjas 
åt är att intresset för en mängd olika frågor om uttryck, uttal, dialekter, 
skillnader och likheter mellan olika språk, betydelser och stilistiska nivåer 
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är stort i radio, tv och andra media. Kanske till och med ökande? Frågor 
som ”varför” ett språkbruk försvinner eller utvecklas är visserligen omöj-
liga att helt besvara men bra mycket mer intressanta att fundera över än de 
rätt tråkiga frågorna om rätt och fel. Fast de som efterlyser ett värderande 
perspektiv och faktiskt vill veta vad som i detta nu kan anses som korrekt 
kan väl också få svar.  
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Det finns många fler helrematiska 
meningar i svenskan än vad vi tror 
En kvalitativ studie om informationsstruktur i deklarativa 
huvudsatser i moderna svenska romantexter 

Daria Titarenko 

Abstract 
This paper is a qualitative study of all-rhematic declaratives in 11 Swedish novels written 
between 1982 and 2019. The all-rhematic (thetic) utterances have undivided information 
structure. They do not provide any information about an entity (i.e. theme + rheme) but 
convey an entire message (just rheme). All-rhematic utterances are found in different 
languages having a language-specific encoding there. Since there is no more or less 
complete classification of all-rhematic declaratives in modern Swedish the main purpose 
of this study is to provide one. 
     The paper presents 12 functional-structural types of all-rhematic declaratives in 
modern Swedish and highlights the importance of awareness and recognition of the 
phenomenon for translation, especially to languages with pragmatic word order, e.g. 
Russian. 

Keywords: Information structure, word order, all-rhematic declaratives, thetic utterance, 
modern Swedish 
 

Inledning 
I språkvetenskaplig litteratur brukar en menings informationsstruktur be-
skrivas som en kombination av två delar (Molnár 1998 s. 90, Mel'čuk 2001 
s. 95, Halliday 2004 s. 65). I övrigt råder oenighet om termerna och deras 
innebörd så att man även kan beskriva det som ”terminological minefield” 
(Molnár 1998 s. 90). I funktionell lingvistik används t.ex. termerna tema 
och rema och i det generativa ramverket talar man om focus och pre-
supposition, background eller topic. Man kan även använda flera term-
uppsättningar inom samma ramverk för att beteckna dikotomin på olika 
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nivåer i en mening.1 I denna studie används termerna tema och rema för 
att beteckna meningskonstituenterna vid den grundläggande informations-
strukturella indelningen av en mening. 

Det finns tre huvudprinciper för att definiera tema och rema: positions-
principen, informationsprincipen och innebördsprincipen. Positionsprin-
cipen innebär att tema definieras som en menings utgångspunkt, det som 
alltid står först, och rema är det som följer efter temat (Halliday 2004, 
Holmberg & Karlsson 2019). Informationsprincipen säger att tema inne-
håller känd/given information och rema är det som ”talaren antar är ny 
information för åhöraren” (Bohnacker & Rosén 2009 s. 145). Innebörds-
principen2 som bl.a. används i SAG definierar tema som ”det som ett 
påstående handlar om (samt den del av meningen som uttrycker detta)” (1 
s. 231) och rema som ”det som talaren (främst) vill ha sagt i ett påstående 
(samt den del av meningen som uttrycker detta)” (s. 218). Det sistnämnda 
tillvägagångssättet används också i denna studie eftersom det tycks passa 
bäst för att förklara variation i svensk ordföljd. Innebördsprincipen möj-
liggör nämligen en mer nyanserad analys av samspelet mellan ordföljd och 
informationsstruktur i en mening, medan positionsprincipen förklarar alla 
ordföljdsvariationer likadant, och informationsstatus av olika komponent-
er i meningen hänger inte alls ihop med ordföljd inom informationsprin-
cipen. 

Somliga forskare analyserar dock vissa meningar som odelade (Math-
ezius 1967) eller ”Rheme-only” sentences (Borschev & Partee 2002). Des-
sa meningar saknar tema och är omöjliga att indela i ”vad som sägs om 

                                                            
1 Molnár (1998) använder termerna topic–comment för dikotomin på den informations-
strukturella nivån där topic betecknar den meningskonstituent som den viktigaste informa-
tionen (comment) ”predikeras om”. Termerna theme–rheme anger konstituenternas in-
formationsstatus där theme står för given information och rheme för ny. Termerna back-
ground–focus används slutligen på den prosodiska nivån, där background betecknar den 
del av meningen som är prosodiskt undanhållen och focus betecknar den del som är pro-
sodiskt framhävd. 
2 Innebördsprincipen, som jag väljer att kalla den, bygger på begreppet ”aboutness” (se 
t.ex. Reinhart 1982, Vallduví & Engdahl 1996). Det finns däremot en viktig skillnad mellan 
den vanliga ”discourse-tolkningen” av begreppet och den som tillämpas i denna studie. Här 
analyseras ”aboutness” på en lägre och mer strukturell nivå. Aboutness i en sådan tolkning 
är en princip för informationsstruktur i en enskild mening, dvs. vad talaren säger/påstår 
något om i meningen, vad hen säger om det, samt om det överhuvudtaget är möjligt att 
indela meningen i sådana delar. Det sistnämnda diskuteras i denna artikel. Innebörds-
principen i denna studie bygger på idéer formulerade inom Pragskolan (t.ex. Mathezius 
1967, Daneš 1974) och även korrelerar med topic–comment i Dahl (1974), theme–rheme i 
Kiefer (1976) och tema och rema i Ekerot (1979). 
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vad”3, t.ex. It is cold. I forskningslitteratur kallas de för presentational/ 
news sentences (Schmerling 1976), neutral descriptions (Kuno 1972), 
thetic (Kuroda 1972, Dahl 1974, Lambrecht 1994), communicative unart-
iculated/all-rhematic/rhematic (Mel'čuk 2001) eller all-focus/topicless 
sentences (Vallduví & Engdahl 1996). I denna studie kallas de för hel-
rematiska meningar. 

Alla forskare är eniga om att existentiella meningar, dvs. sådana som 
introducerar en ny referent i en text, har ett rematiskt subjekt (Reinhart 
1982 s. 67). Eftersom subjektet i hög grad korrelerar med meningens tema 
(jfr Reinhart 1982 s. 62, SAG 4 s. 431, Bohnacker & Rosén 2009 s. 156) 
tenderar existentiella meningar att vara helrematiska (jfr Reinhart 1982 
s. 84, SAG 3 s. 402). De är inga yttranden om något. Sådana meningar 
brukar dock ofta innehålla rumsadverbial. Borschev & Partee (2002) och 
Lambrecht (1994 s. 145) analyserar adverbialen som tematiska och SAG 
ser dem som tema (3 s. 402) eller bakgrund, även om de förekommer i 
slutet av meningen (4 s. 432, 434).  

Adverbialets position i fundamentet eller i slutet av meningen förefaller 
däremot vara av en stor betydelse för att avgöra satsdelens informations-
strukturella funktion. Jfr följande exempel: (1) En katt sitter på trappan; 
(2) Det sitter en katt på trappan; (3) På trappan sitter det en katt (Sandelin 
2018 s. 115). Samtliga exempelmeningar kommunicerar samma sak, men 
på olika sätt. Skillnaden mellan (1) och (2) är att det rematiska subjektet 
kommer senare i (2) så att det blir lättare att uppfatta det nya (jfr Bolander 
2008 s. 210) och det låter neutralt, medan (1) låter mer komprimerat och 
målande, även expressivt. Skillnaden mellan (2) och (3) består i adverb-
ialets position och funktion, eftersom meningarna annars skulle ha haft 
samma informationsstruktur för två olika ordföljdsvariationer, vilket strid-
er mot ekonomiprincipen (Golovach 2011 s. 138, jfr Vicentini 2003 s. 42). 
I (1) och (2) presenteras inte bara katten utan situationen katten på trap-
pan. Adverbialet ingår i remat och meningarna är helrematiska. I (3) 
presenteras bara katten medan adverbialet fungerar som tema i funda-
mentet (Titarenko 2012 s. 160). 

Förutom existentiella meningar (presentational sentences) analyserar 
Lambrecht (1994) också event-reporting sentences som helrematiska 
(s. 124). De presenterar en situation/händelse i helhet, t.ex. (What hap-
pened?) The CHILDREN went to SCHOOL (s. 121). Hit hör även opersonliga 
satser med t.ex. väderverb: It is raining, There is a strong wind blowing 
(Schwarz 2010). 

                                                            
3 Som det framgår ur indelningsgrunderna är sådan analys bara möjlig inom innebörds-
principen. 
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Mel'čuk (2001 s. 111) beskriver dessutom en tredje typ av helrematiska 
meningar – performativer (t.ex. I swear). De är inga yttranden om någon-
ting utan utgör själva handlingen som de uttrycker. Därför kan performa-
tiver inte innehålla något tema. Och i Kuroda (1972) förekommer en fjärde 
typ – universal sentences, t.ex. Alle Dreiecke haben zur Winkelsumme 
zwei Rechte. 

Det finns således fyra funktionella huvudtyper av helrematiska deklara-
tiver: presenterande (existentiella) meningar, event-reporting-meningar, 
performativer och allmänna utsagor. Hur de exakt ser ut i olika språk är 
språkspecifikt (Schwarz 2010). Detta leder till frågeställningen i denna 
studie: vilka meningar är helrematiska i svenskan? Studiens syfte är att 
urskilja och klassificera helrematiska meningar i modern svenska eftersom 
företeelsen är understuderad och det inte finns någon sådan klassifikation 
för svenskan.  

Material 
Som material används elva svenska romantexter4 skrivna mellan 1982 och 
2019 (se Materialförteckning) där samtliga deklarativa huvudsatser har 
analyserats från ett informationsstrukturellt perspektiv med beaktande av 
hela kontexten. 

Romangenren i sig tillåter störst språkvariation därför tycks en språk-
vetenskaplig analys av romantexter kunna ge en överblick över vad som 
förekommer i ”hela språket”. De analyserade romantexterna representerar 
olika romanformer så som detektivroman, vardagsroman, historisk roman, 
ungdomsroman, forskningsroman, dagboksroman samt en roman med 
sociala och politiska inslag. Detta innebär en stor variation av samman-
hang och språket. Analys av relation mellan ordföljd och informations-
struktur i deklarativerna i dessa texter förefaller därför ge möjlighet att dra 
slutsatser om modern svenska. 

Resultat 
Den genomförda analysen visar att det förekommer tolv funktionellt-
strukturella typer av helrematiska deklarativer i modern svenska:  

1. presenterande meningar (med indefinit subjekt) 

                                                            
4 Enstaka exempel i artikeln kommer dock från forskningslitteratur. Ett exempel kommer 
från en barnsång (exemplet används här för igenkännings skull). 
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2. ”pseudopresenterande” meningar med definit subjekt i 
fundamentet 

3. kontextfria event-reporting-meningar med indefinit subjekt i 
fundamentet 

4. kontextberoende event-reporting-meningar med definit subjekt i 
fundamentet 

5. event-reporting-meningar med negerat eller fokuserat subjekt i 
fundamentet 

6. event-reporting-meningar med ”platshållarsubjekt” i fundamentet 
7. performativer 
8. allmänna utsagor 
9. inkongruenta uppmaningar  
10. inkongruenta känslouttryck 
11. ”frågeformade” deklarativer med utelämnat objekt i fundamentet 
12. tvåfokala helrematiska meningar med ett uppdelat rema. 

Typerna 1–7 korrelerar med Lambrechts och Mel'čuks tre funktionella 
typer av helrematiska meningar, typ 8 förekommer i Kuroda (1972). Typ-
erna 1 och 11 förekommer i Bolander (2008 s. 210f) och typerna 1–3 samt 
6, 8 och 11 förekommer indirekt5 i SAG (4 s. 433f, 692). Typ 12 beskrivs 
här för första gången.6  

Nedan diskuteras dessa typer mer ingående. 

Presenterande (existentiella) meningar 
Existentiella meningar presenterar företeelser (personer och ting) och 
kommunicerar deras existens. Schwarz (2010) kallar dem för thing-
presenting. De presenterade företeelserna brukar anges med ett indefinit 

                                                            
5 Typerna är inte avgränsade i SAG utan förekommer som enstaka exempel på meningar 
utan ”tydligt” tema. Funktionen som uppmaning eller känslouttryck hos deklarativa huvud-
satser (jfr typ 9–10) förekommer också i SAG. Sådana satser kallas för deklarativa huvud-
satser i sekundär användning (4 s. 699ff, 724f). Där analyseras de dock inte ur ett informa-
tionsstrukturellt perspektiv, alltså som helrematiska. 
6 I Molnár (1998 s. 142) förekommer dock ett exempel från tyska som har ”narrow focus 
in multiple foci sentence” i början av meningen: (Wer hat was gekauft?) PEter hat einen 
neuen WAgen gekauft. Exemplet liknar de svenska exemplen i typ 12 (se avsnittet Hel-
rematiska meningar med ett uppdelat rema), men Molnár analyserar den initiala kompon-
enten som topic. 
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rematiskt subjekt. Denna typ av helrematiska meningar är mycket frekvent 
och heterogen i svenskan. 

Vanligast används presenteringskonstruktionen med ett formellt och ett 
egentligt subjekt i detta syfte i svenskan, t.ex. Det har kommit en ny läkare 
till avdelningen (Bolander 2008 s. 210). Bolander poängterar att ”presen-
teringskonstruktionen är en tillämpning av principen ’ny information på 
slutet’ och inleder ofta en situationsbeskrivning, när det inte finns något 
känt att utgå från” (Ibid.). Exempelmeningen presenterar egentligen en hel 
situation – en ny läkare på avdelningen – och fungerar ingalunda som ett 
meddelande om avdelningen. Rumsadverbialet till avdelningen tillhör det 
meddelade i meningen (remat) och meningen är helrematisk, eftersom det 
står ett informationstomt formellt subjekt i fundamentet (jfr SAG 4 s. 43, 
Bohnacker & Rosén 2009 s. 156) och resten är rema. Det egentliga sub-
jektet är remats kärndel och introducerar sin referent i diskursen. 

Förutom det expletiva subjektet det kan en presenteringskonstruktion 
ha adverben här och där i fundamentet. De fungerar som platshållare 
(Bohnacker & Rosén 2009 s. 158), även om de bibehåller sin rumsbetyd-
else (SAG 4 s. 44). 

(4)       Här kommer Pippi Långstrump…7 

(5)   Den av djävulens demoner som tydligen kallades Al Ghouti    
utstrålade frid. <…> Men här var en man som nyss hade dödat 
tre eller fyra andra män…8 (5)9 

Platshållaren där är typisk för sydsvenska, t.ex. Där är en lapp på dörren 
(Bohnacker & Rosén 2009 s. 158). I standardspråket fungerar den oftast 
för att presentera en hel situation och inte främst subjektets referent. Den 
inleder alltså snarare event-reporting-meningar i Lambrechts terminologi: 

(6)  ”Ursäkta, men det här går inte för sig… jag måste ut och 
konferera”, <…> //10 ”Där fick han eld i baken.” (4) 

Satser med expletiva subjekt har ofta en motsvarighet med ett referentiellt 
led som subjekt i fundamentet (SAG 4 s. 74). Men sådana satser före-
kommer mer sällan i svenskan än sina motsvarigheter med formellt subjekt 
(Bohnacker & Rosén 2009 s. 157). De fungerar emellertid likadant, dvs. 

                                                            
7 https://www.astridlindgren.com/sv/verken/sangerna/har-kommer-pippi-langstrump 
8 Här har presenteringskonstruktionen snarare en karakteriserande än existentiell betydelse, 
fastän existensen också kommuniceras. 
9 Som materialkälla anges nummer av texten i materialförteckningen. 
10 Med två sneda streck markeras början av ett nytt stycke. 
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presenterar subjektets referent (i en viss situation), kommunicerar där-
igenom dess existens och är helrematiska: 

(7)  // Ett åskmuller hörs i fjärran. <…> // En blixt flammar till. (9) 

Helrematiska existentiella meningar kan också kommunicera en komman-
de existens av subjektets referent, då kan de ses som implikationer till 
referentens ”riktiga” existens: 

(8)  Klockan 16.23 i går fick polisen larm om utsläpp av farliga 
kemikalier ombord på Viking Line-färjan Cinderella. <…> 
Flera polisbilar och tre brandbilar skickades till platsen.  

          (Holmberg & Karlsson 2019 s. 14611) 

Helrematiska meningar som kommunicerar referenters kommande ex-
istens kan alltid parafraseras med en presenteringskonstruktion och har 
samma presenterande funktion som vanliga existentiella satser. 

Presenterande meningar kan även kommunicera referenters frånvar-
ande existens: 

(9)  Det saknas mjöl. – Mjöl saknas. (SAG 4 s. 43) 

I svenska romantexter förekommer ofta helrematiska hybridkonstruk-
tioner med ett rematiskt subjekt. De presenterar subjektets referent och 
beskriver samtidigt dess/hens handlingar. Meningarna är därigenom ex-
istentiella och event-reporting-meningar på samma gång: 

(10) Det är tyst och mörkt där ute. Ett tungt blått ljus faller in genom 
takfönstret och kastar dystra skuggor över trapphuset. (9) 

Även i hybridkonstruktionerna introducerar helrematiska existentiella 
deklarativer det rematiska subjektets referent i diskursen. Och meningar 
med ett rematiskt subjekt i fundamentet kan oftast parafraseras med en 
presenteringskonstruktion.  

”Pseudopresenterande” meningar med definit 
subjekt i fundamentet  
Helrematiska deklarativer kan ha ett definit subjekt i fundamentet. Sådana 
meningar är hybridkonstruktioner som kombinerar ett meddelande om en 
referents existens och om hela situationen. En definit referent finns redan 

                                                            
11 Subjektet flera polisbilar och tre brandbilar analyseras dock som meningens tema i 
Holmberg & Karlsson (2019). 
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i mottagarens medvetande och behöver inte introduceras. Helrematiska 
meningar med ett definit subjekt12 i fundamentet kommunicerar nämligen 
referentens existens i vissa omständigheter, oftast här och nu. 

Subjektet måste vara betonat, annars blir det tema (jfr (12b)): 

(11)  – Kungen är här! Kungen är här! Gud hjälpe oss, vi blir alla 
frälsta! (7) 

(12)  Han tänker att det är underligt att han ligger kvar (a) fast regnet 
börjar. Han luktar på regnet. <…> (b) Regnet ökar. (3) 

Till skillnad från helrematiska meningar med indefinita subjekt i funda-
mentet kan meningar med definita subjekt inte parafraseras med presen-
teringskonstruktioner. 

Event-reporting-meningar  
Event-reporting-meningar kan ha både definit och indefinit subjekt i funda-
mentet. Meningarna med definit subjekt är alltid kontextberoende. Utanför 
sin kontext kan de uppfattas som tvådelade meddelanden om ett tema som 
anges med subjektet. Kontexten signalerar dock att de är temalösa och 
presenterar situationen som en helhet, dvs. vad som har hänt: 

(13) Och lite gott humör skadar inte, för nu har vi problem. Min bil 
har gått sönder. (6) 

Utan kontext kan exempelmeningen i (13) tolkas som ett meddelande om 
talarens bil. Men i kontexten fungerar exempelmeningen som ett förtyd-
ligande av talarens problem, vilket är hela situationen med den trasiga 
bilen (jfr Reinhart 1982 s. 70). 

Event-reporting-meningar med indefinit subjekt i fundamentet är där-
emot alltid helrematiska oberoende av kontexten (jfr Dahl 1974 s. 7, 12ff). 

(14)  // – En bil fullastad med dynamit har just kört rakt in i Lunds 
domkyrka. (8) 

I (14) anges ingen kontext men det är ändå klart att meningen inte är något 
meddelande om subjektets referent utan en helrematisk event-reporting-
mening. 

                                                            
12 Som definita nominalfraser fungerar också egennamn (SAG 3 s. 160), samt substantiv 
som betecknar släktingar i tidigare generation när de används ”för att beteckna person som 
står i den angivna relationen till talaren” (s. 22f), t.ex. Pappa har kommit! (jfr Lambrecht 
1994 s. 143). 
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Event-reporting-meningar med negerat eller fokuserat 
subjekt i fundamentet  
Negation modifierar en menings innehåll (SAG 4 s. 191ff) och tillhör där-
för det meddelade (remat). Ett negerat subjekt är således alltid rematiskt. 
Resten av en mening med ett negerat subjekt i fundamentet tillhör också 
remat eftersom den specificerar vad subjektet inte gör och är en viktig del 
av meningens meddelande. Meningen är följaktligen helrematisk. Detta 
gäller även för andra tydligt rematiska subjekt framhävda med fokuser-
ande adverb, med endast den skillnaden att resten av meningen beskriver 
subjektets handlingar eller tillstånd. 

(15)  Om döden tar ifrån oss förmågan att känna, hur kunde ålen då 
fortfarande känna hettan i stekjärnet? Inget hjärta slog längre… 
(10) 

(16)  // Men ingenting hände. (9) 

(17)  Han är ursäker på piano och kan en massa låtar utantill. Till och 
med Linda var imponerad av hans Orupimitation. (2) 

Meningar med negerat eller fokuserat subjekt i fundamentet presenterar en 
situation i helhet och ska klassificeras som event-reporting-meningar.  

Event-reporting-meningar med ”platshållarsubjekt” 
(expletivt det eller man/folk) i fundamentet 
Som det framgår ur SAG refererar subjekt gärna till något avgränsat, och 
”en avgränsad referent har i typfallet specifik referens och är ofta mer eller 
mindre aktuell i sammanhanget och unikt identifierbar” (4 s. 69). Varken 
det expletiva subjektet det eller pronomenet man/folk13 har någon specifik 
referens för att kunna fungera som tema i en mening (jfr Reinhart 1982 
s. 65). Placerade i fundamentet fungerar de som informationstomma plats-
hållare i helrematiska meningar, eftersom meningens efterföljande del an-
ger det egentliga meddelandet, dvs. remat (jfr SAG 4 s. 433f, Bolander 
2008 s. 211, Källström 2012 s. 148f): 

(18)  ”Det är väl dags”, sa pappa. (10) 

(19)  Med små steg hade människan närmat sig lösningen på ålfrågan. 
Man hade åtminstone funnit svaret på dess ursprung och hur den 
fortplantade sig. (10) 

                                                            
13 Se SAG 2 s. 393–395. 
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(20)  Han sätter sig ner, tillsammans med Hanna D:s man och son. 
Folk börjar stirra. (11) 

Förutom satser med formellt och egentligt subjekt (se 4.) beskrivs fem 
andra typer av satser med expletivt subjekt i SAG (4 s. 43–63): 1) satser 
med med-fras: Det är nyttigt med morötter, 2) aktiva satser med post-
ponerad nominal bisats eller infinitivfras som betecknar predikatets pre-
dikationsbas: Det är bra att du kommer, Det är trevligt att lösa korsord; 
3) passiva satser med underförstådd mänsklig agens: Det arbetades för 
fullt på lagret; 4) satser med opersonliga predikat: Det är ljust. Det ljus-
nar; 5) utbrytningskonstruktion: Det är sin bror han vill träffa. Typerna 
1–4 är helrematiska eftersom det expletiva subjektet per definition är en 
platshållare som här inleder delen med det egentliga meddelandet i men-
ingen (jfr Mörnsjö 2001 s. 214). Sådana meningar är event-reporting-
meningar14.  

(21)  ”Det är ingen mening att fiska före midsommar”, sa pappa. ”Det 
är för ljust, ålarna nappar inte, det måste bli mörkare.” (10) 

Utbrytningskonstruktioner är däremot oftast tvådelade utsagor med temat 
i slutpositionen. Bisatsens innehåll brukar framgå ur sammanhanget och 
fungera som tema som förtydligar det utbrutna remat15 (jfr Kiefer 1976 
s. 168ff, Bolander 2008 s. 213). Denna tematiska del kan också elimineras 
i vissa kontexter. 

Allmänna utsagor 
Allmänna utsagor har mycket gemensamt med event-reporting-meningar. 
I denna funktion kommunicerar deklarativerna allmän kunskap eller 

                                                            
14 Värderande meningar i typerna 1–2 anger hur det är fatt i en situation och tycks därför 
kunna klassificeras som event-reporting i bemärkelsen situation-reporting. Även andra 
icke-existentiella meningar med expletivt subjekt i fundamentet presenterar situationer 
som är mer abstrakta än enskilda händelser i vanliga event-reporting-meningar och ska 
snarare klassificeras som situation-reporting-meningar, som i sin tur kan ses som en under-
kategori av event-reporting-meningar. 
15 Utbrytningskonstruktioner kan även tänkas kunna fungera som kontexteberoende event-
reporting-meningar med ett extra framhävt led i vissa kontexter. Jfr exempel (99a) i Vall-
duví & Engdahl (1996): Why are you so fond of Harry? – It is Harry that taught me how 
to TANGO. Här utesluter kontexten möjligheten att uppfatta bisatsen som tema i meningen. 
Hela utbrytningskonstruktionen förklarar varför talaren gillar Harry (samtalspartnerna dis-
kuterar honom och inte faktumet att talaren kan dansa tango). Utbrytningskonstruktionen 
beskriver alltså situationen i helhet och fungerar som helrematisk i denna kontext. (Observ-
era dock att Vallduví & Engdahl analyserar exemplet på ett annat sätt.) 
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erfarenhet som också är en situation i helhet, fast mer allmän än i event-
reporting-meningar. Allmänna utsagor behöver ingen speciell kontext 
som skulle signalera deras funktion och informationsstruktur. 

(22)  Ödet hjälper den som hjälper sig själv. (11) 

(23)  En olycka kommer sällan ensam. (SAG 4 s. 434) 

Som exemplen visar kan allmänna utsagor ha både definit och indefinit 
subjekt i fundamentet. Ordspråk kan också klassificeras som allmänna ut-
sagor. Denna typ av helrematiska meningar kan alltså ha en varierad syn-
taktisk struktur16. 

Performativer  
Performativer är yttranden som i sig själva utgör handlingar som satserna 
beskriver (SAG 4 s. 697). Därigenom kan de inte vara några meddelanden 
om någon/något utan är helrematiska meningar som uttrycker den sam-
tidigt genomförda handlingen: 

(24)  Jag förbannar dig! (11) 

Objektet dig i (24) ingår i verbets obligatoriska valens och inte heller kan 
fungera som tema i meningen. 

Deklarativa satser i sekundär användning 
(uppmaningar och känslouttryck) 
Som det framgår ur SAG (4 s. 699ff, 724f) kan deklarativa satser också 
fungera i sekundär användning, dvs. uppfylla andra funktioner än sin huvud-
funktion som påstående, bl.a. uppmanings- (25) och känsloutrycksfunk-
tionen (26): 

(25)  Du får sparka in dörren. (11) 

(26)  Du är inte klok! (SAG 4 s. 700) 

Precis som performativer meddelar sådana meningar inte något om något 
som påståenden gör utan är helrematiska meningar med en specifik språk-
handlingsfunktion, uppmaning eller känslouttryck. 

                                                            
16 T.ex. Som man bäddar får man ligga; Har du tagit fan i båten får du ro honom i land; I 
nöden prövas vännen. 
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”Frågeformade” deklarativer med utelämnat 
objekt i fundamentet 
I ledigt tal (och dialog i det analyserade textmaterialet) förekommer funda-
mentlösa (elliptiska) meningar med det utelämnade objektet det som lätt 
hämtas ur sammanhanget (Bolander 2008 s. 211, SAG 4 s 692f). Med ett 
tomt fundament blir sådana deklarativer frågeformade. Det utelämnade 
objektet skulle ha fungerat som tema i meningen, men den elliptiska kon-
struktionen blir temalös och därigenom helrematisk. 

(27) – Det kan du ju inte göra! <…> // Kan jag visst. (1) 

Ellips brukar överhuvudtaget användas för att utelämna temat, och den 
resterande delen av meningen är alltid rematisk (jfr Vallduví & Engdahl 
1996, Mel'čuk 2001 s. 104, 113). Men här analyseras bara satsformade 
elliptiska meningar17. 

Helrematiska meningar med ett uppdelat rema  
Som det har visats ovan kan en menings rema vara rätt omfattande och 
t.o.m. inbegripa en hel mening. Typiskt har rema endast ett led i fokus 
(kärndelen av ett komplext rema). Men det kan vara otillräckligt. Då kan 
sändaren dela upp ett komplext rema och placera det ena ledet i början och 
det andra i slutet av meningen där de båda står i fokus och tillsammans 
utgör remats kärndel. Ett sådant rema har alltså två kärnor.  

Fundamentpositionen är en stark position för temat, därför måste den 
rematiska funktionen hos ett fundamenterat del-rema alltid signaleras med 
fokuserande adverb eller kontexten. Uppdelning av remat gör ofta men-
ingen expressiv. 

Om en mening innehåller ett rematiskt (28, 29) eller informationstomt 
subjekt (30, 31) kan ett uppdelat rema fungera utan tema. Det är en hel-
rematisk mening med två fokus, i början och i slutpositionen. Både subjekt 
(28) och icke-subjekt (29–31) är möjliga i fundamentet: 

(28)  Bara en sak förändrar sig aldrig: … (9) 

                                                            
17 I mitt material som bara består av skrivna romantexter har satsformade elliptiska V1-
konstruktioner, där andra satsdelar än det direkta objektet det har strukits i fundamentet, 
inte påträffats. I talspråk kan även andra satsdelar strykas i fundamentet, t.ex. indirekt 
objekt och valensberoende adverbial, och meningarna blir helrematiska (se Mörnsjö 2001 
s. 210f, 214f). 
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(29)  Sedan hade han insett att den här gången var mor inte övergiven 
och då var det självklart en helt annan sak. Lite lustig var förstås 
tanken på en styvfar, …(4) 

(30)  Mycket annorlunda kunde annars möta honom, <…>, ändrat 
möblemang, <…> eller nya tavlor på väggarna, alltid var det 
något oväntat.18 (4) 

(31)  Bara genom att systematiskt observera naturen kan man 
beskriva den, menade Aristoteles, … (10) 

Till skillnad från existentiella meningar presenterar helrematiska men-
ingar med ett uppdelat rema situationen som helhet och kan därför klassi-
ficeras som event-reporting-meningar. 

Sammanfattning 
I denna uppsats har en detaljerad klassifikation av svenska helrematiska 
deklarativa huvudsatser presenterats. Klassifikationen innehåller tolv 
funktionellt-strukturella typer av meningar varav typerna 1–7 korrelerar 
med Lambrechts (1994) och Mel'čuks (2001) funktionella typer, typ 8 
förekommer i Kuroda (1972), typ 1 (delvis) och 11 beskrivs i Bolander 
(2008) och typerna 1–3 samt 6, 8 och 11 förekommer indirekt i SAG. Typ 
12 (helrematiska meningar med ett uppdelat rema) presenteras för första 
gången.  

Helrematiska meningar består av endast rema. Endast elliptiska men-
ingar förutsätter ett (utelämnat) tema, ingen av de övriga typerna behöver 
något tema.  

Subjektet och fundamentet är starkt associerade med temafunktionen i 
svenska. Därför brukar fundamentet i helrematiska meningar intas av ett 
tydligt rematiskt eller informationstomt subjekt, eller en informationstom 
adverbiell platshållare. Sådana strukturer är alltid helrematiska19. 

Helrematiska deklarativer är alltså heterogena i svenskan. Oftast har de 
den vanligaste ordföljdsvariationen SVO20 och låter neutralt, även om ex-
pressiva meningar och meningar med ordföljdsvariationen XVS också 
förekommer. 

Helrematiska deklarativa satser introducerar en ny referent i diskursen 
och handlar om referentens befintliga, kommande eller frånvarande ex-

                                                            
18 Den första delen av exemplet är också helrematisk. Meningen är existentiell.  
19 Utom utbrytningskonstruktioner i vanliga kontexter, där kontexten inte signalerar att de 
är helrematiska event-reporting-meningar. 
20 SVO = subjekt – verb – objekt, XVS = icke-subjekt – verb – subjekt. 
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istens, presenterar hela situationer/händelser, är handlingar av sig själva 
(performativer), allmänna utsagor, uppmaningar, känslouttryck eller (ofta) 
expressiva meningar med ett tvåfokalt uppdelat rema. I svenskan före-
kommer även hybridkonstruktioner som introducerar en ny referent i dis-
kursen och samtidigt meddelar om referentens handlingar eller presenterar 
en känd referent i en viss situation. Därigenom kombinerar de ett meddel-
ande om referentens existens och om situationen i helhet. Sådana hybrid-
konstruktioner förekommer inte i tidigare forskning. 

Helrematiska meningar är en understuderad företeelse i svenska trots 
att det är en viktig del av informationsstrukturteorin. Förståelse av en men-
ings informationsstruktur har stor betydelse för översättning, och inte mist 
för översättning till språk med en s.k. pragmatisk ordföljd som t.ex. ryska. 
Där tenderar ett rematiskt subjekt att placeras i slutdelen (eller närmare 
slutet) av meningen. I början kan det däremot uppfattas som tema21 och 
meningen kommunicerar något helt annat då (jfr Lambrecht 1994 s. 79, 
Källström 2012 s. 145–147). Helrematiska och tvådelade meningar (tema 
+ rema) måste således översättas på olika sätt. Denna studie uppmärk-
sammar helrematiska strukturer i svenska och hjälper att känna igen dem 
i en text, vilket kan bidra till en bättre förståelse och korrekt översättning. 
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”Shukran jazellan ja men de kan jag 
också” 
Vardagskosmopolitism i flerspråkiga samtal på ett 
språkkafé  
Gunilla Jansson  

Abstract 
This ethnomethodological and conversation analytic study explores how conviviality, 
everyday cosmopolitanism, is negotiated in multilingual conversations in a language café 
in Sweden. The study highlights multiculturalism and multilingualism as an ordinary fea-
ture of social life. In building upon work on conviviality as lived experience and practice, 
the chapter examines how a group of migrants and volunteers go about practicing con-
viviality. The study is based on 60 hours of video-recordings of interaction between café 
visitors and volunteers with linguistically and culturally diverse backgrounds, ethno-
graphic field notes and interviews. For this study, three sequences of multilingual inter-
action illustrating how convivial relations are built were selected for analysis. These se-
quences are drawn from a conversation between two volunteers who are ethnic Swedes 
and four café visitors who are migrants from Syria, Iran and Iraq. I show how emerging 
referents in the local, physical context, the first name of one of the participants and an 
Arabic verse on her necklace, are used as resources for pursuing common ground in terms 
of knowledge openly shared. I argue that this type of conviviality is vital for the partici-
pants’ building and maintaining social relations.  

Keywords: common ground, conversation analysis, conviviality, language café, migrants, 
multilingualism 
 

I det här kapitlet undersöks vardagskosmopolitism i flerspråkiga samtal på 
ett språkkafé. På ett typiskt språkkafé samlas människor som vill träna 
målspråket tillsammans med avancerade talare av det språket (som i det 
här fallet är svenska) utan en formell, utbildningsinstitutionell agenda 
(Kasper & Kim 2015). Studien utgår från en förståelse av mångfald som 
levd erfarenhet och praktik och som gemensamt etablerad i interaktion 
(Wise & Noble 2016). I linje med denna teoretiska utgångspunkt använder 
jag metoder från etnometodologiskt inriktad samtalsanalys (CA; Sidnell 
& Stivers 2013).  
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Hur människor i mångkulturella samhällen finner kontaktytor för soci-
alt umgänge har intresserat såväl antropologer som sociolingvister (t.ex. 
Vertovec 2007; Noble 2009; Williams & Stroud 2013; Wise & Noble 
2016). Förmågan att leva med kulturell och språklig mångfald som en inte-
grerad del av vardagslivet, med en antropologisk term vardagskosmo-
politism, conviviality (Noble 2009; Wise & Noble 2016), är särskilt viktig 
i en kulturellt komplex och mobil värld, där människor på flykt med olika 
migrationshistorier bär med sig erfarenheter av sociala motsättningar, för-
följelse och socioekonomiska klyftor. Forskare som studerat denna fråga 
beskriver vardagskosmopolitism som levd erfarenhet och praktik, inte som 
något givet. Hur mångfald blir en naturlig del av vardagen är alltså en 
process som görs i interaktion med andra. 

Det existerar ett fåtal empiriska studier av levd vardagskosmopolitism 
som praktik och process som vilar på språkvetenskaplig grund. Så visar 
Goebel (2015) hur en grupp indonesiska studenter i Japan med en mobil-
itetshistoria i ett flertal länder i Asien, och som förutom engelska talar en 
rad olika asiatiska språk, bekräftar sin multikulturella bakgrund och kos-
mopolitism. Affilierande uttryck för etnolingvistisk samhörighet och del-
ad kunskap om platser och språkliga varieteter (t.ex. minimala, bekräft-
ande responser) blir en viktig resurs för studenterna i etablerandet av till-
hörighet till en social gemenskap. Med utgångspunkt från begreppet com-
mon ground, gemensam plattform (Clark 1996), kopplar Goebel denna 
affilierande praktik till studenternas behov av att bygga livsviktiga nätverk 
nödvändiga för deras sociala liv i Japan. En annan aspekt av levd multi-
kulturalism undersöks i Williams & Stroud (2013), där kontexten är det 
mångkulturella Sydafrika, ett samhälle präglat av spänningar och kon-
traster i kölvattnet av kolonialism och rasförtryck. Här beskrivs lokal-
samhällets populärkultur (hip-hop och ståuppkomik) som publika platser 
för mångspråkighet som utmanar en officiell, monoglossisk ideologi. 
Rapparens interaktion med sin publik framställs som ett iscensättande av 
vardagliga, flerspråkiga möten, som ger röst åt levd samexistens.  

Wise & Noble (2016, s. 426) pekar på att olika arenor för mellan-
mänsklig kontakt (arbetsplats, familj, publika träffpunkter) är organiser-
ade på olika sätt. Varje arena kräver sina specifika praktiker för att fungera 
socialt med hänsyn till arenans natur (t.ex. om platsen är en privat, publik 
eller interkollegial sfär). Som arena kan ett språkkafé beskrivas som en 
publik sfär för mellanmänsklig kontakt. Liksom för indonesierna i Goebels 
(2015) studie är nätverksbyggande genom kontaktskapande ett livsviktigt 
projekt för migranter som söker sig till ett språkkafé (Johnston 2018; Jans-
son & Kunitz 2020). Hur kontaktskapande etableras över språk- och kultur-
gränser är analytiskt fokus i det här kapitlet.  
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Syftet med det här kapitlet är att visa hur vardagskosmopolitism görs i 
interaktion i möten mellan kafébesökare och volontärer med olika bak-
grunder och migrationshistorier. Jag visar hur deltagarna etablerar gemen-
samma referensramar som alla känner igen och kan förhålla sig till, och 
hur de därigenom skapar tillhörighet till en social gemenskap, som gör det 
möjligt för alla att delta oavsett språkbakgrund och kompetens i mål-
språket svenska.  

Data 
Studien i det här kapitlet är genomförd inom ramen för ett projekt1 om 
språkkaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och deras roll för 
vuxna nyanländas språkliga integration (se t.ex. Kunitz & Jansson 2021). 
Videoinspelningar av kafésessioner och etnografiska data (fältanteck-
ningar och intervjuer) har genomförts på tolv språkkaféer. Data som visas 
i det här kapitlet är insamlade på ett språkkafé som organiseras av en kyrka 
och där ett omfattande fältarbete har genomförts. Från augusti 2018 till 
juni 2019 gjordes totalt 28 fältbesök på kaféet. Insamlade data omfattar 60 
timmar videoinspelade kafésessioner, filmade från två kameravinklar, 
samt intervjuer och fältanteckningar. Alla data är insamlade i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och med godkännande av Regionala 
Etikprövningsnämnden.  

Deltagarna på språkkaféet är volontärer och kafébesökare. Volontär-
erna är pensionerade män och kvinnor. Kafébesökarna är migranter som 
flyttat till Sverige för att söka asyl eller återförenas med sin familj. De 
utgör en heterogen grupp med avseende på språkbakgrund, migrations-
historier och vistelsetid i Sverige. Deltagarna träffas på drop-in-basis en 
eftermiddag och en kväll i veckan. Språktränande verksamheter förekom-
mer både i smågrupper och i helgrupp.  

Empiriska observationer inom projektets ram har visat att flerspråkiga 
praktiker, såsom översättning och transspråkande (Baynham & Lee 2019) 
samt olika aspekter av tolkning, t.ex. brokering (Jansson & Wadensjö 2016), 
är regel snarare än undantag på språkkaféet och en naturlig del av språk-
kaféets verksamheter (Jansson & Kunitz 2020; Jansson 2021). Resurser 
från olika språk används i språkträningen, särskilt då en funktionellt inte-
grerad användning av olika språk underlättar gemensam förståelse och 
därför främjar kafébesökarnas deltagande i kommunikationen.  

                                                            
1 Projektet Språkkaféet som social mötesplats och arena för språkträning är finansierat av 
Vetenskapsrådet (2018-2021) och leds av Gunilla Jansson. Medarbetare är Silvia Kunitz 
och Ali Reza Majlesi.  
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Efter genomlyssning av alla videodata från språkkaféet valdes tre fler-
språkiga sekvenser ut för analys i det här kapitlet (Exempel 1, 2 och 3). 
Dessa sekvenser har transkriberats enligt CA-konventioner (Jefferson 
2004). Tal på arabiska och persiska har transkriberats och översatts till 
svenska av medarbetare i projektet med kompetens i dessa språk. De 
utvalda sekvenserna är hämtade från ett samtal mellan två volontärer med 
svensketnisk bakgrund (Bert och Hugo, båda i övre pensionsåldern) och 
fyra kafébesökare från Syrien, Irak och Iran (två kvinnor, Leila och Maria, 
båda nyanlända, och två män, Zahir och Amir med fem år i Sverige; Leila, 
Maria och Amir i tjugoårsåldern och Zahir i sextioårsåldern). Leila och 
Amir talar farsi som förstaspråk, Zahir och Maria arabiska. Samtliga utom 
Maria (som har anknytningsskäl) är asylmigranter. Deltagarna träffas 
regelbundet på språkkaféet, ofta i samma gruppkonstellation. Anledningen 
till att jag valt just dessa sekvenser är att de dels illustrerar språkkaféet 
som flerspråkig miljö, dels visar hur flerspråkighet används som resurs i 
socialt relationsskapande.  

Analys 
I det följande analyseras tre sekvenser (Exempel 1, 2 och 3) som har fokus 
på hur deltagarna etablerar samhörighet över språk- och kulturgränser och 
förhandlar sina roller som flerspråkiga kosmopoliter. Mer specifikt visar 
analysen hur deltagarna bekräftar samförstånd och etablerar gemensam 
plattform/delad kunskap, common ground, kring referenter som aktual-
iseras i den omedelbara kontexten (ett personnamn, en berlock på ett hals-
band och en tackfras på arabiska). Detta interaktionella arbete görs genom 
(i) bekräftande responser och affilierande upptag samt (ii) genom påstå-
enden av epistemisk karaktär (t.ex. ”ja men de kan jag också”).  

Deltagarnas positioner vid kafébordet i de analyserade sekvenserna 
visas i figur 1 och 2 från två kameravinklar. Sekvenserna är hämtade från 
slutet av en kafésession, då folk börjar bryta upp. Tidigare under sessionen 
har volontären Bert tränat högläsning och ordkunskap med Maria och 
Leila, samt några andra nyanlända som har gått hem. Zahir, som brukar 
assistera Maria med översättning, ansluter sig till gruppen när det blir plats 
vid bordet. När gruppen har lämnat språkövningarna och allt mer övergår 
till småprat, ansluter sig Hugo, och efter en stund även Amir.  

I Exempel 1 är det namnet på en av deltagarna som fungerar som resurs 
i etableringen av gemensam plattform. Amir har ännu inte hunnit ansluta 
sig till gruppen. Bert är i färd med att knappa in namn på kafébesökare på 
sin mobiltelefon. Han får hjälp av Maria med att memorera och stava 
namnen. Då Maria skämtsamt testar Bert och frågar honom vad hon heter, 
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visar det sig att han inte har några problem med att minnas hennes namn. 
Bert förklarar detta med att det också är ett svenskt namn (rad 01). Sam-
tidigt har Zahir och Hugo ett parallellt samtal om ett annat ämne. Leilas 
inspel om namnet Maria (rad 05–06) drar till sig deras uppmärksamhet och 
leder till att namnet görs till topik i hela gruppen. Maria har i verkligheten 
ett annat namn med internationell karaktär. För att inte röja deltagarens 
identitet kallar jag henne Maria, ett namn med rötter i flera av världens 
namnskick.  

Exempel 1. ”Maria är international namn.”  
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På rad 05–06 bryter Leila in i Berts och Marias samtal om namnet Maria 
med hög och tydlig röst med ett inspel om namnets ursprung i latinet. Bert 
svarar instämmande och återkopplar med en inbäddad korrigering, ”e’re 
ett latinskt namn (.) ja ja”. När Leila hävdar att människor som talar sven-
ska, engelska och persiska, har namnet Maria (rad 15–17), svarar Bert in-
stämmande. Genom Zahirs affilierande respons, ”har samma namn” (rad 
19) bekräftas namnet Maria som gemensam referent i gruppen av deltag-
are, som talar de språk som Leila nämner. Hugo beskriver namnet som 
”vanligt”, varefter Zahir placerar namnet på den internationella arenan 
(Zahir använder här den engelska formen ”international”, se rad 23). Maria 
själv, som visar problem med förståelse (se rad 27), är med på noterna då 
hon fått en förklaring på arabiska av Zahir att hennes namn finns i ”alla 
länder”. Slutligen kategoriseras huvudpersonen själv, dvs. Maria, som inter-
nationell av Bert, en kategorisering som Zahir ansluter sig till. Med blicken 
på Maria räknar han upp de olika språk som talas i gruppen (rad 35). Från 
kategorin svensk (se Berts yttrande rad 01–02) lyfts namnet Maria upp på 
en världsvid arena i gemensam interaktion mellan deltagarna.  

I Exempel 2 är det en artefakt, nämligen Marias berlocksmycke, som 
används som resurs för etablering av samförstånd och delad kunskap. 
Marias halssmycke är tillverkat efter en modell av ordet qul (”säg”), som 
skrivs قل på arabiska (se figur 3). Den del av smycket som har formen av 
en kurva liknar ett öga, ayn (”öga”). Enligt tradition används smycket för 
att hålla borta ”det onda ögat” och söka skydd hos Allah. Det är förklar-
ingen till att denna del av smycket föreställer en känd vers ur Koranen (se 
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figur 3), qul aʿutho birab elfalaq (”säg jag söker skydd hos gryningens 
herre”). Liksom flera andra verser ur Koranen inleds denna vers av ordet 
qul. Det framgår av interaktionen som följer efter Exempel 2 att Amir och 
Leila känner igen denna vers från sin skoltid i Iran, då de fick lära sig 
verser ur Koranen utantill, en kunskap som de delar med Zahir och Maria. 
Exempel 2 och 3 visar hur denna delade kunskap aktualiseras genom 
Marias berlocksmycke och bildar en plattform för kontaktskapande.  

 

Figur 3. Ett smycke tillverkat efter en modell av ordet qul, som skrivs قل  
på arabiska. 

Exempel 2 följer åtta minuter efter Exempel 1. Parallellt med ett samtal 
mellan Hugo, Bert och Zahir om Zahirs franskkunskaper inleder Leila ett 
samtal med Maria om hennes berlocksmycke som hon bär kring halsen 
(rad 01). Med blicken på Maria säger hon med låg röst ”˚qul˚” (säj).  

Exempel 2. ”Qul?” 
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När Leila upprepar ordet ”qul” (säj) på rad 02, nu med högre röst, och 
pekar på Marias smycke, tar Maria tag i sitt smycke. Genom hela se-
kvensen orienterar sig deltagarna mot smycket som fysisk artefakt (Maria 
genom att hålla fram smycket, Leila genom att peka och sträcka ut handen 
mot smycket). Med förkroppsligade praktiker etablerar de samförstånd 
kring berlockens form som en avbildning av ordet ”qul” med arabisk skrift 
och versen ur Koranen som inleds med ”qul” (se t.ex. rad 05 då Maria 
bekräftar Leilas försöksmarkering av ordet ”qul”, säj, som korrekt genom 
att upprepa ordet med fallande intonation, nicka och le). Leila bekräftar 
sin förståelse med minimala responser, och genom en återgivning (rend-
ition, se Wadensjö 1998 s. 106ff.) av ordet ”qul” på farsi (”begu”, säj, rad 
05 och 09), medan Maria håller fram smycket.  

I Exempel 3, som följer någon minut efter Exempel 2, etableras delad 
kunskap om en tackfras på arabiska, då deltagarna förhandlar sina kun-
skaper i arabiska. Versen ur Koranen ”qul aʿutho birab elfalaq” på Marias 
berlock triggar Leila, Amir och Zahir att recitera verser ur Koranen som 
börjar med ordet ”qul” (säj). Det visar sig att en av dessa verser innehåller 
en tackfras på arabiska som även Hugo hävdar att han kan. Positioneringen 
av kunskap i arabiska ska ses mot bakgrund av en diskussion som del-
tagarna haft om vilka språk de kan. Zahirs språkkunskaper, bl.a. i franska, 
väcker beundran i gruppen. I Exempel 3 är det Leila, Amir och Hugo som 
visar upp sina kunskaper i arabiska.  
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Exempel 3. ”Ja men de kan jag också.” 

 

I utdraget ovan positionerar sig deltagarna som kunniga i arabiska. Detta 
åstadkoms med epistemiska påståenden, t.ex. ”jag kan arabiska” (rad 03), 
och genom recitation av verser ur Koranen, som görs gemensamt mellan 
Zahir, Amir och Leila. Zahir tilldelas rollen som expert genom Hugos 
reparationsinitiativ (rad 09). Som respons på Hugos reparationsinitiativ 
bryter Zahir ut en tackfras som förekommer i en av verserna (rad 12), ”al-
hamdu lillah” (tack Gud), sätter den i fokus och återger den på engelska, 
”thanks for God”, (rad 12), och på svenska, ”tack Gud” (rad 15). Genom 
denna reparation utvidgas deltagarramen, så att även Hugo involveras i 
förhandlingen om kunskap. Tackfrasen ”shokran jazellan” (tack så myc-
ket), som levereras av Leila med försöksmarkering (stigande intonation, 
se rad 16), och som även Hugo hävdar att han kan, ”ja men de kan jag 
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också”, används sedan som resurs för etablering av delad kunskap. Zahir 
positionerar sin expertroll genom att bekräfta Leilas försöksmarkerade 
tackfras som korrekt med berömmande återkoppling, ”bravo” (rad 17). 

Slutord  
I det här kapitlet har jag undersökt hur vardagskosmopolitism görs i fler-
språkiga samtal, som involverar migranter och volontärer på ett språkkafé. 
Genom att framhäva gemensamma referensramar, common ground (Clark 
1996), skapar deltagarna ett socialt kitt, som gör det möjligt att upprätt-
hålla sociala relationer och sammanhållning över språk- och kulturgränser. 
Sammantaget visar detta hur människor som lever i en kontaktzon utveck-
lar en kreativ språkanvändning som utmanar en enspråkig norm (Williams 
& Stroud 2013; Goebel 2015; Baynham & Lee 2019). Analyserna visar 
hur referenter som framträder i den lokala kontexten topikaliseras och an-
vänds som resurs i etableringen av samhörighet och delad kunskap. Marias 
berlocksmycke i Exempel 2 är ett typexempel på hur fysiska resurser som 
finns till hands aktualiserar delade erfarenheter, som engagerar hela grupp-
en i ett samtal där expertrollen tilldelas de två arabisktalande deltagarna 
Zahir och Maria.  

Vi lever i ett allt mer segregerat samhälle, då rädsla för internationell 
terrorism och okontrollerad asylinvandring legitimerar populistiskt förtal 
av invandrargrupper, särskilt när det gäller migranter med arabisktalande 
och muslimsk bakgrund. Den här studien visar hur kulturell och språklig 
mångfald görs till en naturlig del av vardagslivet. Deltagarna agerar på en 
internationell arena, där de visar upp sina kunskaper i arabiska, ett mino-
ritetsspråk i Sverige, men i ett vidare perspektiv ett världsspråk. På så sätt 
skapas ett fri-rum, en plats för samexistens mellan människor med mång-
skiftande bakgrund och migrationshistorier.  
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Att översätta till ljud – tal- och ljud-
böcker som översättningsvetenskapliga 
fenomen 

Ulf Norberg 

Abstract 
There now exists a considerable body of research into intralingual translation. Numerous 
studies have investigated various forms of rewriting (popularization, modernization, etc.), 
the translation of dialects and sociolects, and transmodal translation, e.g. speech to text 
in intralingual subtitling for the hard-of-hearing. The transfer of written text to speech 
which occurs in audiobook readings has, however, received very little attention in Trans-
lation Studies. This paper suggests some possible aspects of audiobook readings which 
could profitably be examined from a Translation Studies perspective. These include the 
oral interpretation of typographic elements such as parentheses, dashes, italics etc., as 
well as the reader’s use of paralinguistic features (intonation, emphasis, pitch changes) 
to, for example, render the voices of different protagonists. The paper further discusses 
the relationship between printed originals and audiobooks based on translations, focus-
sing on language- and culture-specific items. 

Keywords:  audiobook, intralingual translation, paralinguistic features 
 

Inledning 
Från antiken och långt in på 1700-talet skrevs litteraturen i huvudsak för 
att recipieras muntligt – rapsoder, trubadurer och andra deklamatörer 
framförde den. Därefter har med romankonstens dominans en lång tid följt 
när tyst, enskild läsning varit förhärskande; idag tycks vi dock gå mot en 
ny storhetstid för den muntligt framförda litteraturen – med framför allt 
tal- och ljudboksinläsare som nya recitatörer.  

Talböcker är inlästa ”böcker” som är tillgängliga endast för personer 
med läshinder (synnedsättning, dyslexi m.fl.), tack vare ett undantag i upp-
hovsrättslagstiftningen. Ljudböcker är inlästa ”böcker” som säljs kom-
mersiellt, och även kan lyssnas på via bibliotek; ofta är inläsarna skåde-
spelare eller andra röst- och gestaltningstränade personer. Vad gäller ljud-
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böcker dominerar skönlitteraturen, bland talböcker finns stor diversitet av 
ämnen.  

Forskningen om tal- och ljudböcker har hittills varit begränsad, och in-
om översättningsvetenskapen har den knappast kommit igång alls. Detta 
trots att översättningsvetenskapen redan under 2000-talets första decen-
nium upptäckte inomspråklig (intralingval) översättning som ett relevant 
undersökningsfenomen (se t.ex. Gutt 2006, Zethsen 2007, 2009), dit tal- 
och ljudböcker med sin modalitetsöverföring från skrift till tal kan föras.1 
Istället har andra former av inomspråklig översättning stått i fokus för 
forskningsintresset. I sin översiktsartikel över inomspråklig översättning 
behandlar Whyatt (2017) följande: modernisering av äldre texter (ofta 
klassiker), omskrivning av texter för en ny målgrupp, t.ex. facktexter som 
populariseras, eller litterära texter som anpassas för barn, samt olika fall 
av modalitetsförändring i medieöversättning, såsom undertextning för 
personer med hörselnedsättning (genom tangentbordsskrivning eller åter-
tal) och syntolkning. Zethsen (2009) identifierar vid inomspråklig över-
sättning samma översättningsstrategier som vid mellanspråklig översätt-
ning, nämligen t.ex. omstrukturering, tillägg, utelämning m.fl., vilket leder 
henne till slutsatsen att ”the differences between intralingual and inter-
lingual translation seem to be more a question of degree than of kind” 
(2009 s. 795). Även Whyatt (2017) kommer till en liknande slutsats: Både 
inom- och mellanspråklig översättning har sin grund i samma mänskliga 
förmåga, hävdar hon, nämligen den att tolka betydelser hos språkliga 
uttryck och omformulera dessa med avseende på den tänkta mottagarens 
kognitiva förmåga (2017 s. 189). Whyatt hävdar att särskilt då den inom-
språkliga översättningen kombineras med en intermodal transfer (dvs. 
bildmässiga hänsyn) som vid syntolkning och undertextning för personer 
med hörselnedsättning, kan de kognitiva utmaningarna ofta överträffa 
”those experienced in interlingual meaning transfer and stem from the 
need to adapt the content to the different cognitive context of the TT 
receiver” (2017 s. 183). 

Liksom en (mellanspråklig) översättning alltid förändrar texten prin-
cipiellt på olika sätt, händer samma sak också vid inläsning. Inläsarens 
betoningar, läsrytm, tonfall och eventuellt gestaltande av olika personers 
röster, påverkar innehållet som lyssnaren tar del av. Genom att t.ex. lägga 

                                                            
1 Redan Roman Jakobson hade i sin välkända uppsats från 1959, On linguistic aspects of 
translation, till översättningsfältet inte bara räknat mellanspråklig översättning (eng. inter-
lingual translation) utan även intralingval (dvs. inomspråklig) och intersemiotisk över-
sättning. Trots artikelns stora genomslagskraft ledde den inte till något som helst forsk-
ningsintresse för vare sig interlingval eller intersemiotisk översättning på flera decennier 
(Zethsen 2018). 
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fokus på vissa aspekter (namn, centrala ord osv.), och läsa otydligare 
(fortare, med sämre artikulation) i andra fall, så kan inläsaren påverka hur 
lyssnaren uppfattar källtextens innehåll. På detta sätt kan en inläsare häv-
das begagna sig av strategier som är jämbördiga dem som litterära över-
sättare använder sig av, nämligen att t.ex. explicitera genom utsättande av 
konjunktioner mellan satser, att använda sig av förklarande epitet och att 
tona ner betydelsen av kulturspecifika referenser genom att på målspråket 
återge dem med generaliserande motsvarigheter. 

Men inläsningen av tal- och ljudböcker kan ur översättningsvetenskap-
lig synvinkel inte bara ses som ett fall av inomspråklig översättning, utan 
i viss bemärkelse även som en form av mellanspråklig sådan. Genom att 
den tryckta bok2 man i tal- och ljudbokssammanhang läser upp ur ofta i 
sig är en översättning från en annan tryckt text på ett annat språk, så skulle 
vi här nämligen kunna hävda att vi har att göra med ett fall av två-
stegsöversättning (eller ’reläöversättning’ i anknytning till relätolknings-
begreppet inom tolkningsvetenskapen), från en tryckt källtext som först 
översätts till en tryckt måltext, vilken därefter inläses. Figur 1 visar både 
inom- och mellanspråkliga översättningsformer på tal- och ljudboks-
området: 

 

Figur 1. Former av översättning på tal- och ljudboksområdet. 

Den tryckta texten på källspråket kan stå i direkt samband till uppläs-
ningen på målspråket på flera sätt; t.ex. i de fall då den tryckta texten på 
målspråket innehåller namn och kulturella referenser som är direkt över-

                                                            
2 ”Tryckt bok” betecknar i föreliggande artikel förutom böcker i pappersformat även övriga 
böcker som läses med ögonen, dvs. alla former av e-böcker; så eftersom någon samman-
fattande benämning på böcker som läses med ögonen inte tycks finnas på svenska. 
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tagna från källtexten, och uppläsaren har att uttala källspråkliga ord. Ibland 
har inläsare tillgång till texten på källspråket och det kan ju i sig också ge 
ett närmare samband. Inläsningar på målspråket kan dessutom stå i en 
betydelsefull relation till inläsningar på källspråket, om dessa t.ex. har 
uppmärksammats för sin upphovsperson (t.ex. författaren) eller gestalt-
ning (t.ex. av en välkänd skådespelare). 

I det följande ska vi dock fokusera på den inomspråkliga översättningen 
från tryckt text till inläst tal. En översättningsvetenskaplig frågeställning 
handlar om i vilket förhållande den språkliga rytmen i den skrivna texten 
står till den i inläsningen. I den skrivna texten reglerar interpunktionen 
både rytm och röstskiften (Dahl 2015), och i inläsningen görs detta med 
prosodiska markörer (betoningar, pauser, tonhöjdsförändringar). En annan 
frågeställning handlar om hur den skrivna textens enskilda typografiska 
tecken (parenteser, tankstreck, kursiverade partier m.fl.) återverkar i inläs-
ningen.  

I denna artikel ges först en närmare presentation av tal- och ljudböcker 
och därefter diskuteras dessa som undersökningsobjekt för översättnings-
vetenskapen. I det sista avsnittet följer en sammanfattande diskussion. 

Tal- och ljudböcker  
– litteratur med en fysisk röst 
Pionjärländer för talboken var Storbritannien och USA där ”books for the 
blind” började utkomma redan på 30-talet, då på grammofonskivor (Knip-
Häggkvist 2010 s. 46, Rubery 2011 s. 4). I Sverige började talböcker (i 
begynnelsen kallade ”talande böcker”) produceras 1955, genom att den 
nya tekniken med bandspelare förenklade produktion och distribution 
(Stigell 2016). De Blindas Förening (föregångare till dagens Synskadades 
riksförbund) var drivande i början, och initierade snart ett samarbete med 
landets folkbibliotek, som kom att sköta distributionen. Efter hand tog 
staten över ansvaret, och 1980 inrättades Tal- och punktskriftsbiblioteket 
(TPB), som kom att fungera som lånecentral för medier för synskadade. 
Talböcker har i Sverige sedan starten erbjudits via rullband, kassettband, 
CD-skivor, mp3-filer, medan numer nedladdning av ljudfiler samt ström-
ningstjänst är de vanligaste formaten. 2013 bytte TPB namn till Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM), och idag (2022) fungerar deras sajt 
Legimus.se som digitalt bibliotek för bl.a. talböcker, innehållande över 
100 000 titlar. Vid sidan av denna utveckling har radion under lång tid 
erbjudit uppläst litteratur, tillgänglig för alla.  

Målgruppen för talböcker har allteftersom vidgats, och idag har alla 
personer med en funktionsnedsättning som leder till läsnedsättning rätt att 
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låna talböcker. Här inbegrips t.ex. dyslektiker, personer med koncentra-
tionssvårigheter samt personer med neurala och muskulära sjukdomar. 
Grunden till att det är möjligt att tillgängliggöra litteratur i talboksform är 
ett undantag i upphovsrättslagens 17§, vilken medger att MTM och andra 
som har regeringens tillstånd har rätt att göra detta för personer med läs-
nedsättning utan att be om upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Dock ska 
upphovsrättshavaren meddelas och denne får också viss ersättning. 

Kommersiella ljudböcker är ett betydligt nyare fenomen. De introdu-
cerades via kassettband på 70-talet, och kunde köpas på CD-skiva från 80-
talet. Tack vare de nya strömmade abonnemangstjänsterna har ljudböcker 
fått starkt ökad popularitet under de senaste åren. Enligt Mediebarometern 
läste år 2020 i genomsnitt 34 % av den svenska befolkningen i åldern 9–
85 år varje dag i en tryckt bok medan 12 % lyssnade på en ljudbok. Fram-
för allt är det populärlitteratur som läses in som ljudböcker. Som inläsare 
av ljudböcker märks författarna till respektive verk, skådespelare, där-
ibland särskilt så kallade röstskådespelare, och andra rösttränade personer 
(gällande talböcker är det betydligt mer sällsynt med professionella in-
läsare). 

Både tal- och ljudböcker kan läsas in antingen med en mer neutral röst, 
eller med en mer gestaltande. I det sistnämnda fallet, vanligare bland ljud-
böcker och framför allt bland skådespelare som uppläsare, kan i litterära 
verk olika personer ges olika röster, och med tonfall, läsrytm m.m. kan 
uppläsaren påverka mottagandet av verket på ett avsevärt sätt. 

Trots att tal- och ljudböcker har funnits i åtskilliga år och många av 
deras lyssnare kan vara helt beroende av dem för att t.ex. uppleva litteratur, 
så har forskningsintresset kring dem varit begränsat. En litteraturveten-
skaplig antologi med historisk översikt, teoretiska resonemang och text-
analyser är Rubery (2011) och en medievetenskaplig monografi är Have 
& Stougaard Pedersen (2016). Den enda svenskspråkiga avhandlingen om 
talböcker är mig veterligen Knip-Häggkvist (2010) som behandlar förstå-
elsemönster i olika unga vuxnas reception av skönlitteratur, när de tar del 
av den genom att lyssna på en talbok. 

Tal- och ljudböcker som undersökningsobjekt 
inom översättningsvetenskapen 
I det här avsnittet presenterar jag ett antal aspekter av modalitetsöver-
föringen i tal- och ljudböcker från skrift till tal som jag ser som intressanta 
för översättningsvetenskapen. Först tas språklig rytm upp som kan stud-
eras ur ett mer direkt kontrastivt perspektiv, utan att man utgår explicit 
vare sig från den tryckta texten eller inläsningen. Sedan diskuterar jag ett 
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antal aspekter av överföringen som alla tar sin utgångspunkt i den skrivna 
källtexten: behandlingen av olika språkliga varieteter, t.ex. dialekt, spe-
ciell användning av olika skiljetecken och andra icke-alfabetiska tecken. 
Därefter tas aspekter av överföringen upp som tar sin utgångspunkt i inläs-
ningen, nämligen olika paralingvistiska drag. Även inläsningars tillkomst-
process tematiseras. Slutligen följer en jämförelse med modalitetsföränd-
ring i omvänd riktning, dvs. från tal till skrift, vilket framför allt prakt-
iseras i verksamheter för personer med hörselnedsättning, som skrivtolk-
ning, svensktextning och direkttextning, för att ge ytterligare perspektiv. 

Språklig rytm finns självfallet i både skrivna texter och i tal. Rytmen i 
litteraturen i egenskap av berättartempo har ägnats stort intresse av narra-
tologer och andra (för en överblick, se Stymne, Svedjedal & Östman 2018), 
men ur inläsningssynvinkel är snarare undersökningar av den språkliga 
rytm som finns på satsernas nivå av intresse. Holm (2015) ser grafiska 
fraser, definierade som det språkliga innehåll som finns mellan ”små” 
skiljetecken som komma, tankstreck, kolon osv., som avgörande för språk-
lig rytm i skriven prosa. I talet motsvaras detta av audiella fraser, som 
avgränsas av pauser och tydliga tonhöjdsförändringar. Ur Ohlssons (2019) 
jämförande studie av grafiska och audiella fraser i tryckta käll- och mål-
texter samt olika inläsningar av Virginia Woolfs roman Orlando framgick 
att de jämnare grafiska fraserna i den svenska tryckta översättningen ledde 
till en jämnare frasrytm också hos de svenska inläsarna, även om dessa 
också sinsemellan hade gjort olika syntaktiska tolkningar av vissa fraser 
(2019 s. 65). 

Så till aspekter av överföringen från skrift till tal som tar sin utgångs-
punkt i den skrivna källtexten. Användningen i romantext av språkliga 
varieteter, t.ex. dialekt, kan göra inläsningen svår ur flera perspektiv för 
många inläsare, eftersom det kan vara svårt att veta hur ett ”riktigt” uttal 
bör låta, och det kan också kännas obekvämt att tala med en dialekt man 
inte är van vid. Dialekt föranleder troligen ofta att författare ombeds att 
läsa in sina egna verk (ett välkänt exempel är Torgny Lindgren). Vidare 
spelar interpunktionen som nämnts inte bara roll för den språkliga rytmen, 
utan även som röstskiftesmarkör. Dahl (2015 s. 215) påvisar styckeindrag, 
parentestecken, citattecken, talstreck och kursiv som konventionaliserade 
sådana, men nämner även att asterisk, blankrad och kapitelbrytning kan 
fungera som röstskiftesmarkörer. För inläsaren torde också hopning av 
skiljetecken (t.ex. flera fråge- eller utropstecken efter varandra), liksom 
användningen av icke-alfabetiska företeelser som t.ex. fet stil, kursiv, 
versaler, nytt stycke, tre punkter, större mellanrum på raden/tom rad/större 
tomt utrymme m.m. kunna påverka inläsningen. 

Gällande drag som tar sin utgångspunkt i inläsningen märks olika para-
lingvistiska drag, t.ex. tonfall, ljudstyrka, samt drag av emotionell röst-
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användning (t.ex. skratt, snörvlanden). Debczak (2018) nämner att bland 
de av textens drag som tal- och ljudboksinläsare brukar fokusera på vid sin 
förberedande (tysta) läsning märks just anföringsverb, som bör ha identi-
fierats för att paralingvistiska drag ska kunna framträda. 

Hittills har tal- och ljudboksinläsning här endast behandlats ur ett pro-
duktperspektiv, dvs. inläsningen studeras i den form som den är tillgänglig 
i för lyssnaren. Även ett processperspektiv på tal- och ljudboksinläsning 
torde dock kunna vara fruktbart. Härmed menas studier av den process, 
både i form av arbetsprocess och kognitiv process, som leder fram till den 
färdiga inlästa produkten. Häri inbegrips förberedelser i form av efter-
forskningar kring t.ex. svåruttalade ord på främmande språk, namn m.m. 
(Debczak 2018), men också själva inläsningsprocessen med omtagningar 
o.dyl. 

Slutligen ska här inläsning av tal- och ljudböcker kontrasteras mot 
modalitetsförändring åt motsatt håll, dvs. från tal till skrift, för att ge ytter-
ligare perspektiv åt modalitetsförändringars roll. Inomspråklig överföring 
från tal till skrift görs främst för personer med hörselnedsättning. Här är 
karaktären av aktivitet här och nu av mer central betydelse, och verksam-
heter som skrivtolkning (traditionellt för vuxendöva) och direkttextning 
(för alla med hörselnedsättning) har utvecklats för att tillgängliggöra t.ex. 
möten och även direktsända händelser på tv för personer med hörselned-
sättning.  

Vid modalitetsförändring från tal till skrift står ofta komprimering i 
fokus, p.g.a. längre produktionstid för skrift, utrymmesbegränsningar vid 
direkttextning, och, kanske framför allt, p.g.a. att det måste tas hänsyn till 
talets högre grad av synkronicitet.3 Vid modalitetsförändring från skrift till 
tal skulle vi istället kunna prata om möjligheter till expandering av det 
språkliga uttrycket just tack vare talets mångsidigare resurser. Dock sak-
nas ju vid tal- och ljudbokslyssning möjlighet att uppfatta de medel som 
annars ackompanjerar talet, såsom blickar, gester och kroppsrörelser – 
vilka dock finns vid liveframföranden och i viss mån vid videoinspel-
ningar. Rösten är naturligtvis ändå den primära gestaltningskällan vid 
                                                            
3 Skillnaderna mellan modaliteterna tal och skrift är avsevärda på olika sätt. Gällande olika 
lingvistiska nivåer, t.ex. de lexikala och syntaktiska/textuella, så praktiseras tal och skrift 
typiskt sett i olika sammanhang, med skriften ofta i högre stillägen och formellare samman-
hang, även om motsatsen självfallet också finns (högtidstal, nedskrivna kom-ihåg-lappar). 
Mer absoluta skillnader mellan tal och skrift gäller därför vid andra parametrar. Skriftens 
producerande kan betraktas som ytterst linjärt, dvs. tecknen måste skapas (simultant) ett 
efter ett och även mottagandet kännetecknas av detta, även om en van läsares ögonrörelser 
endast behöver fixera ett begränsat antal ord av dem som finns på en sida. Talet däremot 
kännetecknas av en större synkronicitet, med prosodi som en simultan semiotisk resurs för 
att visa bl.a. emotioner. 
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recitationer, och hur röstens möjligheter tas till vara för (metaforiska) röst-
skiften och positioneringar torde bli ett viktigt tema för kommande forsk-
ning om tal- och ljudboksinläsning. Där kan översättningsvetenskapen 
bidra med rön inte minst från tolkningsforskningen som studerat just detta 
(se Wadensjö 2008). 

Diskussion 
Det har i den här artikeln argumenterats för att tal- och ljudboksinläsning 
kan ses som en form av inomspråklig översättning, och därmed också ett 
studieobjekt för översättningsvetenskapen. Ett flertal infallsvinklar för 
översättningsvetenskapliga studier har presenterats, så också perspektivet 
att inläsningen kan ses som ett steg i en tvåstegsöversättning, när den 
tryckta källtexten först översätts till ett annat språk, varvid översättningen 
sedan inläses.  

Den starka ökningen av främst inlästa ljudböcker under de senaste åren 
tack vare digitaliseringen och annan teknisk utveckling har också sin mot-
svarighet i andra expanderande deldiscipliner på översättnings- och tolk-
ningsfältet. Hit hör främst distanstolkning via videokonferensprogram, 
både av talade och tecknade språk samt inomspråkligt i skrift (skriv-
tolkning), samt inom- och mellanspråkligt återtal för direkttextning. Här 
inställer sig för samtliga att samspelet text – tal under nya omständigheter 
förmodligen kommer att bli en viktig fråga för kommande forskning. 

Slutligen ska här kort ytterligare en forskningsfråga vad gäller tal- och 
ljudboksläsning i ett översättningsvetenskapligt perspektiv tas upp, näm-
ligen relationen mellan inläsarens fysiska röst och de olika berättar- och 
protagoniströsterna i ett litterärt verk. Röstbegreppet har behandlats in-
gående i översättningsvetenskaplig forskning under senare år ur narra-
tologiskt perspektiv (se t.ex. Alvstad 2013, Alvstad, Greenall, Jansen & 
Taivalkoski-Shilov 2017), men hur dessa ”metaforiska” röster behandlas 
i tal- och ljudboksläsning genom t.ex. fokaliseringsförskjutningar återstår 
ännu att undersöka. 
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När kontakt genom tolk skapade  
ett stockholmssyndrom  
Översättning i och av Ann Patchetts roman Bel Canto  

Cecilia Alvstad 

Abstract 
This text is about translation shifts in the Swedish translation of Ann Patchett’s (2001) 
novel Bel Canto and about one of the novel’s most salient characters, the interpreter Gen 
Watanabe. The aim is to show that some of the stylistic and semantic shifts that appear 
in the Swedish translation have pragmatic (functional) consequences for how the trans-
lated text may be perceived by hypothetic target text readers as compared to hypothetic 
source text readers. The discussion is carried out in light of the portrayal of the interpreter 
in the novel, who, as the action of the novel proceeds, chooses to put bodily matters such 
as the safety of his employer and himself, love, sex and food-intake ahead of the 
interpreter’s code of conduct. 

Keywords: semantic shifts, stylistic shifts, literary translation, the body in translation 
 

Denna text handlar om tolken Gen Watanabe i Ann Patchetts roman Bel 
Canto, samt om stilistiska och semantiska förskjutningar i den svenska 
översättningen av romanen.1 Textens syfte är att – i ljus av romanens ge-
staltning av tolken – diskutera några av de stilistiska och semantiska för-
skjutningar som förekommer i den svenska översättningen av romanen, 
samt att visa på några pragmatiska konsekvenser dessa förskjutningar får 
när det gäller de sinnesintryck och bilder en hypotetisk läsare av måltexten 
kan skapa vid läsning av texten. Totalt analyseras tio korta passager som 
har det gemensamt att översättaren som översätter med fördel kan nyttja 
kunskaper och erfarenheter som ligger utanför de rent språkliga, så som 
kontakt med den egna kroppen, förnimmelse av känslomässiga reaktioner, 
samt analytisk slutledningsförmåga. 

Texten tillägnas Cecilia Wadensjö professor i tolkning och översättning 
vid Stockholms universitet. Att romanen Bel Canto gestaltar en tolk är en 

                                                            
1 Förskjutningar är en svensk översättning av den engelska översättningsvetenskapliga 
termen translation shifts som myntades av John C Catford 1965.  
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av orsakerna till att jag valt att arbeta med just denna roman i detta sam-
manhang. Även om Gen Watanabe är en fiktiv gestalt, kan hans agerande 
i romanen stå som exempel för något som Cecilia Wadensjö har skrivit om 
i diverse sammanhang: att tolkar är människor som använder andra kun-
skaper än språkkunskaper i sitt arbete och alltså inte är en maskin eller en 
kanal genom vilka språkliga yttranden passerar opåverkade. Exempelvis 
skriver Wadensjö i en aktuell kunskapsöversikt om tolkfunktionen i asyl-
processen tillsammans med sina medförfattare Rehnberg och Nikolaidou 
att tolkar är ”tolkande subjekt som skapar mening av ord och uttryck ut-
ifrån sina kunskaper, erfarenhet och förväntningar” (2021 s. 25).2 Tolken 
i Bel Canto hamnar oförvållat i ett utdraget gisslandrama, vilket ger upp-
hov till en rad utmanande situationer för alla inblandade. I dess situationer 
visar sig inte enbart tolkens språkkunskaper utan även hans människo-
kännedom och goda omdöme alldeles nödvändiga. Tolken som mänskligt 
subjekt påverkar därmed tolkningen och gestaltningen av tolken kan där-
med stå som exempel för att tolken är mer än en kanal. Bel Cantos skild-
ring av tolken är dessutom intressant ur en annan aspekt: alla karaktärerna 
påverkas starkt av gisslandramat, men tolken är den karaktär som föränd-
ras mest genom bokens gång. I boken gestaltas ett samband mellan tolkens 
arbete och tolkens utveckling som människa. 

I analysen av de stilistiska och semantiska förskjutningarna i den sven-
ska översättningen av Bel Canto kommer jag använda mig av den term-
inologi för analys av tolkyttrande som Wadensjö arbetat fram. I Kontakt 
genom tolk skriver Wadensjö att ”de flesta av alla tolkens yttrande i ett 
samtal kan analyseras som nya versioner av tidigare yttranden” (Wadensjö 
1998 s. 49, Wadensjös kursivering). En skönlitterär översättning kan i ana-
logi ses som en ny version av källtexten (något som för övrigt många som 
skrivit om skönlitterär översättning redan varit inne på).3 Att tolka handlar 
alltså inte om att översätta bokstavligt ord för ord. Hänsyn behöver till 
exempel tas till hur ord och uttryck brukar användas på de olika språken 
(Wadensjö 1998 s. 41). Wadensjö (1998 s. 42) delar upp avvikande åter-
givningarna i tre typer: expanderande, reducerande och substituerande. I 
de expanderande ges mer information än i originalyttrande och i de redu-
cerande mindre. I de substituerande ges delvis annan information, sam-
tidigt som all information från originalyttrandet inte är med. Wadensjö 
lyfter fram att såväl bokstavliga som fria översättningar kan bli väldigt 

                                                            
2 Wadensjö, Rehnberg och Nikolaidou (2021 s. 24) refererar till Laster och Taylor 1994 
när det gäller att tolken inte är en kanal eller en maskin. Till kanalmetaforen (the conduit 
metaphor) ger de Reddy 1979 som referens. 
3 Mest känd i sammanhanget är kanske Jorge Luis Borges essä Las versiones homéricas 
från 1932. 
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”fel” (Wadensjö 1998 s. 41). Den pragmatiska funktionen går alltså inte 
att direkt koppla till en viss typ av lösning (Wadensjö 1998 s. 42–53). 
Wadensjös modell för att analysera tolkyttranden gör det möjligt att belysa 
det översatta yttrandets funktion jämfört med originaltextens. Även om 
modellen egentligen är utvecklad för tolkning och inte skönlitterär över-
sättning är den därför relevant för min analys av de pragmatiska kon-
sekvenser som stilistiska och semantiska förändringar den svenska över-
sättning av Bel Canto har gett upphov till. 

Jag har ovan lyft det faktum att Bel Canto handlar om en tolk som skäl 
till att jag valt att arbeta med just denna roman i en artikel tillägnad Cecilia. 
En annan orsak är att den utspelar sig i ett flerspråkigt sammanhang där 
det talas och sjungs på ryska, japanska, spanska, franska, engelska, italien-
ska, tyska, tjeckiska och svenska – en uppräkning av språk till förväxling 
lik de Cecilias närmsta kollegor på Tolk- och översättarinstitutet vid 
Stockholm universitet arbetar med. En tredje orsak är Bel Cantos musikal-
iska tema. I romanen står den amerikanska operasopranen Roxanne Coss 
i centrum för allas uppmärksamhet, och Sankta Cecilia är ju som bekant 
musikens och musikernas skyddshelgon. En fjärde kontaktpunkt mellan 
romanen och Cecilia är Stockholmsanknytningen: i romanen blir tolken 
medskapare till ett stockholmssyndrom. Romanens dramatiska händelse-
förlopp sätts dessutom igång av ett storslaget födelsedagsfirande, och även 
om vi inte fyller år samma dag som bokens karaktär, så är just födelsedags-
datum något som Cecilia och jag – i tillägg till namn, språkintresse, arbets-
plats, vetenskaplig disciplin, samt beundran inför knypplade spetsar – har 
gemensamt. 

För att ge en glimt av romanen, dess gestaltning av tolken samt dess 
översättning till svenska diskuterar jag nedan tio passager ur boken och 
dess svenska översättning. Dessa är tänkta att belysa att översättaren inte 
bara är en kanal genom vilka ord passerar, utan att den skönlitterära 
översättaren liksom tolken använder andra kunskaper och erfarenheter än 
rena språkkunskaper i sitt arbete. Men först av allt några ord om tolken i 
romanen. 

Tolken 
Gen Watanabe förkroppsligar i romanen Bel Canto sinnebilden av den 
perfekta tolken. Hans insats leder till att en skrämmande och våldsam 
gisslansituation utvecklar sig till en harmonisk samvaro i vilken gisslan 
och gisslantagare lever och frodas tillsammans. De börjar spela schack, 
laga mat, studera språk, ha operalektioner och konserter, arbeta i träd-
gården, spela fotboll och älska med varandra. Allt i oväntade konstella-
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tioner. Eftersom få av de som befinner sig i detta gisslandrama talar samma 
språk möjliggörs en inte försumbar andel av dessa interaktioner av tolkens 
yrkeskunnande. Gen Watanabe arbetar med engelska, japanska, grekiska, 
franska, tyska, spanska, ryska och en rad andra språk. Han löser genom 
sina tolkinsatser problem kring matinförsel och matlagning. Han tolkar i 
förhandlingarna mellan gerillagruppen och Röda Korsets representant från 
världen utanför och han förmedlar kärleksförklaringar. Allt på ett strålande 
sätt: ”Everything Gen touched upon became a smooth surface”, som 
Patchett (2002 s. 17) med en sensorisk metafor uttrycker det i romanen. 

Touched upon är en av många språkliga vändningar i romanen som, 
som bjuder in läsaren att känna det som sker i handlingen i den egna 
kroppen. Nedan kommer jag diskutera fler exempel på passager där det i 
den engelska texten finns en inbjudan att förnimma texten med hjälp av 
kroppen. De är i denna roman intressanta eftersom tolken i romanen som 
en konsekvens av gisslandramat, tvingas att kliva ur det tolkuppdrag han 
egentligen är anställd för och börja tolka i en helt annan typ av situationer 
och för andra än sin egentliga uppdragsgivare. Genom utförandet av sina 
tolkuppdrag börjar tolken utveckla tidigare outforskade sidor av sig själv, 
inte minst kroppsliga sådana.  

Relativt tidigt i Bel Canto får vi genom en tillbakablick ta del av mr 
Hosokawas första möte med Gen Watanabe. Gen inte bara tolkar åt mr 
Hosokawa, utan redan från deras första möte utför han dessutom en rad 
uppdrag som man i vanliga fall snarare kanske skulle förknippa med en 
assistent eller sekreterare. Trots det är det inte hans närvaro utan brist på 
närvaro som gör att mr Hosokawa uppskattar honom, Gen Watanabe är 
som en förlängning av mr Hosokawa själv, även kroppsligt. Redan från 
början talar han nämligen med mr Hosokawas egen röst. Det är i alla fall 
så mr Hosokawa uppfattar det: 

He felt Gen would remember whatever had been forgotten. One after-
noon during a private meeting concerning shipping interests, as Gen 
translated into Greek what he had just that moment said himself, Mr 
Hosokawa finally recognized the voice. Something so familiar, that’s 
what he had thought. It was his own voice. (Patchett 2002 s. 17) 

Gen Watanabe egenskaper visar sig ovärderliga när han och hans arbets-
givare tas som gisslan. Han tolkar vanligtvis det som sägs, men väljer vid 
behov att bryta mot denna tolketiska regel som på svenska brukar kallas 
för noggrannhetsprincipen för egen eller andras skull.4 Ett exempel på 
                                                            
4 I Sverige ger Kammarkollegiet ut skriften God tolksed i vilken de yrkesetiska principerna 
för auktoriserade tolkar beskrivs. I paragraf 19 beskrivs den s.k. noggrannhetsprincipen 
”Under tolkningen ska en auktoriserad tolk återge all information så exakt som möjligt” 



176 

detta är när Gen Watanabe tolkar ett samtal mellan Röda Korsets förhand-
lare och gerillan. När förhandlaren undrar om eventuella döda, så förstår 
Gen Watanabe det som en fråga till tolken, inte som en fråga som ska 
återges till den andra parten i tolkningssituationen. Han väljer därför att 
inte ta med frågan i tolkningsyttrandet, och besvarar istället själv frågan 
med en diskret huvudskakning. 

Likaså bryter tolken i romanen vid väl valda tillfällen mot principen att 
tolka yttranden i första person singular. När gerillaledarna talar om ”our 
people on the outside” bryter Gen Watanabe mot tolkens regel att tolka i 
första person, och återger det för de som är tagna gisslan som ”their people 
on the outside” på vart och ett av de språk han tolkar till (Patchett, 2002 
s. 97). På så vis markerar han för de övriga i gisslan att han fortfarande ser 
sig som del av den. Han tolkar åt medlemmarna i gerillan men står inte på 
deras sida.5 

Ett annat tillfälle som skapar problem med att tolka i första person är 
när Gen Watanabe för första gången i sitt liv uttalar kärlekens tre mest 
speciella ord. Jag refererar då inte till honom själv utan till ryssen han just 
då tolkar åt. Att behöva uttala de orden för någon annan skapar en inre 
konflikt i Gen Watanabe, och det blir tydligt för läsaren att han som tolk 
är en människa som påverkas av de ord han yttrar å andras vägnar. Dess-
utom kan det ju finnas risk för missförstånd. Roxanne Coss, mottagaren 
av kärleksförklaringen, skulle kunna tro att jaget refererar till honom själv. 
Gen Watanabe löser problemet genom att bryta mot principen att tolka i 
första person och lägga till en diskursiv inramning: ”He says, I love you” 
(Patchett, 2002 s. 220). 

                                                            
vilket i sin tur kopplas till ett avsnitt i tolkeden om att ”intet förtiga, tillägga eller förändra” 
(s. 3). Av God tolksed framgår också att tolken ska tolka i första person singular, dvs. jag-
form (s. 4). 
5 Detta bryter mot paragraf 21 i God tolksed ”När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag 
får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte 
utföra någon annan uppgift än att tolka” (s. 4). När jag i inledningen av detta stycke refe-
rerar till Gen Watanabe som ”sinnbilden av den perfekta tolken” så avser jag därmed inte 
en tolk som juridiskt eller yrkesetiskt uppfyller de krav som ställs på en tolk, utan på en 
mer allmän föreställning av någon som genom sina yrkesmässiga färdigheter hjälper män-
niskor som annars inte skulle kunna förstå varandra att kommunicera. För en initierad 
diskussion om huruvida tolkar i vissa sammanhang ska gå ur sin tolkroll och göra annat än 
att översätta, och om vad som är (o)professionellt tolkbeteende hänvisas till kapitel 6 i 
Wadensjö, Rehnberg & Nikolaidous (2021) kunskapsöversikt. 
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Kyssen 
Bel Canto börjar med en kyss, en stark och passionerad kyss vilken kom 
som en överraskning för den världsberömda lyriska sopranen Roxanne 
Coss. Det var en kyss som alla i rummet sedan skulle minnas. Den inträf-
fade efter att Roxanne Coss röst tystnat och ljuset slocknat. Alla applåd-
erade. Fransmännen och italienarna ropade ”Brava! Brava!”. Frågan var 
om pianisten hade kysst Roxanne Coss på detta sätt om rummet fortsatt att 
vara upplyst? Hade pianisten (som är svensk) verkligen varit så snabbtänkt 
att han passade på när det plötsligt blev mörkt, eller förhöll det sig egent-
ligen som så att alla i rummet åtrådde Roxanne Coss, och att de därför 
föreställde sig att kyssen ägde rum? En bit in på bokens första sida beskrivs 
detta med följande ord (i exemplen markerar jag stilistiska och semantiska 
förskjutningar med fetstil): 

(1a) Or was it that they wanted her too, all of the men and women 
in the room, and so they imagined it collectively. (Patchett 2002 
s. 1) 

(1b) Eller var det vad de ville att han skulle göra, alla män och 
kvinnor i salen, och därför kollektivt mindes det så? (Patchett/ 
Sporrong 2004 s. 9) 

I den engelska formuleringen kände alla begär för sångerskan, alla ville ha 
henne, men i den svenska nöjer sig de som är i rummet med att pianisten 
står för kyssandet. Den starka inlevelseförmågan hos de som hör Roxanne 
Coss sjunga den kvällen tonas därmed ner, den kroppsliga reaktion de får 
av att höra hennes röst försvinner och de förvandlas till passiva åskådare 
av ett drama i vilket de själva inte deltar. När karaktärernas kroppsliga reak-
tion inte gestaltas i den svenska texten uteblir även inbjudan till läsaren av 
den svenska texten att känna begäret i sin egen kropp. Med hjälp av Waden-
sjös terminologi kan vi benämna denna avvikelse som substituerande åter-
givning i och med att den ”innehåller information som inte finns i orig-
inalet, samtidigt som viss information från originalet saknas” (Wadensjö 
1998 s. 42). Yttrandet är semantiskt och syntaktiskt delvis likt, delvis olikt, 
men det viktiga är att den hypotetiska funktionen yttrandet kan ge för läs-
aren av måltexten blir väldigt annorlunda än för en läsare av originalet. 
Läsaren av den engelska texten kan potentiellt i sin egen kropp känna det 
begär karaktärerna som skildras känner, men i den svenska texten finns 
ingen inbjudan till en sådan förkroppsligad upplevelse i läsaren. 

Först i översättningen av efterföljande mening blir det på svenska tyd-
ligt att alla i rummet funderar på hur det skulle vara att kyssa den mun ur 
vilken den vackra rösten kom. På engelska fungerar denna mening som en 
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förklaring av den kyss de föreställer sig, men på grund av den semantiska 
förskjutningen i exempel 1b får den i den svenska texten inte samma funk-
tion. Med Wadensjös terminologi kan vi benämna återgivningen i exempel 
2 som nära. 

(2a) They were so taken by the beauty of her voice that they wanted 
to cover her mouth with their mouth, drink in. (Patchett 2002 
s. 1)  

(2b) De var så tagna av skönheten i hennes röst att de ville täcka 
hennes mun med sin egen, insupa den. (Patchett/Sporrong 2004 
s. 9) 

Trots att den översatta meningen i exempel 2b följer källtexten nära, är 
exemplet (i linje med Wadensjös resonemang) avsett att visa att det där-
med inte per automatik har samma funktion. Något förenklat skulle man 
kunna säga att 2b presenterar ny information istället för att som i 2a ge en 
förklaring till det som redan nämnts. Den omgivande kontexten är av-
görande för att meningen i exempel 2b bär en annan pragmatisk betydelse 
än den i 2a. På grund av förändringen belyst genom exempel 1 är det ju 
först här svenska läsare får veta att alla i rummet vill kyssa sångerskan.  

Märkas bör även att översättningen, om än nära, inte är helt utan av-
vikande nyanser. Jag har markerat orden drink in, som på svenska för-
skjuts till insupa den. Den svenska formuleringen kan framstå som något 
förvirrande eftersom den syntaktiskt syftar tillbaka på mun, men rent 
betydelsemässigt verkar syfta på skönheten i hennes röst. Detta beror på 
att insupa är ett ord som vanligtvis tar abstrakta objekt såsom atmosfär, 
doft, stämning, inspiration, kultur, luft och miljö, och inte sådana som 
fysiskt går att beröra.6 Ordvalet på engelska drink in är däremot till 
skillnad från insupa fysiskt och taktilt. Det ger en känsla av kontakt både 
med läpparna och det som dricks. Dess semantiska betydelse kanske bäst 
på svenska skulle kunna återges som en kombination av att dricka och för-
se sig. För att återge detta skulle man på svenska kunna använda ordet 
dricka, avstå från att explicitgöra objektet, samt för flytets och förståelsens 
skull ändra kommat till ett och: 

(2c) De var så tagna av skönheten i hennes röst att de ville täcka 
hennes mun med sin egen och dricka (kapitelförfattarens alter-
nativa översättningslösning fetmarkerad) 

                                                            
6 Jag har bekräftat min språkliga intuition kring detta genom att söka fram ordbilden för 
insupa i Korp: https://spraakbanken.gu.se/korp. 
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Den substituerande återgivningen insupa den för drink in, kan vid första 
anblick synas vara en obetydlig förändring, men tillsammans med för-
skjutningar som den i exempel 1b bidrar den till en text som inte öppnar 
upp för en lika förkroppsligad läsupplevelse som den engelska gör. 

Meningen i exempel 2 följs i sin tur av två meningar som avslutar rom-
anens första stycke. Förskjutningarna jag vill uppmärksamma är marker-
ade med fetstil: 

(3a) Maybe music could be transferred, devoured, owned. What 
would it mean to kiss the lips that held such a sound? (Patchett 
2002 s. 1–2) 

(3b) Kanske kunde musik överföras, slukas, ägas. Vad innebar det 
att kyssa den mun som gav ifrån sig en sådan klang? (Patchett/ 
Sporrong 2004 s. 9) 

Förskjutningen would it mean till innebar det, skulle kunna ses som en 
anpassning till ett mer naturligt svenskt sätt att utrycka sig, men innebär 
två betydelseförskjutningar och kan betraktas som en substituerande åter-
givning. Dels förstärks intrycket av att en kyss faktiskt ägde rum och inte 
bara vara något som karaktärerna föreställde sig, dels öppnar det upp för 
att det här är en kyss som iakttas, snarare än som på engelska, föreställs 
som självupplevd. I sin tur skulle det kunna bjuda in till att läsaren snarare 
föreställer sig någon annan som agent i kyssandet än sig själv, vilket ger 
en betydligt mindre förkroppsligad läsupplevelse. 

Att the lips översätts med den mun ger en liknande effekt. Medan det 
sker en utveckling i den engelska texten från mouth i exempel 2a till lips i 
exempel 3a, från ett mer generellt område till ett mer avgränsat, och där-
med en rörelse mot högre grad av förkroppsligande av själva kyssen, an-
vänds på svenska ordet mun både i exempel 2b och 3b, vilket gör att graden 
av konkretisering och närhet inte ökas succesivt. Valet av bestämd artikel 
istället för bestämd form på svenska, dvs. det något högtravande den mun 
istället för det mer vardagliga munnen, bidrar också till att kyssen blir mer 
abstrakt och mindre sinnlig. 

Var utspelar sig romanen? 
Bel Canto är en roman om opera, men den utspelar sig inte i ett operahus, 
utan i en villa någonstans i Sydamerika. Villan är vicepresidentens palats. 
Tavlor speciellt inlånade från landets nationalmuseum hänger på väggarna 
kvällen till ära. Den operagalna japanska företagsledaren mr Hosokawa är 
på plats och tillsammans med honom en mängd diplomater och andra 
inflytelserika personer. De har alla kommit dit under förevändningen att 
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fira den japanska företagsledarens ojämna födelsedag. Mr Hosokawa själv 
har lockats dit i syfte att få honom att bygga en fabrik. Men det verkliga 
skälet till att han är där är för att hans favoritsopran, Roxanne Coss, bjudits 
in att sjunga efter middagen. Kyssen äger därför rum i ett vardagsrum. På 
plats finns vice-presidentens familj, deras barnflicka, mr Hosokawa och 
andra inbjudna gäster, serveringspersonal samt mr Hosokawas tolk, Gen 
Watanabe.  

Beskrivningen av rummet de befinner sig i, byggs i romanen upp med 
subtila medel. Det är inte förrän på sidan 9 (i den engelska pocketutgåvan) 
som det konkret står att de befinner sig i vicepresidentens palats, men 
redan på första sidan förekommer små grepp i texten som gör det möjligt 
för läsaren att visualisera platsen som en hemmiljö snarare än som en 
offentlig miljö. Romanens tredje mening lyder till exempel: 

(4a) There must have been some movement, a gesture, because every 
person in the living room would later remember a kiss (Patchett 
2002 s. 1) 

(4b) Det måste ha förekommit någon rörelse, någon gest, eftersom 
alla som redan befann sig i salongen efteråt mindes en kyss 
(Patchett/Sporrong 2004 s. 9) 

Living room signalerar bostad, något den svenska översättningen salongen 
inte gör lika tydligt. Man kan i och för sig benämna vardagsrummet i ett 
hus för salong, särskilt när det som här är fråga om vardagsrummet i ett 
palats, men ordvalet blir i detta sammanhang problematiskt eftersom sa-
long också används för teatersalong och operasalong. Den friktion som 
uppstår i den engelskspråkiga texten mellan gestaltningen av det stor-
slagna sångframträdandet och platsen det utspelar sig på, ett living room, 
uppstår därför i inte i den svenska texten. För svenska läsare kan det här 
rent av falla sig naturligt att föreställa sig rummet de befinner sig i, just 
som en teatersalong eftersom ett scenframträdande gestaltas och det inte 
finns andra medel i den svenska texten som styr läsarens perception av 
rummet i riktning privatbostad. 

Det finns en liknande, mycket subtil, förskjutning i beskrivningen av 
rummet på efterföljande sida.  

(5a) What no one stopped to think about was why the candles on 
every table went out as well, perhaps at that very moment or 
the moment before. (Patchett 2002 s. 1) 

(5b) Vad ingen ägnade en tanke åt var frågan om varför stearinljusen 
på borden också slocknade, kanske i samma ögonblick eller 
strax innan. (Patchett/Sporrong 2004 s. 9) 
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Skillnaden här mellan every table och borden må semantiskt sett vara 
mycket liten, men det är värt att lägga märke till att medan den engelska 
formuleringen tydligt bjuder in läsaren till att föreställa sig en mängd bord 
i rummet, vart och ett med stearinljus, vilket i sin tur skulle kunna stämma 
med en bild av en middagsbjudning, så kan den svenska formuleringen 
öppna upp för något helt annat. Om man som läsare av den svenska texten 
redan börjat skapa sig en bild av en teatersalong så kan borden associeras 
till bord på en scen, inte de bord som de gestaltade karaktärerna som 
lyssnar på sången själva sitter vid. 

Det finns fler ytterst små förskjutningar än att living room blir salong 
som kan leda läsarna av den svenska texten i riktning mot att förställa sig 
rummet som en teatersalong snarare än ett vardagsrum.  

(6a) They were still applauding, each on his or her feet, still in the 
fullest throes of hands slapping together, elbows up. (Patchett 
2002 s. 1) 

(6b) Åhörarna stod fortfarande upp, var ännu fullt upptagna av att 
applådera. (Patchett/Sporrong 2004 s. 9) 

I exempel 6 har den sista delen av meningen på engelska ingen motsvarig-
het på svenska och därmed har vi att göra med en reducerande återgivning. 
På både engelska så står de som lyssnar upp och applåderar, men den del 
av beskrivningen som fysiskt går in på hur själva handklappandet går till i 
den engelska texten har inte återgivits i den svenska och det gör än en gång 
att läsaren av den svenska texten inte får samma inbjudan som läsaren av 
den engelska texten att föreställa sig det som sker i den egna kroppen. 

När det gäller det första ordet i exempel 6 så hör åhörare framförallt 
hemma på offentliga tillställningar, medan det deiktiska they behöver fyl-
las med innehåll av läsaren. Denna förskjutning kan klassificeras som en 
typ av expansion som tydliggör något som inte framkommer i original-
yttrandet.  

På samma boksida finns ytterligare ett exempel på ett pronomen som 
fylls med ett semantiskt innehåll, även det på ett sätt som kan styra läsarens 
föreställning av platsen mot operaföreställning på ett operahus, snarare än 
ett sångframträdande vid en middagsbjudning: 

(7a) They continued the applause. They assumed she continued the 
kiss. (Patchett 2002 s. 1) 

(7b) Publiken fortsatte att applådera. De antog att hon fortsatte sin 
kyss. (Patchett/Sporrong 2004 s. 10)  
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Den typ av små stilistiska och semantiska förskjutningar som jag har gett 
exempel på här kan vid en första anblick synas små och kanske obetydliga. 
Men om man går in och analyserar den roll lägre grad av specificering 
(som när living room blir salong) och högre grad av specificering (som när 
they blir åhörarna och publiken) så blir det tydligt att de svenska översätt-
ningsvalen faktiskt undergräver de litterära och språkliga grepp som gör 
att läsaren genom en aktiv insats kan fylla exempelvis deiktiska pronomen 
i texten med innehåll och därmed efterhand föreställa sig, och förändra sin 
föreställning av, det rum i vilken romanens intrig utspelar sig i som just 
ett vardagsrum i en bostad. 

Hur snabbt försvann ljuset? 
Allt är alltså inte tydligt och rakt beskrivet i skönlitteratur. Oklarheter, 
tomrum och andra typer av gåtor är grepp som bjuder in läsaren att aktivt 
engagera sig i läsningen.7 En sådan gåta i Bel Canto har att göra med ljuset 
som försvinner på bokens första sida. Här delar läsarna karaktärernas 
ovisshet om varför ljuset försvann. Vi återvänder till romanens första 
stycke, där detta beskrivs på följande sätt: 

(8a) The darkness that came on them was startling and complete 
(Patchett 2002 s. 1) 

(8b) Mörkret som sänkte sig över dem var skrämmande och totalt 
(Patchett/Sporrong 2004 s. 9) 

Detta är första gången i romanen som det nämns att ljuset försvann. Följ-
ande är naturligtvis öppet för tolkning, men i min läsning sker detta av-
sevärt snabbare på engelska än på svenska. Came on indikerar en snabb, 
möjligen hotfull rörelse, medan sänkte sig över går långsammare och kan 
vara fråga om en vanlig skymning i den svenska texten. Även om det sen-
are står klart på bägge språken att ljuset försvann hastigt (se exempel 5) 
kan detta försvåra möjligheterna för läsaren att lägga ihop ett och ett, och 
därmed försena förståelsen av att den situation karaktärerna – än så länge 
ovetande – befinner sig i, är ett gisslandrama. 

Hur länge varar ett tandläkarbesök?  
Den fetstilade förskjutningen i exempel 9 gäller längden på ett tandläkar-
besök. 
                                                            
7 Tomrum är en översättning av receptionsestetikern Wolfgang Isers (1978/1976) begrepp 
gap/Leerstelle. 
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(9a) There were others there that night who had not heard her name, 
who would have said, if asked, that opera was a collection of 
nonsensical cat screechings, that they would much rather pass 
three hours in a dentist’s chair. These were the ones who wept 
openly now, the ones who had been so mistaken. (Patchett 2002 
s. 2) 

(9b) Det fanns också andra närvarande den kvällen, sådana som 
aldrig hade hört hennes namn och som, ifall de blivit tillfrågade, 
skulle ha sagt att opera var som marskatters skrik, de hellre 
skulle tillbringa en timme hos tandläkaren. Det var de som grät 
öppet nu, just de som hade misstagit sig så. (Patchett/Sporrong 
2004 s. 10) 

Här har källtextens tre timmar substituerats med en timme. Detta skulle 
kunna vara en anpassning gjord i syfte att låta tiden avspegla en mer vanlig 
längd på ett svenskt tandläkarbesök. Men, varar ett besök hos tandläkaren 
verkligen tre timmar i USA och har översättaren alltså normaliserat det till 
vad som är en mer vanlig tidsrymd att vara hos en tandläkare i Sverige? 
Den tolkningen är knappast trolig. Inte desto mindre sker det någon typ av 
normalisering av textens uttrycksmedel i den svenska översättningen. 
Formuleringen three hours in a dentist’s chair har potential att väcka en 
reaktion hos läsaren, just för att ett tandläkarbesök sällan varar så länge. 
Den kan få de läsare som brukar lyssna på opera att känna sig invigda, 
eftersom tre timmar inte är en helt ovanlig längd för en opera. Genom 
ändringen av tidsrymden försvagas den direkta kopplingen till upplevelsen 
av att bevista en operaföreställning (och/eller ett tandläkarbesök), oavsett 
om det är något man uppfattar som njutbart eller som marskatters skrik. 

Såpoperan 
Gerillagruppen som ligger bakom attacken mot middagen dyker upp just 
där och då eftersom de har fått information om att landets president, Pre-
sident Masuda, skulle befinna sig där. President Masuda hade dock med 
kort varsel lämnat återbud. Orsaken till återbudet var att presidenten inte 
ville missa sitt favoritprogram på TV. Om det är mr Hosokawas stora in-
tresse för opera som gör att han tillsammans med sin tolk och de andra 
gästerna på födelsedagsmiddagen blir tagna gisslan i slutet av kvällen, räd-
das den verkliga måltavlan för hela gisslandramat av sitt minst lika pass-
ionerade intresse för såpoperor. I romanen skildras detta på följande vis: 

(10a) There was great speculation about this decision after the eve-
ning turned bad. Was it the President’s good luck? God’s divine 
will? A tip-off, conspiracy, plot? Sadly, it was nothing so ran-
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dom. The party was scheduled to begin at eight o’clock and 
should have lasted past midnight. The President’s soap opera 
began at nine. Among the President’s cabinet members and 
advisers it was an open secret that matters of the state could not 
be held Monday through Friday for one hour beginning at two 
in the afternoon or Tuesday evening for one hour beginning at 
nine. Mr Hosokawa’s birthday fell on a Tuesday this year. 
(Patchett 2002 s. 10) 

(10b) Det spekulerades mycket kring detta beslut efter det att kvällen 
”förolyckats”. Hade presidenten bara haft tur? Var det Guds 
gudomliga vilja? Ett tips, en konspiration, en komplott? Sorgligt 
nog var det inget så slumpmässigt. Festen skulle börja klockan 
åtta och skulle ha pågått till efter midnatt. Presidentens tv-såpa 
började klockan nio. Det var en offentlig hemlighet bland pre-
sidentens kabinettsmedlemmar och rådgivare att inga statsange-
lägenheter kunde avhandlas mellan klockan två och tre på efter-
middagen från måndag till fredag eller på tisdagkvällar mellan 
klockan nio och tio. Mr Hosokawas födelsedag inföll detta år på 
en tisdag. (Patchett/Sporrong 2004 s. 19–20) 

Återgivningen av soap opera med tv-såpa kan semantiskt betraktas som 
väldigt nära. Men märkas bör att även om det inte finns någon egentlig 
betydelseförskjutning, innebär det svenska ordvalet en förskjutning om 
man ser till romanen i dess helhet. Det som förskjuts är kopplingen på 
lexikal nivå mellan mr Hosokawas stora intresse för opera och president 
Masudas för såpopera. Det är naturligtvis ändå möjligt för läsare att koppla 
ihop dessa två mäns drivkrafter, men i och med att ordet opera inte dyker 
upp i såpoperasammanhanget i den svenska översättningen så försvagas 
kopplingen avsevärt. En alternativ översättningslösning hade här varit att 
använda det på svenska mer etablerade ordet såpopera. Ordet förekommer 
i såväl Svenska akademiens ordlista som i Svensk ordbok. En sökning i 
språkbankens Korp ger likaså betydligt fler träffar på såpopera än på tv-
såpa. Om och hur de svenska översättningsaktörerna resonerat kring detta 
ordval kan man – likt presidentens frånvaro vid middagen – spekulera i. 

Avslutande diskussion 
Den fiktiva tolken Gen Watanabe har i romanen kontakt med den egna 
kroppen, förnimmer egna och andras känslomässiga reaktioner, samt visar 
många tecken på analytisk slutledningsförmåga. Han vet när han för sin upp-
dragsgivares eller andras säkerhet bör skapa ett avvikande tolkyttrande, 
och när han för att skydda egna och andras liv eller känslor, tvärtemot 
tolketiska principer, ska undvika att tolka allt eller att tolka i första person 
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singular. Man skulle kunna säga att han använder sig av sin kropp, sina 
känslor och sin analytiska språkförmåga på ett sätt som ligger bortom det 
språkliga. På så vis bidrar tolken till att ett hotfullt gisslandrama utvecklar 
sig till ett stockholmssyndrom. Det uppstår en samvaro där inte bara tolken 
utan även övriga i gisslan, samt gisslantagarna växer som människor och 
mår bra. 

Den fiktiva tolkens etos reflekteras inte helt i hur de svenska översätt-
ningsaktörerna överfört romanen till svenska. Att på ett annat språk återge 
en roman innebär på sätt och vis att man som översättningsaktör måste tala 
med författarens röst, dvs. just det som fiktionens Gen Watanabe gör för 
sin arbetsgivare (se citat i det första avsnittet).  

Röst har nära koppling till kroppen, och det har även flera av de ex-
empel jag har belyst i denna text. Åtrå i exempel 1a, mun och att dricka 
någons röst i exempel 2a, att föreställa sig en kyss och läppar i exempel 
3a, handklappandet med höjda armbågar i exempel 6a och upplevelsen av 
att se en operaföreställning och av att sitta i en tandläkarstol. I dessa ex-
empel bjuder inte den svenska översättningen in till en liknande känslo-
mässig och kroppslig upplevelse av den litterära texten som det engelsk-
språkiga originalet gör. En möjlig förklaring till varför dessa passager inte 
har samma läserbjudande skulle kunna vara att översättaren varit foku-
serad på textens språkliga betydelse i en snäv mening, snarare än på den 
pragmatiska reaktion den litterära texten kan ge rent kroppsligt och känslo-
mässigt i den som läser. 

Exempel 4–10 belyser i sin tur aktivering av slutledningsförmåga hos 
läsaren som ligger bortom språklig betydelse i snäv mening. Exempel 4–
7 handlar om the living room som blev salongen, every table som blev 
borden och det deiktiska they som specificerades till åhörarna och pub-
liken. Rent semantiskt kan man inte säga att förändringen i något av dessa 
exempel är särskilt stor, men ovanstående analys har visat att den svenska 
översättningen trots detta i samtliga dessa fall bjuder in till en väldigt 
annorlunda mental representation av det rum som scenen utspelar sig, dvs. 
som en teatersalong snarare än en middagsbjudning i någons hem. 

Exempel 8 handlar om hur snabbt ljuset slocknade och därmed möjlig-
heten för att uppfatta det som att mörkret sänkte sig naturligt såsom det 
gör varje kväll, eller att ljuset försvann snabbt såsom det kan göra vid ett 
strömavbrott, eller vid ett angrepp av en gerillagrupp (att även stearin-
ljusen slocknade pekar tydligt läsaren i riktning av att det inte handlar om 
ett strömavbrott, även om ingen av karaktärerna i romanen uppfattade just 
den detaljen). 

Exempel 9a och 10a bjuder in till att läsaren skapar en koppling mellan 
två företeelser. I exempel 9a mellan opera och såpopera och i exempel 
10a om vad som kan uppfattas som mest obehagligt, att vara på en opera-
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föreställning eller hos tandläkaren. Genom de svenska översättningsvalen 
försvagas dessa kopplingar. 

Som nämnts inledningsvis är tolkar ”tolkande subjekt som skapar 
mening av ord och uttryck utifrån sina kunskaper, erfarenhet och förvänt-
ningar” (Wadensjö, Rehnberg och Nikolaidou 2021 s. 25) och detsamma 
kan hävdas om litterära översättare. Inte desto mindre är det därför just 
bara en människa som skulle kunna komma fram till lösningar som i högre 
grad än de återgivningar som exemplifierats i denna text, skulle kunna 
skapa en översättning som i högre grad överför det denna romans engelsk-
språkiga läsare bjuds in till att känna i den egna kroppen, med egna känslor 
och genom egna aktiva slutsatser. Bara en människa kan avgöra huruvida 
parallelliteten mellan mr Hokosawas intresse för opera och president 
Masudas beroende av såpoperor är betydelsebärande (exempel 9). Bara en 
människa kan i egen kropp föreställa sig en applåd i vilken händerna slås 
mot varandra och armbågarna lyfts (exempel 6). Bara en människa kan 
föreställa sig hur en kyss känns mot egna läppar (exempel 2 och 3).8 
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Kalle Anka-översättning:  
en översikt över översättningsformerna 
i svensk teve 

Jan Pedersen 

Abstract 
Even though our media screens have become smaller, they contain vastly more audio-
visual content, and translations thereof, than was the case only a few decades ago. This 
chapter gives a historical overview of the development of film and TV, and shows how 
audiovisual translation has developed alongside with this content. The second part of the 
chapter presents the various forms of audiovisual translation that are available these 
days, both of the preproduction kind (like remakes and TV formats) and postproduction 
kinds (like dubbing, subtitling and voice-over), as well as various forms of media access-
ibility (like audio description and subtitling for the deaf and hard of hearing) for people 
with disabilities. For each presented mode of audiovisual translation and media access-
ibility, areas of research are also presented. All this is illustrated with examples from the 
popular Disney Christmas programme “From All of Us to All of You” 

Keywords: audiovisual translation, media accessibility, research overview, television, 
Donald Duck  
 

Inledning 
Det kan verka paradoxalt, men det är ett faktum att medan skärmstorlek-
arna har gått från gigantiska filmskärmar (tänk på drive in-biografernas 
skärmar, som kan vara 30 meter breda) till små smartphones (typiskt drygt 
10 cm breda), har formerna för översättning som finns tillgängliga för ut-
budet i dem mångfaldigats. Denna paradox förklaras bäst med att utbudet 
har ökat enormt och med det valmöjligheterna, inte bara för det mediala 
innehåll tittarna kan ta del av på sina allt mindre skärmar, utan även för 
översättningsformerna som hjälper dem ta del av sagda innehåll. En annan 
förklaring till paradoxen är att alltfler grupper av tittare har krävt – och fått 
– sina befogade tillgänglighetsrättigheter tillgodosedda. Detta innebär att 
olika former av medietillgänglighet har blivit standard på många skärmar. 
Medietillgänglighet, som syntolkning och dövtextning, räknas ofta in under 
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paraplybegreppet medieöveröversättning (se t.ex. Greco 2018) och så är 
även fallet i det här kapitlet. 

När de flesta svenskar tänker på översättning på skärm, är det troligtvis 
mest den mellanspråkliga undertextningen av utländska (framför allt eng-
elskspråkiga) filmer och teveserier de tänker på. Detta är på inget sätt 
missvisande, för Sverige är ett traditionellt undertextningsland och över-
sättning mellan två talade språk är nog den mest typiska medieöversätt-
ningen. Eller är det så? Undertextning går arketypiskt från talat källspråk 
till skrivet målspråk, men mycket av den undertextning som görs idag är 
inomspråklig; den går från det talade till det skrivna, utan att byta språk. I 
det här kapitlet utforskar vi hur allt fler former av medieöversättning ryms 
i våra allt mindre svenska skärmar och illustrerar detta med något så para-
doxalt ursvenskt som det amerikanska julaftonsprogrammet ”Kalle Anka 
och hans vänner önskar god jul”. Vi tar också upp typiska forsknings-
områden för respektive översättningsform, androm till inspiration. 

Historik 
I det här avsnittet beskriver vi översiktligt den historiska utvecklingen av 
filmmediet och medieöversättningens framväxt. 

Den stora skärmen 
I begynnelsen var skärmarna stora och filmerna ordlösa; tittarna var många 
och utbudet litet. Det tidigaste exemplet på detta är bröderna Lumières 
Arbetarna lämnar Lumières fabrik i Lyon (La Sortie de l'usine Lumière à 
Lyon; 1895) allmänt ansedd som den första film som visats offentligt. 
Efter ett tag blev det filmiska berättandet dock mer komplicerat och man 
började därför använda mellantexter i form av s.k. textskyltar. Dessa be-
stod av avfotograferade textförsedda bilder som sköts in i en paus i hand-
lingen. Textskyltar användes för första gången i Onkel Toms stuga (Uncle 
Tom’s Cabin; 1903) i form av scenariebeskrivningar. Så småningom börj-
ade textskyltar även att användas för att förse filmerna med dialog.  

Stumfilmerna, den retronym1 de tidiga filmerna fick efter talfilmens 
debut, var standard fram till slutet av 1920-talet. Översättningen av dessa 
var enkel: man översatte originalbudskapet på skyltar som fotograferades 
av, och ersatte originalskyltarna med dessa. Ibland användes dock text-
remsor i filmens underkant för att representera dialog istället för att an-

                                                            
1 En retronym är ett ord eller en fras som har skapats för en redan namngiven företeelse, 
till följd av att det ursprungliga ordets betydelse har vidgats; jfr papperstidning, tjock-teve 
eller akustisk gitarr. 
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vända textskyltar (Ivarsson 2002 s. 7), vilket innebär att undertextning 
faktiskt är äldre än talfilmen. Det var dock inte ovanligt att man vid den 
här tiden istället hade en tolk på plats i biografen som tolkade budskapet 
direkt, något som ibland fortfarande sker på filmfestivaler (jfr Sibul 2020) 
och som kan ses som ett förebud för medieöversättningsformen voice-
over, som har sin största utbredning i östra Europa. När talfilmen slog 
igenom med Al Jolsons berömda Jazzsångaren (The Jazz Singer; 1927) 
blev det mer komplicerat. För de stora språken, som tyska och franska, 
gjordes ofta flera språkversioner, där originalskådespelarna efter bästa för-
måga spelade in scenerna på olika språk. Detta kallas ofta versionering 
och sker stundom även idag (Pedersen 2010). Detta var dock såväl dyrt 
som otillfredsställande, särskilt för mindre språk, och alternativ växte fram. 
Talfilmens tidiga framgångar råkade sammanfalla med nationalismens 
dito i en del europeiska länder och flera totalitära ledare såg dubbningen 
som ett sätt att stärka det inhemska språkets ställning. Så var exempelvis 
fallet i Mussolinis Italien, där Il Duce förbjöd andra språk än italienska på 
biograferna. Utvecklingen var liknande i Hitlers Tyskland och Francos 
Spanien (Ivarsson & Carroll 1998 s. 10). Ekonomi spelar dock också en 
roll. Eftersom dubbning är mycket dyrare än undertextning, valde flera 
mindre länder det senare, oavsett politiskt system (Ivarsson 2002 s. 260). 
Ett exempel på detta är Portugal, där undertextning infördes, trots att 
Salazar knappast kan ses som en demokratisk ledare.  

I många länder, däribland Sverige, vacklade bruket en hel del i början. 
Man experimenterade en del med dubbning, och Natzén (2019 s. 260) har 
visat att man även provade häften med översättning av dialogen att ta med 
in i biomörkret, och ibland tog man bort talspåret och ersatte det med stum-
filmsskyltar. Den första filmen som undertextades i Sverige var uppföl-
jaren till Jazzsångaren, nämligen Den sjungande narren (The Singing 
Fool; 1928), som gick på Palladium i Stockholm med undertexter (och 
dialoghäfte) i september 1929 (Natzén 2019 s. 260). Bruket stabiliserades 
dock och det blev snart vanligt att dela upp världen i dubbnings-, under-
textnings- och voice-overländer, där Skandinavien blev en undertextnings-
bastion (Ivarsson & Carroll 1998 s. 5). I Sverige används dubbning som 
bekant nästan uteslutande för barnfilmer. 

Den lilla skärmen 
I USA hade reguljära tevesändningar börjat redan på 1920-talet, även om 
det var först efter andra världskriget som televisionen fick sitt stora 
genomslag (Abramson 2009). I slutet av 50-talet fanns det teve i snart sagt 
alla amerikanska hem och 19 december 1958 sändes för första gången pro-
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grammet ”From All of US to All of You”, som ett avsnitt i den populära 
teveserien The Wonderful World of Disney (Wikipedia). 

Sveriges television startade sina sändningar officiellt 1956 efter ett par 
år med provsändningar. I motsats till Danmarks Radio, som använde voice-
over på sina första utländska sändningar (Gottlieb & Grigaravičiūtė 1999), 
verkar undertexter ha varit det givna valet för SVT. Det visade sig dock 
snart att undertexter för bio inte fungerar på den lilla skärmen, p.g.a. för 
dålig upplösning, och man var tvungen att producera nya. Fyra år efter att 
sändningarna börjat, visades för första gången ”Kalle Anka och hans 
vänner önskar god jul” 25 december 1960. Programmet är inte bara regel-
bundet årets mest sedda program i Sverige, senast 2020 (Svenska Dag-
bladet/TT 2020), utan även intressant för att det sannolikt innehåller fler 
olika former av medieöversättning än något annat program på svensk teve. 

Fler val på skärmen 
SVT2 började sina sändningar år 1969, men det var text-teves införande 
1979 (www.svt.se), och dess växande utbredning under 1980-talet som var 
nästa steg framåt för medieöversättningen, eftersom det innebar att text-
ning för döva och hörselskadade kunde införas. 1990-talet såg en explo-
sionsartad ökning av antalet tillgängliga kanaler och med det mer medie-
översättning, huvudsakligen i form av undertextning, i Sverige. Tittarna 
hade alltså plötsligt mycket medieinnehåll att välja mellan, men när det 
gäller marksänd teve var huruvida dövtextningen skulle vara av eller på 
det enda valet i medieöversättningsväg tittarna kunde göra. 

Hemvideon (VHS) gav tittarna fler möjligheter att välja sitt innehåll. 
Möjlighet att köpa eller hyra tecknade filmer i original eller dubbade till 
svenska fanns då, ett val som tämligen sällan lär ha utnyttjats. Det var 
istället dvd:ns genombrott som gav verkliga medieöversättningsval. En 
dvd-skiva har möjlighet att innehålla upp till åtta olika talade språk och 
hela 32 undertextversioner. Detta gav upphov till en stor mängd nya, inter-
nationella medieöversättningsbolag som försåg tittarna med nya former av 
medieöversättning (Pedersen 2007 s. 68). Det blev nu möjligt för tittare i 
länder som Tyskland och Frankrike att välja att se film med undertexter i 
stället för den traditionella dubbningen. Få försök att införa dubbningsspår 
för de traditionella undertextningsspråken gjordes bortom barn- och ung-
domsgenrerna dock, mest troligt för att dubbning är 10–15 gånger dyrare 
än undertextning (Luyken et al. 1991 s. 105). 
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De minsta skärmarna 
2010-talet såg en mycket snabb och överväldigande utveckling av ström-
ningstjänster som HBO och Netflix. Detta innebar att inte bara innehåll, 
utan även översättningsmetod kunde väljas i alla sammanhang. Även 
skärmstorlek väljs helt fritt, när tittarna kan se sina favoritserier och filmer 
på sin teve, dator eller telefon på väg till jobb och skola. Detta att de minsta 
skärmarna finns överallt har lett till ett mycket stort användande av döv-
textning, då tittarna inte alltid har möjlighet att ha ljudet på, och de flesta 
som använder denna tjänst har ingen hörselnedsättning (Neves 2008). In-
tressant nog har strömningstjänsterna inneburit att dubbningen stärkts i 
traditionella undertextningsländer som Sverige. Exempelvis är standard-
inställningen (som kan ändras) för Netflix’ danska teveserie The Rain 
(Goldsmith 2019) dubbning – till engelska. Liksom i talfilmens barndom 
är det i den här serien originalskådespelarna som gör båda språkversion-
erna. Man frestas att säga att cirkeln är sluten. Detta är dock en chimär, för 
utvecklingen har gått från många tittare vid samma (stora) skärm med i 
förväg av andra avgjorda val, vad gäller såväl innehåll som översättning, 
till en tittare per (liten) skärm, med ett enormt urval av såväl innehåll som 
översättningar. Man använder ibland begreppet narrowcasting (i motsats 
till broadcasting) för att beskriva detta fenomen. 

Medieöversättningens historik har tills nyligen inte varit särskilt be-
forskad, med vissa undantag (t.ex. Ivarsson 2002). På senare år har detta 
dock börjat ändras, med antologier som O’Sullivan och Cornu (2019), där 
även svensk historik beskrivs (Natzén 2019). Det är vanligen arkivstudier 
som används inom detta område (t.ex. Zanotti 2019), men även intervju-
studier förekommer (t.ex. Sibul 2020) 

Medieöversättning 
I det här avsnittet beskrivs de olika formerna av medieöversättning med 
illustrerande hjälp av Kalle Anka. Först beskrivs former av översättning 
som görs av importerat innehåll, s.k. postproduktionsöversättning, sedan 
beskrivs den översättning som görs innan innehåll spelas in, s.k. pre-
produktionsöversättning. 

Undertextning 
“Oh boy, what a day!” säger Musse när han kliver ur sin husvagn, och 
under hans fötter syns den klassiska svenska medieöversättningstypen i 
form av undertexten: ”Vilken härlig dag!”. Med tanke på små barns brist-
ande läskunnighet är det föga förvånande att Sveriges arketypiska form av 
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medieöversättning är dåligt representerad i programmet. Det har dock 
blivit allt vanligare att undertextade versioner av andra Disneyfilmer finns 
tillgängliga, inte bara på de små och minsta skärmarna utan även på den 
stora: bioduken. 

Undertextning är utan konkurrens den mest beforskade medieöversätt-
ningsformen. Experimentell processforskning började redan på 1980-talet 
(t.ex. D’Ydewalle et al 1987). Det har dock traditionellt framför allt varit 
jämförande textanalys som varit den främsta metoden (jfr t.ex. Schröter 
2015; Mattsson 2009; Pedersen 2007). Detta är föga förvånande, eftersom 
undertextning inbjuder till detta, genom att både käll- och måltext pre-
senteras samtidigt, vilket gör att den kallats för ”sårbar översättning”. På 
senare år har dock även översättningssociologiska studier gjorts (t.ex. 
Beuchert 2017) och framför allt har receptionsstudier blivit ett stort fällt 
(t.ex. Szarkowska & Gerber-Morón 2018 a; b; 2019; Liao et al 2020). 

Dubbning 
”Mille diavolo! Någon med mig skämta aprilo!” utbrister Tony, dubbad 
till bruten svenska när Lufsen krafsar på hans dörr. Dubbning förekommer 
i de allra flesta inslagen i programmet, men är utanför barn- och ungdoms-
genrerna ovanligt i Sverige. Bl.a. kostnaderna för dubbning gör att det 
mest är de stora språkgemenskaperna i Europa som använder detta regel-
bundet, även om undantag förekommer, exempelvis i Tjeckien (Media 
Consulting Group 2007).  

Det förekommer en del kvalitetsforskning om dubbning, som mycket 
fokuserar på de olika formerna av synkronisering (se t.ex. Chaume 2004), 
som isokroni (matchning av käll- och måltextyttranden), kinetisk synkron-
isering (matchning av yttrande och kroppsspråk, och även casting) och 
fonetisk synkronisering (läppsynk mellan måltextyttrande och läpprörel-
ser). Traditionellt sett har det dock förekommit mycket fokus på forskning 
om dubbning kontra undertextning (t.ex. Kilborn 1993) utifrån olika per-
spektiv. På senare år har forskning kring censur och dubbning (t.ex. Mereu 
Keating 2016) varit mycket i fokus. Anledningen till detta är att dubbning, 
i likhet med litterär översättning, men i motsats till undertextning, ersätter 
originaldialogen med översatt dialog och därför är mer öppen för mani-
pulation. Som forskningsfält i allmänhet börjar dubbning närma sig under-
textning i forskningsvolym, med flera större studier på senare tid (t.ex. 
Ranzato 2016; Ranzato & Zanotti 2019). 

Voice-over 
”Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få.” Bengt Feldreichs 
väna stämma ovanpå Benjamin Syrsas möjligen renare sång är ett gott, om 
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inte arketypiskt, exempel på voice-over. I den här översättningsformen 
läser en lektor (läsare; på svenska kallas voice-over därför ibland för 
lektorsdubbning) en översättning av originaldialogen, som fortfarande är 
hörbar i bakgrunden. I Sverige används den här formen av voice-over 
huvudsakligen just för barnprogram, samt i radio där ju undertextning är 
omöjlig. 

Som forskningsfält har voice-over blivit tämligen styvmoderligt be-
handlat. Det har mest beskrivits från yrkesperspektiv (Pageon 2007), men 
har på senare år rönt större intresse, inte minst i Östeuropa, där det är en 
vanlig form av översättning på teve. Ett sätt att beforska voice-over är att 
se hur översättningen interagerar med originaldialogen. Wozniak har i 
samband med det myntat termen voice-in-between (2012). 

Översättning före produktion 
Kalle och hans vänner finns i olika versioner i bl.a. Sverige och Danmark, 
inte bara vad gäller språk utan även i någon mån innehåll. Som nämndes 
ovan, gjordes olika språkversioner under inspelningen i filmens barndom, 
något som fått en renässans hos strömningstjänsterna. Flerspråkiga vers-
ioner har dock förekommit även före strömningstjänsterna dök upp, så 
gjorde t.ex. Monty Python-gänget en tyskspråkig version av sin flygande 
cirkus 1972. Det vanligaste formen av preproduktionsöversättning är dock 
att göra s.k. remakes. Detta sker typiskt om en engelskspråkig distributör 
får upp ögonen för en populär produkt på annat språk, t.ex. omskapades 
Män som hatar kvinnor (2009) som The Girl With the Dragon Tattoo 
(2011) och Kurt Wallander har som bekant gestaltats av Sir Kenneth 
Branagh 2008–2016. Tidigare var det även vanligt att versionering gick åt 
andra hållet, gärna med så omfattande lokalisering att det med Houses 
termer kan betraktas som en dold form av översättning (covert translation; 
1997 s. 69). Exempel på detta är Albert och Herbert (1974–1979) (Steptoe 
and Son 1962–1974) och danska Olsenbanden (t.ex. Olsenbandens sidste 
bedrifter 1974) som blev svenska Jönssonligan (t.ex. Varning för Jönsson-
ligan 1981). BBC:s mockumentär The Office (2001–2002) har visats på 
svenska skärmar i original, som amerikansk remake (2005–2013) och även 
som svensk remake (Kontoret 2012). I alla de här fallen genomgår käll-
texten en översättnings- och lokaliseringsprocess som ofta benämns trans-
kreation (transcreation; jfr O’Hagan & Mangiron 2013 s. 196). 

Mindre översättning ingår när det handlar om teveformat (se t.ex. Esser 
2013), som närmast är att betrakta som dolda versioner (covert versions; 
House 1997 s. 69), där ett programkoncept exporteras och fylls med lokalt 
innehåll. Detta är särskilt vanligt inom genrerna tävlingsprogram som 
Fångarna på fortet (Fort Boyard 1990), dokusåpor som Big Brother (1999) 
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och talangshower som Idol (2004; Idols 2001). Ofta är det viktigt att varu-
märket förblir igenkänningsbart, vilket troligtvis är skälet till att Antiques 
Road show (1979) blev Antikrundan (1989) på svenska, så att logotypens 
AR kunde behållas.  

Forskning om remakes och teveformat är ett ganska nytt fält. Det ses 
dock ibland som en del av adaptation studies, som emellertid mest under-
söker andra former av intersemiotisk översättning, exempelvis filmatiser-
ing av romaner. Remakes har ibland kallats för översättningens svarta får 
(Evans 2014) och forskningen här handlar ofta om att se vilka förvand-
lingar texten genomgår i transkreationsprocessen. Forskning om program-
format handlar ofta om textmigration, eller om man snarare borde kalla 
det formatmigration. Hos forskare som Esser (2013) kan man bl.a. se hur 
svenska format som Expedition Robinson och Körslaget spridits över 
världen. 

Medietillgänglighet 
Även om alla former av översättning tillgängliggör en text för nya grupper, 
brukar man med medietillgänglighet avse former av språklig överföring 
som tillgängliggör audiovisuellt material för personer med funktions-
variationer. 

Textning för döva och hörselskadade 
”Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser”. Om 
man bara knappar in sidan 199 på text-teve får man inte bara Baloo, utan 
allt som sägs i programmet inomspråkligt undertextat för döva och hörsel-
skadade (subtitling for the deaf and hard of hearing; SDH). Man skiljer 
ibland på dövtextning, som har intersemiotisk översättning, som ”KALLE 
SJUNGER” eller ”SKRIVMASKINSKNATTER” i klippet med Musses husvagn, 
och svensktextning, som bara återger dialogen, men gränserna är tämligen 
flytande. Som tidigare nämnts, fyller inomspråklig undertextning fler be-
hov än att hjälpa personer med hörselnedsättning och SVT har som mål 
att allt som sänds där ska undertextas, inklusive direktsänt material. 

Det är just inom s.k. direkttextning (live subtitling), dvs. där under-
textning äger rum simultant i direktsändning, som den mesta moderna 
forskningen inom inomspråklig undertextning pågår (tex. Davitti & Sand-
relli 2020). Det handlar bl.a. om kvalitetskontroll (t.ex. Romero Fresco & 
Martínez 2011), och om utbildning av direkttextare (t.ex. Dawson 2020. 
Förutom detta, undersöker man de rättighetsfrågor som kopplas till mediet 
(t.ex. Fuentes-Luque & González-Irizarry 2020). 
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Teckenspråkstolkning 
Tyvärr teckenspråkstolkas inte ”Kalle Anka och hans vänner önskar god 
jul”, eftersom det huvudsakligen är direktsända teveprogram som t.ex. 
Melodifestivalen som teckenspråkstolkas i Sverige. Det finns en pågående 
debatt om huruvida teckenspråkstolkning eller undertextning är att föredra 
i teve (Neves 2007). De individuella preferenserna lär vara baserade på 
huruvida man har ett tecknat eller talat språk som förstaspråk. Svensk 
teckenspråkstolkning för teve har på senare år blivit mycket omskrivet för 
de inlevelsefulla och engagerade tolkningar, eller gestaltningar, som gjorts 
i samband med program som Eurovisionschlagerfestivalen (t.ex. Crouch 
2015). 

Det finns dessvärre inte så mycket forskning om teckenspråkstolkning 
för teve. Det som finns har ofta handlat om receptionsstudier (t.ex. Steiner 
1998; Xiao 2013). 

Talande textremsa 
Om man har grav synnedsättning kan man inte se undertexten där Musse 
säger ”Vilken härlig dag!”. Om man har tillgång till digital teve kan man 
dock få undertexten uppläst elektroniskt genom vad som kallas talande 
textremsa (audio subtitles). Ibland kräver det tillgång till en extra digital 
kanal, varför man ofta inte hör de övriga ljuden i programmet, så det är 
kanske inte det bästa sättet att ta del av just det här programmet, som har 
få undertexter. 

Eftersom det handlar om talsyntes, fokuserar forskning om talande text-
remsa ofta på digitalisering och mjukvaruutveckling (t.ex. Nielsen & 
Bothe 2008), men det börjar även komma enstaka språkvetenskapliga 
studier som Iturregui-Gallardo (2020). Man undersöker även samspelet 
mellan talande textremsa och syntolkning (t.ex. Braun & Orero 2010). 

Syntolkning 
Syntolkning (audio description; AD) är ett sätt att tillgängliggöra visuellt 
material för personer med synnedsättning, genom att en berättarröst be-
skriver de scener och handlingar som äger rum på skärmen, eller vid live-
event. ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” syntolkas dessvärre 
inte eftersom man bara har rättigheter att sända det en gång om året (SVT, 
personlig kommunikation 2020-09-07). Istället satsar SVT framför allt på 
syntolkning av egna produktioner. Målet för syntolkning är ganska lågt 
ställda (4 % av utbudet inklusive repriser; www.svt.se), särskilt jämfört 
med textning för döva och hörselskadade. 
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Förutom enstaka studier (t.ex. Holsanova 2016), finns i Sverige till dags 
dato bara en enda större volym som beskriver forskning om syntolkning 
(nämligen Holsanova, Wadensjö & Andrén 2016), men internationellt är 
syntolkning ett av de hetaste ämnena för forskning inom medietillgäng-
lighet. Från att först mest ha handlat om erfarenhetsbaserade studier (t.ex. 
Snyder 2014), har forskningen utvecklats till att bl.a. diskutera metodik-
frågor: bör syntolkning vara mer beskrivande (Finbow 2012) eller mer 
berättande (Fryer 2010), och mycket fokus har också legat på kognition 
(t.ex. Kruger 2012). Det finns numera en uppsjö av olika ansatser, från 
funktionella (Mazur 2020) till datavetenskapliga (Starr, Braun & Delfani 
2020) och allt däremellan. För fler ansatser hänvisas läsaren till Pedersen 
2016. 

Slutord 
I det här kapitlet har vi sett hur ”Kalle Anka och hans vänner önskar god 
jul” antagligen innehåller fler former av medieöversättning än något annat 
program på svensk teve. Man kan också se att det finns fler tillgänglighets-
insatser för att hjälpa personer med nedsatt hörsel än dito syn att njuta av 
programmet. Eftersom det är ett barnprogram, dominerar dock dubbning 
som medieöversättningsform, varför synskadade säkerligen har viss be-
hållning av programmet ändå. Detta att medieöversättningsformen dubb-
ning även fungerar som en form av medietillgänglighet illustrerar också 
det nära samband som finns mellan medieöversättning och medietillgäng-
lighet, inte minst ur användarperspektiv. 

Detta nära samband finns även inom akademin, där det inte alls är 
ovanligt att samma forskare rör sig inom båda fälten. Vidare kan vi kon-
statera att forskning inom medieöversättning (inklusive tillgänglighet) 
ständigt växer och utvecklas. Denna utveckling syns inte minst i att antalet 
monografier, konferenser och studier inom området ökat rekordartat de 
senaste åren. Det är därför möjligen förvånansvärt att världens första aka-
demiska tidskrift som helt ägnar sig åt området – Journal of Audiovisual 
Translation (www.jatjournal.org) – såg dagens ljus så sent som 2018.  

Med hopp om att detta kapitel ska inspirera till mer svensk forskning 
om medieöversättning, säger alla vi som sysslar med medieöversättning 
till er alla som konsumerar den: en riktigt god jul!2 

 

                                                            
2 Eller glad midsommar, beroende på vilken högtid som ni har närmast er i tid. 
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Carla Jonsson är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språk-
studier, Umeå universitet, samt docent i tvåspråkighet vid Centrum för 
tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stock-
holms universitet. Hennes forskning handlar bland annat om flerspråkighet 
i undervisning och arbetsliv, flerspråkiga litteraciteter, språkpolitik, min-
oritetsspråk, transspråkande och lingvistisk etnografi. 
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Yvonne Lindqvist 
Yvonne Lindqvist är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och 
översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stock-
holms universitet. Hon forskar både om sakprosaöversättning och skön-
litterär översättning, ofta ur ett världslitteratur och översättningssociolog-
iskt perspektiv. 

Ulf Norberg 
Ulf Norberg disputerade i tyska vid Uppsala universitet 2003. Efter dis-
putationen har han varit verksam vid Tolk- och översättarinstitutet, Institu-
tionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, där han 
2016 antogs som docent i översättningsvetenskap och arbetar som univers-
itetslektor. Han har vid TÖI innehaft olika administrativa befattningar, 
bland annat som studierektor och biträdande föreståndare. 

Jan Pedersen 
Jan Pedersen är docent i översättningsvetenskap och föreståndare för 
Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet 
vid Stockholms universitet. Jan forskar och undervisar framför allt om 
medieöversättning, med ett särskilt fokus på undertextning. 

Gry Sagli 
Gry Sagli er ansatt som førsteamanuensis ved OsloMet Storbyuniver-
sitetet. Hun har Seksjon for tolkeutdanning, Institutt for internasjonale 
studier og tolkeutdanning, som arbeidssted, og  underviser og forsker in-
nen området tolking i offentlig sektor. Sagli har bakgrunn fra studier innen 
kinesisk språk og kultur, med spesiell interesse for kulturelle perspektiver 
på kropp, sykdom og helse. 

Hanne Skaaden 
Hanne Skaaden er professor ved tolkeutdanningen på OsloMet Storby-
universitetet. Hun har utgitt boken Den topartiske tolken (2013) om tolk-
ing i offentlig sektor. Hennes forskningsinteresser omfatter profesjonal-
isering av tolkefunksjonen i offentlig sektor, nettbasert utdanning for tolk-
er og skjermtolking (video mediated interpreting/VMI). 

Elisabet Tiselius 
Elisabet Tiselius är docent i översättningsvetenskap (inriktning tolkning) 
vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråk-
ighet, Stockholms universitet. Elisabet forskar om kognitiva processer i 
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tolkning, tolkars expertkunnande och tolkning i vården, inom olika typer 
av tolkning: simultantolkning, dialogtolkning (VR-projektet Den osynliga 
processen) och teckenspråkstolkning (NFR-projektet DEPICT). 

Daria Titarenko 
Daria Titarenko är universitetslektor i svenska vid Institutionen för sven-
ska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon forskar om informa-
tionsstruktur och syntax i modern svenska, stilistik samt svensk gramma-
tik i inlärningsperspektiv. 
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