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När döva och hörande kollegor möts genom tolk 

En etnografisk studie om tvåspråkighet på en arbetsplats 
Josefin Waltin 

Sammanfattning 
Döva personer i Sverige och världen lever nästan uteslutande i ett hörande majoritetssamhälle och har 
således på ett eller annat sätt en fortlöpande kontakt med hörande människor i såväl privat- som arbetsliv. 
De flesta döva i arbetslivet arbetar som enda eller som en av få döva på en hörande arbetsplats och ofta 
anlitas tolk för möten mellan hörande och döva kollegor. Föreliggande uppsats är en etnografisk studie av 
tolksituationen på en arbetsplats där en döv samt ett tjugotal hörande kollegor arbetar tillsammans. Med 
hjälp av fältanteckningar, intervjuer och videofilmning har en bild av tolksituationen genererats. I 
resultaten visas tecken på att den döva deltagaren till stor del lider av informationsbrist på olika plan. 
Därtill verkar det finnas en stor kunskapslucka hos de hörande kollegorna gällande teckenspråk och dövas 
villkor i ett hörande samhälle. Resultatet visar även tendenser till att den döva deltagaren genom det 
omgivande majoritetsspråkssamhället själv medverkar till sin egen underordning. I den komplexa 
tolksituationen verkar tolken fungera som en grindvakt. Tolken kan ha en svår och inte alltid definierad 
roll att översätta och samordna turer mellan hörande och döva och föra samtalet framåt i en gemensam 
riktning. Det verkar även som att den döva deltagaren och hennes hörande kollegor har olika uppfattning 
om tolkens roll. Tolkens arbete verkar härigenom kunna försvåras, något som i sin tur skulle kunna 
påverka relationen mellan den döva deltagaren och hennes hörande kollegor. Resultaten har diskuterats 
utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv för att visa på samband mellan mikro- och makronivå med 
kopplingar till språkideologi, språkpolitik, maktrelationer samt teorin om Deafhood. 

 
Nyckelord 
Döva, teckenspråkstolkning, etnografi, arbetsplats, poststrukturalism, Deafhood. 
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When Deaf and hearing co-workers meet through 
interpreters 

An ethnographic study of bilingualism in a workplace setting 
Josefin Waltin 

Abstract 
Deaf people in Sweden and worldwide live with few exceptions in a hearing society, and thereby in one 
way or another they have connections with hearing people in their private and professional lives. Most 
Deaf people in working life have no or few Deaf co-workers at hearing workplaces and hence a Sign 
Language interpreter is often hired to facilitate the communication between deaf and hearing co-workers. 
This thesis is an ethnographic study of the interpreting situation at a workplace where one Deaf and about 
20 hearing co-workers work together. With field notes, interviews and video recording an illustration of 
the situation has been generated. The results show a tendency that the Deaf participant to a great extent 
suffers from information loss in several areas. In addition, the hearing co-workers seem to have a gap in 
knowledge about Sign Language and the conditions of Deaf people. Also, the Deaf participant seems to 
participate in her own subordination through the surrounding majority society. In the complexity of the 
interpreting situation, the interpreter seems to serve as a gatekeeper. She also has a challenging and not 
always easily definable role in translating and coordinating turns between Deaf and hearing participants, 
thus moving the conversation forwards in a mutual direction. Nevertheless, the Deaf participant and her 
hearing co-workers often seem to have different views of the responsibilities of the interpreter, something 
that might make the interpreter’s job even more challenging. This, in turn, can influence the relationship 
between hearing and Deaf co-workers. The results of the thesis have been discussed from a poststructural 
perspective to show a connection between the intimate workplace situation and language ideology, 
language policy, power relations and the theory of Deafhood. 

 

Keywords 
Deaf, Sign Language interpreting, ethnography, workplace, poststructuralism, Deafhood.
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1 Inledning 
Som verksam teckenspråkstolk har jag gjort många iakttagelser på mina tolkuppdrag, och ofta har 
dessa iakttagelser lett vidare till reflektioner kring tolksituationen. Uppdragen jag har utfört har 
varit av många olika slag och jag förutsätter att de flesta döva i Sverige regelbundet anlitar tolk i 
varierande situationer i vardags- och arbetslivet. I Sverige finns en skattefinansierad tolkservice 
som innebär en skyldighet för landstingen att erbjuda teckenspråkstolk, så kallad vardagstolkning 
(mer om vardagstolkning i 1.5 nedan). 

Förvärvsarbete kan antas uppta en stor del av människors tid och liv. För de flesta döva 
förvärvsarbetande torde arbetslivet innebära en vardaglig kontakt med hörande. Att på en 
arbetsplats där teckenspråkiga döva och icke teckenspråkiga hörande arbetar få tillgång till 
teckenspråkstolk kan i de flesta fall vara en nödvändighet för att kollegor ska kunna förstå 
varandra och arbeta tillsammans. Enligt min erfarenhet som teckenspråkstolk arbetar många döva 
som ensam döv på en arbetsplats. Därmed kan man anta att de flesta döva förvärvsarbetande har 
erfarenhet av att teckenspråkstolkar regelbundet är närvarande på arbetsplatsen för möten och 
sammankomster. Dock förekommer det arbetsplatser där majoriteten av medarbetarna är 
teckenspråkiga eller döva, men även i sådana sammanhang kan det finnas behov av 
teckenspråkstolk. 

Jag funderar kring den tvåspråkiga situationen och finner den komplex. Döva och hörande 
kollegor ska försöka kommunicera med varandra, arbeta tillsammans och sinsemellan göra sig 
förstådda. Hur kommunikationen ser ut på arbetsplatserna kan tänkas variera mycket, från papper 
och penna, läppavläsning och talad svenska till en mer eller mindre teckenspråkig arbetsmiljö. 
När dessutom tolkar regelbundet är med i bilden torde situationen kunna bli än mer komplex. 
Tolkarna kommer med sin yrkesskicklighet för att underlätta denna kommunikation, och för att 
medarbetarna på arbetsplatsen ska få tillgång till samma information. Samtidigt kan tolkarna 
utgöra ett främmande inslag i arbetsmiljön. För medarbetare på en arbetsplats kan det tänkas vara 
slitsamt att vara beroende av att tolkar deltar i samspelet mellan kollegor. Tolken har, liksom 
medarbetarna på arbetsplatsen, ett arbete att sköta – det är tolkens uppgift att se till att kollegorna 
kan gå därifrån och ha förstått samma saker. Samtidigt befinner sig tolken på någon annans 
arbetsplats och handskas med andra människors kommunikation, arbetsmiljö, professionalitet och 
yrkesstolthet. 

Det kan tänkas vara frustrerande att som medarbetare så ofta ha denna utomstående person 
på sin arbetsplats. För tolken är en person som inte bara är ett instrument som överför ett 
språkligt budskap från en människa till en annan, utan någon som själv deltar i processen och 
skapar budskapet (Wadensjö 1998). 

Ett fåtal studier finns om döva i arbetslivet (Backenroth 1993, 1995, 1997, Fredäng 2003, 
Foster 1996, 1998, Young, Ackerman & Kyle 2000) samt om teckenspråkstolkning i arbetslivet 
(Dickinson & Turner 2008, Selin-Grönlund 2008). Situationen är dock mångfacetterad, oavsett 
om tolken är närvarande, och jag vill söka ett sammanhang i en vidare kontext av historia, 
socialteori, språkideologi och språkpolitik.  

I mikrosituationen kan förhoppningsvis en beskrivning ges av hur en döv individs situation 
på arbetsplatsen ser ut i Sverige idag. Fokus ligger alltså på den döva. Som verksam 
teckenspråkstolk ligger mitt intresse även på tolkar och tolkning, dock inte primärt. Jag hoppas 
även kunna visa på bakomliggande omständigheter som kan tänkas forma denna bild och hur 



 7 

inblandade personer tolkar omvärlden med utgångspunkt i dessa omständigheter ur ett 
poststrukturalistiskt perspektiv. Min avsikt med föreliggande uppsats är att med hjälp av 
paradigmet poststrukturalism (se t ex Pavlenko & Blackledge 2004, Seidman & Alexander 2001) 
och teorier av bland andra Bourdieu (1991), Goffman (1968), Ladd (2003), Wadensjö (1998, 
2002) och Bakhtin (Gardiner 1992) kopplat till sociolingvistik samt ett etnografiskt 
förhållningssätt försöka ansluta denna arbetsplatssituation till ett samhällsperspektiv. Därigenom 
är min förhoppning att även kunna säga något om mänskligt samspel ur ett tvåspråkighets-
perspektiv. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att titta närmare på och försöka utforska tolk- och arbetssituationen 
på en tvåspråkig arbetsplats ur ett sociolingvistiskt tvåspråkighetsperspektiv med grund i 
poststrukturalism. Jag vill försöka få en ökad förståelse för hur en teckenspråkig döv person i 
arbetslivet upplever att arbeta med hörande, icke teckenspråkiga kollegor och därmed även 
samarbeta med tolkar. Genom att koppla arbetsplatssituationen till samhällsfenomen hoppas jag 
även kunna säga något om maktförhållanden och vad dessa i relation till arbetsplatssituationen 
faktiskt innebär i ett samhällsperspektiv. 

1.2 Frågeställning 
De frågor som tas ställning till i denna uppsats är följande: 

• Hur ser tolksituationen ut på en arbetsplats där döva och hörande arbetar tillsammans? 
Varför ser situationen ut som den gör? Vilka konsekvenser kan tolksituationens 
sammansättning på arbetsplatsen ge för den döva i ett samhällsperspektiv? 

• Hur ser den döva på den tvåspråkiga situationen? Vilka bakomliggande orsaker kan finnas 
till den dövas syn på situationen? Vad kan det innebära för den dövas situation på 
arbetsplatsen och i samhället? 

• Hur ser den döva på tolkens närvaro? Vad ligger till grund för den dövas syn på tolkens 
närvaro? Vilka konsekvenser kan det ha för den döva på arbetsplatsen? 

• Får alla på arbetsplatsen tillgång till samma information? Vad kan ligga bakom en 
eventuell snedfördelning av informationsspridningen? Vad kan en obalanserad 
informationstillgång innebära för den döva i ett samhällsperspektiv? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen omfattar sex kapitel. Kapitel ett inleder med en inramning och avgränsning av 
uppsatsen, här anges även uppsatsens syfte och frågeställning. Förklaringar och definitioner av 
förekommande begrepp som jag anser vara viktiga för förståelsen av innehållet i uppsatsen 
tillhandahålls, såsom döva, hörande, teckenspråk och teckenspråkstolk. Vidare behandlas ämnet 
teckenspråkstolkning i ett eget avsnitt. Detta för att förstå komplexiteten i att befinna sig i en 
tolksituation. I första kapitlet presenteras även den teoretiska ram som jag har utgått från i min 
diskussion kring resultaten. 

I kapitel två ges en sammanfattning av tidigare forskning inom området. Här ges läsaren en 
orientering i den forskning som har bedrivits om döva i arbetslivet samt annan forskning som är 
relevant för ämnet. 

I kapitel tre förs en diskussion om vilken forskningsmetodologi som kan anses lämplig i 
detta sammanhang och varför jag har valt etnografi som metodologi samt implikationer av de 
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metoder som har valts. Här ges även en genomgång av etnografi som forskningsmetodologi samt 
för dess betydelse i döv- och tolkningssammanhang. En redogörelse för hur materialet har 
bearbetats ges även i detta kapitel. 

Kapitel fyra ägnas åt resultat och analys av det fältarbete som bedrivits. Under kapitlets 
delrubriker presenteras de viktigaste tendenser som framkommit under fältarbetet. 

I kapitel fem förs en diskussion om resultat och analys i förhållande till teorier och 
frågeställningar, samt dess relevans i relation till annan forskning. Empirin kopplas till den 
teoretiska ramen för att resonera kring och ytterligare belysa de tendenser som visats på. 

Kapitel sex, slutligen, sammanfattar uppsatsarbetet och ger även förslag till vidare forskning 
inom området. 

1.4 Förklaring av förekommande begrepp 
Nedan följer en förklaring av centrala begrepp som används fortlöpande i texten. 
1.4.1 Döva 
Med döva avser jag i första hand barndomsdöva, personer som har dövas teckenspråk som sitt 
modersmål och som ser teckenspråket som ”en betydelsefull del av sin identitet och använder det 
i sin interaktion med omvärlden” (Fredäng 2006:76). Detta är alltså snarare en språklig, kulturell 
och ideologisk än en medicinsk definition, dvs. att huvudsakligen använda teckenspråk för 
kommunikation får en större betydelse än den faktiska graden av hörselskada. I engelskspråkig 
forskningslitteratur om döva gör man ofta skillnad mellan en kulturell och en medicinsk 
definition i initialbokstaven; medicinsk dövhet skrivs deaf medan kulturell skrivs Deaf. 

Deaf refers to a member of a linguistic and cultural minority with distinctive mores, attitudes, and values 
and a distinctive physical constitution. We refer to the members of that culture as Deaf and to the culture 
itself as the Deaf world; these are glosses of the signs in American Sign Language (ASL) with which 
Deaf people refer to themselves and their culture, respectively. We also follow the Deaf world practice in 
referring to children of any age as capital-D Deaf who have, for whatever reason, the physical 
constitution characteristic of this minority – that is, they rely so much more on vision than on hearing that 
they communicate most readily, given the opportunity, in a natural sign language (Lane 2008:284, 
kursivering i original). 

The lowercase ‘deaf’ refers to those for whom deafness is primarily an audiological experience. It is 
mainly used to describe those who lost some or all of their hearing in early or late life, and who do not 
usually wish to have contact with signing Deaf communities, preferring to try and retain their 
membership of the majority society in which they were socialised. 

‘Deaf’ refers to those born Deaf or deafened in early (sometimes late) childhood, for whom the sign 
languages, communities and cultures of the Deaf collective represents their primary experience and 
allegiance, many of whom perceive their experience as essentially akin to other language minorities. 
(Ladd 2003:xvii) 

Genom att skriva Deaf kan man alltså i engelskspråkig litteratur redogöra för sin syn på dövhet 
och även peka på en skillnad mellan teckenspråkiga och icke teckenspråkiga döva. Vissa 
använder även d/Deaf för att inkludera båda grupper. 

Då det inte finns något ”dövland” lever de allra flesta döva omgivna av ett hörande 
majoritetssamhälle. Detta torde ha implikationer för döva personer världen över och mycket av 
den internationella tvåspråkighetsforskning som bedrivits kan därför tänkas ha betydelse för döva 
generellt. Tecknade språk har inga egna skriftspråk, vilket innebär att all eventuell skriftlig 
kommunikation sker på den omgivande majoritetskulturens skriftspråk. Därför kan också de allra 
flesta döva i varierande grad anses vara tvåspråkiga (Grosjean 1996). 
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1.4.2 Hörande 
Som komplement och kontrast till begreppet döva vill jag också ägna några rader åt begreppet 
hörande. Ladd skriver: ”’[H]earing’ is a term originating in the Deaf community to describe non-
Deaf people (including ’deaf’ people)” (2003:xviii). De allra flesta hörande vet alltså inte om att 
de placeras i gruppen hörande, inte förrän de sätts i ett sammanhang med döva. Här är en hörande 
en hörande person som inte har några teckenspråkskunskaper eller kunskaper om dövsamhället. 
Jag själv, till exempel, är ju i allra högsta grad hörande, men jag är också tolk och teckenspråkig 
och har kunskaper om dövsamhället och därför räknas jag inte till gruppen hörande i den 
bemärkelsen, utan snarare till gruppen tolkar. Man skulle alltså även kunna använda begreppet 
icke teckenspråkiga hörande, men det begrepp som används bland döva är alltså hörande. 
1.4.3 Teckenspråk 
Svenskt teckenspråk (även kallat dövas teckenspråk) är, liksom andra tecknade språk, ett naturligt 
gestuellt-visuellt språk. I teckenproduktionen används, förutom händerna, mun, ögon ögonbryn, 
huvud, axlar och överkropp mm. Utöver de manuella komponenterna i det rent språkliga 
uttrycket förekommer, liksom i talade språk, även gester och gestuella inslag (Liddell & Metzger 
1998). Tecknade språk karakteriseras även av spatialitet; det utrymme framför talaren används på 
olika språkliga nivåer i teckenproduktionen, samt simultanitet; flera saker kan uttryckas samtidigt 
(Ahlgren & Bergman 2006), till skillnad från talade språk som uttrycks linjärt med på varandra 
följande ljud. 

Svenskt teckenspråk används av i första hand barndomsdöva, men även av hörselskadade 
och personer med dövblindhet. Det svenska teckenspråket har troligtvis funnits länge, men dess 
utveckling tog fart i och med att dövundervisningen startade i Sverige 1808 (Ahlgren & Bergman 
2006). Under större delen av 1900-talet har språket varit förtryckt och i skolan har teckenspråket 
varit förbjudet. Under sent 1970-tal började trenden vända. 1981 erkändes det svenska 
teckenspråket som dövas språk och i läroplanen för specialskolan för döva fastställdes att 
undervisningsspråken skall vara teckenspråk och svenska. Forskning i svenskt teckenspråk 
startade på tidigt 1970-tal vid Stockholms universitet. 

1.4.4 Teckenspråkstolk 
Tolk och teckenspråkstolk används här omväxlande och avser för uppsatsens syfte en person som 
är utbildad (i de flesta fall) och verksam teckenspråkstolk. Utbildningen till teckenspråkstolk 
bedrivs vid folkhögskola, men är postgymnasial. Utbildningen startade 1969 och var då två 
veckor lång men är idag två till fyra år (beroende på förkunskaper i teckenspråk). Många 
teckenspråkstolkar och alla teckenspråkstolkar som har gått utbildningen efter 1989 har 
dubbelkompetens som dövblind- och teckenspråkstolk, men detta bör inte ha betydelse för denna 
uppsats och därför tas inte den dubbla yrkestiteln upp här (för mer information om 
teckenspråkstolkyrkets historia, se Lundström 2001). Tolk- och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet har ett övergripande ansvar för att anordna bland annat teckenspråks- och 
dövblindtolkutbildningar. Sedan 2004 är det möjligt att genom Kammarkollegiet genomföra 
tolkauktorisationsprov för svenskt teckenspråk. Jag kommer för enkelhets skull i uppsatsen 
referera till teckenspråkstolken som hon. 
1.4.5 Tolkanvändare 
Tolkanvändare är precis som det låter, de personer som nyttjar tolkens tjänster, alltså döva och 
hörande personer som samtalar med varandra genom tolk eller deltar i ett sammanhang som 
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tolkas (ett annat vanligt förekommande begrepp är brukare, men detta gäller såvitt jag vet i första 
hand döva tolkanvändare). 

1.5 Om teckenspråkstolkning 
Vid tolkning mellan två talade språk sker tolkningen oftast konsekutivt då inkommande och 
utgående signaler stör varandra. När det gäller tolkning mellan språk med olika modaliteter, t ex 
talad svenska och svenskt teckenspråk, sker inte denna störning och därför blir simultantolkning 
möjlig och ofta även önskvärd (Nilsson 1997). 

Teckenspråket avläses visuellt och ögonkontakt är därför en central del av det 
teckenspråkiga samtalet. När jag arbetar som tolk ser jag alltid till att sitta så att de döva 
tolkanvändarna och jag på ett bekvämt sätt kan se varandra. Finns det en huvudtalare placerar jag 
mig ofta bredvid denna så att döva tolkanvändare ska få en chans att se såväl tolken som talaren. 
Visas det bilder på t ex en projektorduk är det naturligt att jag placerar mig bredvid denna. Det är 
alltså ofta situationen som avgör var jag som tolk placerar mig och hur tolk, döva och hörande 
tolkanvändare placerar sig i förhållande till varandra. 

Tolken har tystnadsplikt. Detta innebär kort att ingenting får röjas om enskildas intressen. 
Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare gäller tolkar och översättare anställda 
inom stat och kommun samt auktoriserade tolkar och översättare. Dock finns en moralisk 
tystnadsplikt som gäller även övriga tolkar och översättare. För teckenspråkstolkar går i min 
mening tystnadsplikten i realiteten ofta längre än för andra tolkar. Såväl tolk- som dövvärlden är 
liten och många tolkar har även privata intressen i dövvärlden. Antalet tolkar är även begränsat 
och tolkar kan därmed ha tillgång till breda kunskaper om enskilda människor. Att en tolk, t ex 
på en liten ort, avslöjar att hon har tolkat på ett visst ställe kan leda till att även tolkanvändarens 
identitet och dennas angelägenheter röjs (för mer information om teckenspråkstolkens yrkesetiska 
riktlinjer, se STTF 2009). 

Tolkning mellan hörande och hörselskadade, barndomsdöva, vuxendöva samt personer med 
dövblindhet är en till största delen landstingsfinansierad verksamhet. Under begreppet 
vardagstolkning samlas de situationer i vilka landstingen erbjuder tolkservice: sjukvård, 
myndighetskontakter, bankärenden, religiösa sammanhang som dop, bröllop, konfirmation och 
begravning, fritidsaktiviteter, föreningsliv samt i arbetslivet. Tolkning i arbetslivet gäller vid 
nyanställning, introduktion och utbildning inom företag samt information och fackliga möten på 
arbetsplatsen, dock inte själva yrkesutövningen. Dessa är exempel på vad som kan ingå i 
begreppet vardagstolkning, dock finns inte några tydliga gränser för vad som innefattas eller 
utesluts (SOU 2006:54). För tolkning i arbetslivet kan Arbetsförmedlingen ge bidrag på upp till 
50 000 kronor per år inom ramen för arbetsbiträde för funktionshindrade. Regeringen har gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att utreda begreppet vardagstolkning, och detta har resulterat i en 
rapport (Socialstyrelsen 2008). I rapporten framgår bland annat att varken landstingens eller 
arbetsgivarens ansvar för vardagstolkning i arbetslivet är klarlagt. Utredningen föreslår även att 
en offentlig utredning tillsätts för att se över hela systemet med tolk för att skapa ett mer 
överskådlig system. 

Parallellt med landstingens tolkcentraler finns även ett antal större och mindre tolkföretag 
samt frilanstolkar (se Lång 2009). Tolkning i utbildning skall enligt lag finansieras av 
utbildningssätena (SOU 2006:54). Universitet och högskolor med flera döva studenter har enligt 
min erfarenhet i regel egna tolkar anställda. Som ett samlingsbegrepp för olika typer av 
anställning för teckenspråkstolkar, vare sig det gäller landstingsanställda, företagsanställda, egna 
företagare eller arvodestolkar kommer jag i denna uppsats använda begreppet tolkförmedling och 
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tolkförmedlare. Detta för att skydda tolkarnas identitet, eftersom tolkvärlden är liten och de flesta 
tolkar vet vem som arbetar var. 

Vid kortare uppdrag beställs i regel en tolk och vid längre uppdrag beställs två tolkar 
(gränsen mellan kortare och längre uppdrag brukar enligt min erfarenhet gå vid en till två 
timmar), detta för att tolkarna ska ha möjlighet till stöd från varandra vid den stora 
koncentrationen som krävs vid simultantolkning. För enkelhets skull omnämns dock tolken i 
singularis i många delar av texten. 

Landstingen har alltså skyldighet att tillhandahålla tolk till döva i arbetslivet (enligt de 
begränsningar som angetts ovan). Tolkbristen är ofta mycket större i andra länder än i Sverige 
och andra nordiska länder och få länder har någon typ av allmän tolkservice. I de flesta länder är 
det heller inte möjligt att försörja sig som teckenspråkstolk (Nilsson 1997). Detta ger en 
förklaring till varför det inte finns liknande studier att relatera denna till. Studier om tolkning i 
utbildningssituationer finns samt studier om döva i arbetslivet, men forskning kring 
tolksituationen i arbetslivet är mycket begränsad. 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 
Här följer en redogörelse för de teorier som ligger till grund för analys och diskussion. Uppsatsen 
utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv kopplat till sociolingvistik (se även kapitel 1). Även 
teorier om döva och tolkning har relevans för analysen. 
1.6.1 Poststrukturalism och sociolingvistik 
Ett poststrukturalistiskt synsätt innebär en syn på samhällsforskning att omständigheter skapar 
våra tankar, idéer och vår syn på omvärlden. En social situation är därför komplex. En situation 
kan således inte analyseras utan hänsyn till den sociala kontexten. Teorier som sådana är enligt 
ett poststrukturalistiskt synsätt framkomna ur ett socialt sammanhang och därför förs i en 
poststrukturalistisk teori en ständig reflektion över praktiska och sociala konsekvenser av 
teoretiska resonemang. Här får även den språkliga aspekten en viktig funktion. I ett 
poststrukturalistiskt perspektiv menar man att man utifrån en textanalys kan se bevis på en 
process av ständigt pågående sociala konflikter och att språket därför har en viktig roll i studiet 
av ideologi och politik (Seidman & Alexander 2001). Här blir kopplingen mellan 
poststrukturalism och sociolingvistik tydlig. Foucault (2001) menar här att de kunskaper vi 
besitter i och med vår historia och vårt sociala sammanhang är i ständig konflikt med uppifrån 
styrda system och diskurser och att dessa politiska och sociala system inte kan studeras isolerat 
utan sitt sociala sammanhang och de kunskaper som samlats däri. Det handlar således om en 
maktkamp mellan å ena sidan den formella makt som utövas i ett politiskt system (som i många 
samhällen är demokratiskt utformat via folkvalda representanter) och å andra sidan den 
informella makten i de normativa beteenden, normer, som utövas i och med kunskaper 
genererade ur vårt sociala och historiska sammanhang. Dessa två maktsystem kan alltså inte 
studeras utan hänsyn tagen till varandra. Fairclough menar att ideologier som allmänna och 
vedertagna antaganden är nära förknippade med språk, då språkanvändning är människans 
vanligaste form av socialt beteende. Det sociala beteendet legitimeras av just ideologier, vilket 
leder till en maktobalans (1989:2). 

Maktrelationer har enligt ett poststrukturalistiskt synsätt en viktig betydelse för människors 
identitet. Utifrån poststrukturalistiska teorier kan identitet förhandlas i språkliga praktiker. 
Genom studier av det språkliga uttrycket kan vi se detta förhandlande och koppla till 
språkideologier och maktrelationer (Pavlenko & Blackledge 2004). 
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I ett poststrukturalistiskt synsätt är identitet en flytande konstruktion av många olika faktorer 
som kön, ålder, sexuell läggning, generation, klass, etnicitet, status etc. Varje del omdefinierar de 
andra i en ständig process och uttrycks på olika sätt i olika situationer och i förhållande till andra 
individer. Den process där individer förhandlar, gör motstånd eller förändrar sin identitet för att 
förhindra en positionering i negativa eller oönskade aspekter kallas agency, något som kan 
uppnås genom att utnyttja språkliga resurser (Pavlenko & Blackledge 2004). Att således studera 
språkliga praktiker kan ge värdefulla kunskaper och insikter om sociala relationer, identitet och 
språkideologi. 
1.6.2 Bakhtin 
Bakhtin, som långt före poststrukturalismens utveckling reflekterade över språk och ideologi, 
menar att ord och yttranden i sig inte har en fast mening utan får den i sitt historiska och sociala 
sammanhang, detta kallar han intertextualitet (Gardiner 1992). I analogi med detta antar han ett 
dialogiskt synsätt, vari han menar att form och betydelse uppstår i kontakten mellan människor. 
En människas medvetande kan aldrig vara helt skilt från andra människors medvetande, utan är i 
ständig dialog med andra människor. Det vi säger formas av vår sociala och historiska bakgrund. 
Likaså förstås och mottas det genom andras sociala och historiska bakgrund. Samtalsdeltagare tar 
med sig sina förväntningar och betydelseramar in i samtalet och tar samtidigt emot andra 
människors konnotationer av orden och samtalet. Härmed skapas nya betydelser av språket. 
Enligt Bakhtin är mänskligt liv inte möjligt utan dialog, och språket kan inte studeras isolerat, 
utan måste ses i sitt sociala sammanhang. Med hänsyn till det sociala och historiska 
sammanhanget skapas olika språkliga praktiker med olika språkliga och sociala syften och 
världssyn. Dessa sam- och motverkar med varandra i en process som ger språket en 
mångfacetterad och dynamisk form, något som Bakhtin kallar heteroglossi. Bakhtins teori ligger 
delvis till grund för Wadensjös och Metzgers teorier och tas inte upp direkt i diskussionsavsnittet. 
1.6.3 Bourdieu 
Bourdieu (1991) talar om habitus och fält (även kallat marknad), där habitus står för en typ av 
kulturellt, språkligt och historiskt inlärt beteendemönster som är det accepterade och gångbara, 
och fält är den sociala kontext där en person verkar. Ett fält har sin egen struktur och sina egna 
regler och är både produkt och producent av det habitus där fältet finns. På ett liknande sätt 
argumenterar Jaworski och Coupland (1999) för att språket både reflekterar och skapar den 
sociala ordningen och därmed även individers samspel i samhället. Det är förhållandet mellan 
habitus och fält som enligt Bourdieu skapar sociala praktiker. I dessa fält flödar olika typer av 
kapital; ekonomiskt, kulturellt, symboliskt, språkligt etc. En typ av kapital kan omskapas till en 
annan typ av kapital, men på marknaden/fältet är kapitalet inte rättvist fördelat. På fältet pågår 
alltid en kamp där individer strävar efter att bibehålla alternativt ändra fördelningen av de olika 
formerna av kapital (Bourdieu 1991:14). När habitus är i harmoni med fältet är allt som det ska, 
men när en grupp människor har ett habitus som inte är i harmoni med fältet uppstår problem. 
Eftersom fältet är såväl produkt som producent av habitus medverkar även den dominerade 
gruppen till sin egen underordning, något Bourdieu kallar symbolisk makt. Detta leder till att 
språkideologier är medskapande av sociala skillnader vilket ger ett högre värde för vissa 
språkliga praktiker än andra (Blackledge 2001). I ljuset av detta kan vi även se att språkideologier 
alltid handlar om mer än språket i sig, och har en förankring i ett socialt och politiskt 
sammanhang (Pavlenko & Blackledge 2004). Enligt Bourdieu (1991) behöver symbolisk makt 
studeras där den misserkänns och där den är som minst synlig. 
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1.6.4 Goffman 
Goffman menar att en individ kan ha olika identiteter; en virtuell social identitet som är den som 
andra människor förväntar sig, och en faktisk social identitet som är just den verkliga identiteten. 
När den faktiska identiteten inte stämmer överens med den virtuella och det visar sig handla om 
egenskaper och attribut som vi uppfattar som negativa, uppstår ett stigma – individen reduceras 
för betraktaren till ofullständig människa: ”Such an attribute is a stigma, especially when its 
discrediting effect is very extensive; sometimes it is also called a failing, a shortcoming, a 
handicap.” (1968:12). Goffman skriver vidare att människor ofta förser stigmatiserade individer 
med egenskaper som i själva verket inte stämmer överens med deras faktiska identitet, vilket lätt 
leder till obehagskänslor i sociala situationer, men att stigmatiserade individer också är så pass 
vana vid dessa situationer att de med tiden lär sig att hantera dem (1968:31). 

Goffman presenterar också begreppen Footing och Participation framework. Det sistnämnda 
definieras av Goffman som: ”[…] the circle, ratified and unratified, in which the utterance is 
variously received, and in which individuals have various participation statuses […]” (1981:226). 
Här talar Goffman alltså om samtliga individer, som mer eller mindre, och på olika sätt med olika 
roller, involveras i ett samtal. Med Footing avser Goffman det sätt på vilket individer deltar i 
samtalet: 

The alignment of an individual to a particular utterance, whether involving a production format, as in the 
case of a speaker, or solely a participation status, as in the case of a hearer, can be referred to as his 
footing. (1981:227, kursivering i original). 

Goffman menar att footing är något som förekommer på olika nivåer i samtalet och att footings 
och växlingar mellan dessa är karakteristiskt för naturliga språk. Termen footing skulle, kopplat 
till ovanstående citat, kunna översättas till förankring eller allians till ett yttrande. 

Goffman skriver även om turtagning: 
Utterances […] do not stand by themselves, indeed, often make no sense when so heard, but are 
constructed and timed to support the close social collaboration of speech turn-taking. (1981:78) 

För att ett yttrande ska te sig naturligt behöver det alltså ses i ett sammanhang av ett antal turer 
mellan två eller flera samtalsdeltagare. Kontinuerlig ögonkontakt är enligt Goffman också en 
viktig förutsättning för att samtalet ska upplevas som flytande. Så här beskriver Goffman 
ögonkontaktens betydelse för samtalet: 

In the management of turn-taking, in the assessment of reception through visual back-channel cues, in the 
paralinguistic function of gesticulation, in the synchrony of gaze-shift, in the provision of evidence of 
attention […], in the assessment of engrossment through evidence of side-involvements and facial 
expression – in all of these ways it is apparent that sight is crucial, both for the speaker and for the hearer. 
For the effective conduct of talk, speaker and hearer had best be in a position to watch each other. 
(1981:129f, kursivering i original) 

Enligt Goffman har alltså ögonkontakten stor betydelse för såväl talare som lyssnare i ett samtal 
där deltagarna ser varandra. Med tanke på formuleringar som speaker och hearer i citaten ovan 
antar jag att Goffman företrädesvis syftar till talade samtal. Betydelsen av ögonkontakt vid 
turtagning i tecknade samtal tas upp i 5.5 och 5.5.1 nedan. 
1.6.5 Ladd 
Ladd (2005) menar att döva världen över har kolonialiserats kulturellt och språkligt, på liknande 
sätt som andra kolonialiserade grupper genom tiderna. Ladd anser att döva genom detta har gått 
från att fram till sent 1800-tal ingå i en språklig och kulturell grupp med egna tillgångar, till att 
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genom oralismen1 anses vara en medicinsk grupp i avsaknad av hörsel (deaf-ness). Genom denna 
medicinska definition har döva fått ett lägre värde än hörande och har därigenom ansetts behöva 
normaliseras för att bli så lika de normerande, hörande, som möjligt. Detta har främst skett i 
dövskolorna genom en systematisk bannlysning av teckenspråk i skolundervisningen och 
avlägsnande av döv skolpersonal (Ladd 2008). I och med detta har många dövsamhällen intagit 
en defensiv roll. Ladd menar också att, även om döva åtminstone i västvärlden under de senaste 
decennierna har börjat tänka om, finns fortfarande spåren av kolonialiseringen kvar, något som 
missgynnar dövas frigörelse. Så här definierar Ladd termen Deafhood: 

Deafhood: This term was developed in 1990 by the present author in order to begin the process of 
defining the existential state of Deaf ’being in the world’. Hitherto, the medical term ’deafness’ was used 
to subsume that experience within the larger category of ’hearing-impaired’, the vast majority of whom 
were elderly ’hard of hearing’ people, so that the true nature of Deaf collective existence was rendered 
invisible. Deafhood is not seen as a finite state but as a process by which Deaf individuals come to 
actualise their Deaf identity, positing that those individuals construct that identity around several different 
ordered sets of priorities and principles, which are affected by various factors such as nation, era and 
class. (Ladd 2003:xviii) 

Med Deafhood introducerar Ladd en teori om en process där döva världen över frigör sig från 
oralismen och kolonialiseringen för att gemensamt verka för ett erkännande av dövgruppen som 
en kulturell och lingvistisk grupp med ett positivt och annorlunda perspektiv på livet och ett 
bidrag till mänskligheten (2005:13). 
1.6.6 Wadensjö 
Wadensjö (1998, 2002) stödjer sig på såväl Goffmans som Bakhtins teorier när hon förklarar 
tolkens roll:  

Min generella utgångspunkt är att samtal utspinner sig i samspel, och att den förståelse som deltagarna 
(inklusive tolken) etablerar, den mening som använda ord och uttryck får, är produkten av en kollektiv, 
social aktivitet, beroende av sociala konventioner, av deltagarnas kommunikativa projekt och skilda 
perspektiv samt av växelspelet dem emellan (den dialogiska modellen). (1998:46) 

Hon skriver vidare: ”Jag vill alltså beskriva tolkens roll som översättare av samtalspartners 
’texter’ och i viss mån också som samordnare av dessa ’texter’.” (1998:47). Tolken får alltså 
enligt Wadensjö en uppgift att avgöra hur ett yttrande är tänkt att uppfattas och av vem, och att 
hon därmed har en viktig roll i processen att skapa och samordna denna betydelse. 
1.6.7 Metzger 
Metzger (1999) gör sociolingvistiska studier av tolksituationer i sjukvårdssammanhang och 
jämför tolkens roll med fältarbetarens och the participant-observer paradox (se 3.8 nedan). 
Metzger menar att tolken traditionellt sett har haft krav på sig att vara neutral men att hon, som 
deltagare i situationen, aldrig kan vara det utan att hon genom sin blotta närvaro påverkar 
situationen. Detta kallar hon The interpreter’s paradox (1999:23). Vidare skriver Metzger: 

What is interpreter neutrality? If interpreters add no interpreter-generated contributions to an interaction, 
certain information that is normally accessible in interactive discourse would be missing. If equivalency 
is supposed to be a marker of neutrality, certainly the omission of this type of information would detract 
from neutrality. Thus, an interpreter’s offering ”extra” information or utterances in order to provide equal 
information actually minimizes the interpreter’s influence on the interaction. (1999:157)  

                                                
1 Det utbildningssystem som sedan 1881 präglat dövsamhället världen över och där teckenspråket och döva lärare 
avlägsnades från döva barns skolutbildning och ersattes av talträning, hörapparater, läppavläsning och fokus på det 
omgivande talade språket (Ladd 2003:xviii). 
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Liksom Wadensjö menar Metzger att tolken deltar i situationen och därmed påverkar den. Det 
ligger i tolkens roll att ta ansvar för den kunskap hon har om situationen och de inblandade 
tolkanvändarna och förhålla sig till denna kunskap. 
1.6.8 Cokely 
Cokely (2005) menar att relationen mellan döva och tolkar har förändrats genom åren. Cokelys 
forskning baseras på amerikanska förhållanden, men han menar ändå att diskussionen kan vara 
relevant i andra länder också. Cokely redogör för hur förhållandet mellan döva och tolkar har sett 
ut och förändrats genom åren. I tolkutövandets barndom fungerade tolken ofta som ett stöd eller 
en hjälpare för döva, att företrädesvis hörande familjemedlemmar till döva på sätt och vis 
lämnade sitt bidrag till dövsamhället genom att (oavlönat) tolka. Så småningom har 
teckenspråkstolkning lagstadgats (i Sverige är landstingen skyldiga att tillhandahålla tolk, se 
avsnitt 1.5 ovan samt Lundström 2001) och förhållandet mellan döva och tolkar har förändrats, 
såtillvida att tolkning setts som en lagstadgad sanktion (”legislative fiat”, Cokely 2005:13). Så 
småningom blev tolkning även en avlönad service och tolken förväntades vara mer ”maskin” 
(2005:17) som arbetade för döva än hjälpare som kom inifrån dövsamhället. Successivt har 
tolkbehovet ökat och fler tolkar har utbildats, och utbildningen har även blivit mer och mer 
akademiserad. Cokely menar dock att, på grund av att makthavare har saknat tillräcklig kunskap 
om tolkning, kvantiteten har varit viktigare än kvaliteten, att utövandet av tolkning har varit 
viktigare än vad tolken faktiskt har åstadkommit. Cokely summerar sin artikel med att en 
övervägande del av tolkutbildningarna i USA idag lider stor brist på empirisk forskning om 
tolkning och att utbildningarna därför baseras endast på praktik och saknar en grund i teori. Han 
menar i förlängningen av detta att utbildningar behöver en solid grund i tolkningsteori att bygga 
undervisningen av blivande tolkar på. Tolkutbildningarna behöver även ifrågasätta undervisning 
som inte bygger på vetenskaplig forskning. 

2 Bakgrund 
Som tidigare nämnts är forskningen inom tolksituationen på arbetsplatser mycket begränsad. 
Tolkservicen ser olika ut i olika länder (Nilsson 1997) och är beroende av politiska beslut, 
språkpolitik samt syn på teckenspråk och döva. Detta är ytterligare en orsak till att det kan vara 
svårt att hitta studier att jämföra denna med. Här i Sverige finns än så länge inte 
teckenspråkstolkning som akademiskt ämne, vilket gör att det inte finns forskning i 
teckenspråkstolkning i någon större skala. 

2.1 Döva i arbetslivet 
Backenroth (1993, 1995, 1997) har ur ett psykosocialt perspektiv skrivit om döva i arbetslivet 
och beskrivit hur bikulturella arbetsgrupper fungerar. Studierna har genomförts med bland annat 
dagboksanteckningar från gruppdiskussioner med döva individer samt intervjuer där 
teckenspråkstolkar valts som intervjuare. Backenroth betonar i sina artiklar dövas känsla av 
ensamhet på arbetsplatsen och relaterar ensamhets- och osäkerhetskänslor till dövas uppväxt i 
hörande familjer och till dövsamhällets historiska bakgrund. Att många döva på grund av 
teckenspråkets bakgrund som ett förbjudet och icke erkänt språk inte har tillräckliga kunskaper i 
vare sig teckenspråk eller svenska tar Backenroth upp som en svårighet samt en utmaning för 
teckenspråkstolken. Backenroth beskriver teckenspråkstolkens närvaro och påverkan i 
arbetssituationen som både positiv och negativ. I undersökningen framkommer att en del 



 16 

undersökningsdeltagare, såväl döva som hörande, i vissa känsliga situationer ser tolkens närvaro 
som ett hinder snarare än en möjlighet. 

I sin doktorsavhandling gör Fredäng (2003) en i huvudsak kvalitativ studie med bland annat 
intervjuer med döva informanter, där hon beskriver hur dövas situation i Sverige har förändrats 
från efterkrigstiden och fram till tusenårsskiftet. Fredäng tittar på dövas relationer till sig själva, 
till andra döva och till hörande och hur dessa har förändrats genom tiderna. När det gäller döva 
på arbetsplatsen beskriver Fredäng deltagarnas brist på information som något de flesta döva 
upplever. Fredäng beskriver vidare hur samhällsförändringar har underlättat för 
minoritetsgrupper i Sverige och hur döva idag har större möjligheter att påverka sin egen 
livssituation. När det gäller förhållanden på arbetsplatsen menar Fredäng att yngre döva ser 
arbetsplatsen som en viktig social arena och att kontakten med kollegor är viktig. För äldre är den 
sociala kontakten med hörande kollegor inte lika viktig, utan de prioriterar i högre grad kontakter 
utanför arbetet. Dövas förhållande till teckenspråkstolkar och tolksituationen tas också upp här. I 
studien menar Fredäng att informanterna är eniga om de övergripande principerna om tolkens 
neutralitet, tystnadsplikt och behärskandet av svenska och teckenspråk, men när det gäller vad 
som förväntas av tolken går meningarna isär mellan äldre och yngre informanter. Många äldre ser 
tolken som en trygghet och säkerhet medan yngre värdesätter en flytande och lättförståelig 
tolkning och en presentation av tolkanvändarens personliga uttryckssätt. 

Internationellt sett, och i synnerhet i USA, finns det fler studier att jämföra innevarande 
studie med, dock skiljer sig som tidigare nämnts tolkservice och -tillgång mycket åt i olika 
länder. Foster (1996, 1998) har gjort ett flertal kvalitativa studier i USA med etnografi som 
metodologi. Foster bygger sin diskussion på Goffmans teori om stigma och i synnerhet 
distinktionen mellan faktisk och virtuell social identitet. Foster har undersökt amerikanska dövas 
kommunikation med hörande i olika livssituationer, bland annat i utbildning och arbetsliv. Även 
här ser vi resultat som visar på ensamhets- och osäkerhetskänslor hos döva som arbetar 
tillsammans med hörande kollegor. Foster (1998) tar upp ämnet misslyckad kommunikation 
(spoiled communication) mellan döva och hörande. Ofta präglas kommunikationen mellan döva 
och hörande av avbrott, t ex när en döv person använder rösten men den hörande inte förstår, eller 
att den döva inte förstår när hörande försöker tala högre och tydligare. Trots strategier som 
repetitioner, papper och penna eller gester kan kommunikationen ändå misslyckas och såväl döva 
som hörande kan känna sig besvikna, generade eller arga (1998:118). Foster menar att dövas och 
hörandes upplevelser av misslyckad kommunikation skiljer sig på grund av sociala olikheter. 
Vidare förs diskussioner om informationsbrist på olika nivåer samt skillnader i turtagning som 
kan vålla problem i kommunikationen mellan döva och hörande. Foster menar även att ett av de 
tydligaste resultaten av misslyckad kommunikation är informationsbrist, mycket på grund av att 
information som sprids ryktesvägen eller på andra mindre officiella sätt ofta går döva förbi. Även 
tolkars närvaro och tolkning tas upp i någon mån, men mycket sparsamt. 

Young, Ackerman och Kyle (2000), samt Young och Ackerman (2001) arbetar etnografiskt i 
Storbritannien i studier av kommunikationen mellan döva och hörande arbetskollegor. Här 
undersöks ett antal arbetsplatser där det gemensamma språket är brittiskt teckenspråk samt vilka 
problem som uppstår när teckenspråk inte används. Artikelförfattarna menar att användandet av 
teckenspråk innebär en möjlighet för de döva deltagarna att vara sig själva. Utöver detta innebär 
teckenspråksanvändningen på de undersökta arbetsplatserna tillgång till information som annars 
skulle går döva förbi, men överlag ligger upplevelsen av teckenspråksanvändningen på 
arbetsplatsen snarare på ett personligt än ett informativt plan. Att de hörande kollegorna använder 
teckenspråk i döva kollegors närvaro är för många av de döva informanterna ett tecken på respekt 
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och en känsla av personligt värde. Trots att de hörande kollegorna i undersökningen menar att 
användningen av teckenspråk gör att de döva kollegorna får tillgång till information nämner de 
inget om värde och respekt såsom de döva kollegorna gör. En vilja hos de hörande kollegorna att 
teckna värderas högre än kvaliteten i teckenspråket, medan teckenspråksanvändningen för de 
hörande kollegorna ofta förknippas med en press att prestera och att alltid teckna. 

2.2 Tolkning i arbetslivet 
Dickinson och Turner (2008), gör en etnografisk studie i Storbritannien byggd på 
dagboksanteckningar från teckenspråkstolkar anställda på arbetsplatser. I studien diskuteras 
teckenspråkstolkens svårdefinierade roll vid arbetsplatstolkning. Författarna menar att ofta 
varken tolkar eller tolkanvändare har någon förståelse av tolkens mångfacetterade roll. De senare 
årens teorier om tolken som en aktiv tredje medverkande i tolksituationen krockar med den 
invanda och sällan ifrågasatta modellen av tolken som en länk eller brygga mellan två personer i 
deras kommunikation med varandra. Detta kan leda till en svårhanterlig situation såvida inte 
tolken försäkrar sig om att de involverade informeras om tolkens roll. Många av tolkarna i 
undersökningen uttrycker känslor av skuld, oro och frustration i situationer där de förväntas anta 
olika och inte alltid kompatibla roller. Studien tar även upp dilemman förknippade med att som 
tolk vara anställd på arbetsplatsen där tolkningen utförs. 

I Selin-Grönlund (2008) görs en fallstudie av tolksituationen på en teckenspråkig arbetsplats 
med anställda tolkar i Finland. I studien videofilmas tolksituationer och analyseras med 
utgångspunkt i bland annat Faircloughs diskursanalys (se t ex Fairclough 1992). Även här tittar 
man på tolkens komplexa roll och talar om en utveckling från rollen som länk eller bro till en roll 
som samordnare och deltagare i interaktionen. I studien diskuteras också hur tolkarbetet kan 
underlättas av såväl tolkarna själva som hörande och döva tolkanvändare. 

Med ovanstående redogörelse om bakgrundsforskning om döva i och tolkning arbetslivet 
anser jag det relevant med en studie som inbegriper såväl döva i arbetslivet som tolkning. Som 
teckenspråkstolk har jag många gånger reflekterat över komplexiteten i tolksituationen där döva 
och hörande arbetar tillsammans och där även tolken har en plats i sammanhanget. Dock har det 
sällan funnits möjlighet att förstå tolksituationen ur ett sociolingvistiskt perspektiv. I denna 
uppsats vill jag undersöka och beskriva en sådan arbetsplats. 

3 Metod och data 
Studiet av en social situation är ett åtagande förknippat med stora utmaningar. Det mänskliga 
samspelet är något som sker här och nu och är ofruktsamt att plocka ut ur sitt sammanhang för att 
ge en allmängiltig förklaring till. I stället behöver samspelet studeras i sin naturliga miljö i den 
utsträckning det är möjligt. Jag har valt en kvalitativ forskningsansats, då jag anser att en 
djupstudie på ett mer adekvat sätt kan beskriva vad det är som gör att tolk- och arbetssituationen 
på en tvåspråkig arbetsplats ser ut som den gör. Komplexiteten i situationen och de faktorer som 
påverkar den studerade kontexten gör att jag vill använda en metod som tar hänsyn till dessa och 
ger en i social- och språkteori förankrad grund. Därför har jag valt etnografi som metodologi i 
sökandet efter svaren på mina forskningsfrågor. 

3.1 Etnografi 
Etnografi handlar om att studera individer i deras naturliga miljö. Etnografen har ofta ett 
holistiskt synsätt där ett antal samverkande faktorer tas hänsyn till.  
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[Ethnography] does not, unlike many other approaches, try to reduce the complexity of social events by 
focusing a priori on a selected range of relevant features, but it tries to describe and analyze the 
complexity of social events comprehensively (Blommaert 2007:682, kursivering i original). 

Människors vardagsliv studeras och forskaren är särskilt intresserad av att studera och förstå hur 
de studerade människorna själva upplever sin verklighet (Denscombe 2006). Så här skriver 
Gumperz (1982):  

In order to understand and evaluate a situation from a member’s perspective, the researchers need to be 
fully involved in the everyday affairs of the organization. They need to know what participants’ aims and 
expectations are in addition to observing what happens (1982:10). 

För att få ett sammanhang och förstå människors agerande utifrån deras eget perspektiv är det 
alltså viktigt att tillbringa avsevärd tid i miljön som studeras, på fältet. Med detta fokus 
karakteriseras etnografiska studier även av ett djup och en detaljrikedom snarare än bredd och 
generalisering. För att ändå låta den djupstuderade miljön visa hur en enskild situation kan spegla 
större samhällsfenomen har etnografen en viktig uppgift att relatera sina observationer till andra 
liknande studier och existerande teorier samt till historia och samtid (Denscombe 2006). 

Gumperz förordar kvalitativa forskningsmetoder och särskilt etnografi som strategi för att 
beskriva språkligt och socialt samspel. Med etnografi samt språk- och socialteori kan man sätta 
den enskilda situationen i sitt historiska och nutida sammanhang och därmed få hjälp att hitta en 
förklaring till uppkomna fenomen (1982:8). 
3.1.1 Reflexivitet 
En etnograf kan aldrig vara en fluga på väggen som ser allt utan att påverka, även flugor påverkar 
i viss mån en situation. Alla tidigare erfarenheter är med och formar forskarens tolkning och 
beskrivning av det studerade. Att ständigt ha en medvetenhet om den egna och deltagarnas 
påverkan i situationen kallas reflexivitet och är ett viktigt verktyg i den etnografiska forskarens 
verktygslåda (Cameron et al 1992). Forskaren är oundvikligen både en del av och medskapande 
av den forskning som bedrivs (Tusting & Maybin 2007:578). 

Det råder en motsägelse i etnografin som forskningsstrategi. Å ena sidan använder man ett 
etnografiskt tillvägagångssätt för att studera en miljö så naturligt som möjligt, utan att påverka 
den. Å andra sidan är det just det forskaren gör med sin blotta närvaro, samtidigt som allt det 
observerade går igenom ett personligt filter. Ett utdrag ur min fältdagbok beskriver detta: 
Exempel 1. En av de sista dagarna jag är på Arbetsplatsen.2 

På eftermiddagen kommer chefens chef och berättar om verksamheten. Föreläsning med 
powerpointpresentation. Det finns inte så mycket för mig att se – föreläsningsformen tillåter inte den typ 
av samspel som jag är intresserad av. Ändå är jag där, jag har tid för reflektion, på plats. Alla känner 
igen mig, de är vana vid min närvaro, min kameraväska, anteckningsbok och stativ. Tolkarna är 
engagerade i min uppgift, likaså Sara.3 Även de frågar hur det går för mig, om jag kommer fram till 
något, när jag beräknar att vara färdig etc. Även om jag inte ser något nytt eller speciellt just nu, så är 
jag här och har ett samspel med tolkar, döv och hörande kollegor. Min närvaro skapar tillfälle och 
möjlighet till reflektion för alla inblandade. Detta gäller inte minst på lunchen då jag brukar sitta där 
tillsammans med ett antal hörande kollegor, och förr eller senare kommer samtal om min uppsats, döva, 
tolkar och teckenspråk upp. Att vara här genererar i sig ökade möjligheter att observera, även om jag 
inte alltid ser något nytt. (83)4 

                                                
2 För enkelhets skull har jag valt att i uppsatsen referera till fältarbetsplatsen med Arbetsplatsen. 
3 Den döva deltagaren har jag valt att kalla Sara. 
4 Siffran står för sidnummer i fältdagboken. 
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Jag är en del av samhället och min position i den sociala världen tar jag även med mig till 
fältarbetet och jag påverkas av den sociala kontexten jag befinner mig i när jag reflekterar över 
situationen. Likaså är deltagarna reflekterande individer med egna erfarenheter och mål. 

Då jag är mitt eget verktyg i etnografisk forskning är det viktigt att även redogöra för det 
filter som observationerna passerar igenom. Min person och min bakgrund påverkar även hur jag 
tas emot och bemöts på fältarbetsplatsen. Innan jag påbörjade tolkutbildningen hade jag ytterst 
sparsamma teckenspråkskunskaper och ingen som helst kontakt med eller kunskap om döva och 
dövsamhället. Efter en fyraårig teckenspråks- och dövblindtolkutbildning har jag har arbetat som 
dövblind- och teckenspråkstolk, både som anställd på ett tolkföretag och som frilanstolk på 
timbasis. Uppdragen har varit av olika art, men det vanligaste uppdraget för mig har nog varit just 
arbetsplatstolkning. Utöver kontakter i mitt yrkesutövande har jag inte någon större kontakt med 
döva.  
3.1.2 Etnografi och döva 
Ett antal studier med döva som fokus har gjorts med etnografi som forskningsstrategi. Bland 
andra har Foster (1998) gjort ett antal studier med utgångspunkt i etnografi och menar att man 
med etnografins hjälp på ett adekvat sätt kan belysa döva individers upplevelser av att leva i ett 
hörande majoritetssamhälle: 

[E]thnographic research can play a role which extends the study of deafness beyond the physiological. 
Expectations, perspectives and experience add a critical dimension to an issue which is of central 
importance to deaf persons and those with whom they live, work and play (1998:123). 

Även Young, Ackerman och Kyle (2000) arbetar etnografiskt med intervjuer, observation och 
fokusgrupper och menar att etnografi är en lämplig forskningsstrategi för att ta reda på hur 
hörande och döva kollegor uppfattar situationen på en tvåspråkig arbetsplats. I Foster (1996) ges 
en översikt av tidigare studier med döva deltagare som genomförts med hjälp av etnografi (se 
även kapitel 2). 
3.1.3 Etnografi och tolkning 
En tolksituation är något som sker här och nu. Den är förankrad i deltagande personers historia 
och samtid, ämnet, relationer mellan deltagare, ärende osv. Av den anledningen antar jag att det 
är svårt att bedriva någon form av kvantitativ forskning om tolksituationen. För att kunna se 
tolksituationen i ljuset av alla dessa omständigheter behöver jag komma så nära det naturliga 
samspelet som möjligt. Mycket närmare än med etnografi kommer jag inte. 

Etnografisk forskning i teckenspråkstolkningssammanhang verkar inte vara vanligt, dock 
verkar inte forskning om sociolingvistiska aspekter av teckenspråkstolkning i sig heller 
förekomma särskilt ofta. Dickinson och Turner (2008) har dock gjort en etnografisk studie av 
tolksituationen på arbetsplatser och skriver att arbetsplatsen i sig är komplex och mångbottnad 
och att tolken däri har en intrikat uppgift att tolka mellan döva och hörande kollegor. Författarna 
menar att det krävs en forskningsstrategi som kan ta hänsyn till alla de olika aspekter som bidrar 
till komplexiteten och kan ge en detaljerad beskrivning av tolksituationen på arbetsplatser, och att 
etnografi är en strategi som på ett adekvat sätt kan uppfylla dessa krav. De har låtit ett antal 
teckenspråkstolkar anställda på arbetsplatser göra reflektiva dagboksanteckningar för att kunna 
ge en bild av tolkars upplevelser av situationen. I studien kommer de fram till att tolkens roll inte 
alltid är självklar för deltagarna eller ens tolken själv, och att detta kan utgöra ett problem i 
tolksituationen. 
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3.2 Urval och kontakt 
För att få tillgång till en miljö att genomföra forskning i krävs samarbete med många människor. 
I mitt fall handlar det om att studera en arbetsplats där det dessutom regelbundet anlitas tolkar. 
Detta borde rimligtvis kräva samarbete med ännu flera människor, eftersom det dessutom sällan 
är samma tolkar som återkommer till en och samma arbetsplats. Ibland är det även tolkar från 
olika tolkförmedlare som får uppdrag hos samma tolkanvändare. Som tidigare nämnts har tolken 
tystnadsplikt, detta gäller även tolkförmedlaren. Det är således ingen lätt uppgift att få tillgång till 
en arbetsplats där det är lämpligt att genomföra en etnografisk undersökning. Det kan också vara 
känsligt för tolkarna, tolkning är åtminstone för mig något personligt och många tolkar kan känna 
sig tillräckligt observerade även utan forskare. Även arbetet i sig eller de ämnen som tas upp på 
en arbetsplats kan vara av känslig karaktär, liksom arbetsuppgifter, produkter eller tjänster. Allt 
detta sammantaget gör urvalet av arbetsplatser mycket begränsat.   

För att få tillgång till arbetsplatser där det arbetar döva personer och där det således anlitas 
tolk kontaktade jag en tolkförmedlare som känner mig som tolk. Denna tog upp mitt ärende bland 
sina anställda tolkar och fick då ett godkännande från dem, alltså tolkar som jag har arbetat med, 
att jag kommer till deras uppdrag och studerar tolksituationen. Tolkförmedlaren kunde också 
tipsa om en lämplig arbetsplats. Jag kontaktade den döva direkt på arbetsplatsen och fick hennes 
godkännande. Därefter kontaktade jag via mejl chefen som i sin tur förankrade mitt ärende i 
arbetsgruppen där jag fick ett sista godkännande. Vid det första tillfället på Arbetsplatsen hade 
jag ett kort samtal med den döva deltagaren där jag ställde frågor om hennes privata och 
yrkesmässiga bakgrund. Inför fältstudier har jag sedan haft fortlöpande mejlkontakt med den 
döva och chefen på arbetsplatsen. Inför filmning har jag även kontaktat tolkförmedlaren för att 
påminna om att jag har för avsikt att filma. 

3.3 Anonymitet 
Att bibehålla anonymitet i en studie är av yttersta vikt, och i vissa fall är det en större utmaning 
än i andra. Dövgruppen är en liten grupp och detaljer som för gemene man kan synas obetydliga 
kan i en sammansvetsad grupp ge information som leder direkt till personer som ingår i 
undersökningen. En avvägning behöver göras mellan att ge tillräcklig information för att ge en 
bild av deltagares identitet och att begränsa innehållet av detaljer som kan avslöja vem det 
handlar om. Som exempel kan nämnas att det i Sverige endast finns fem specialskolor för döva. 
Med information om ålder, härkomst och skola kan deltagares identitet lätt röjas. Då den döva 
deltagaren som ingår i denna studie dessutom har döva föräldrar, något som är fallet i ca 5 
procent av dövgruppen, blir en sådan avvägning av yttersta vikt. För att ge en tillräckligt 
informativ bild av deltagaren i min studie har jag således valt att ta med vissa nödvändiga detaljer 
och därmed gett avkall på andra. Utöver detta har jag tillämpat Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet 2002). 

3.4 Deltagare 
Som tidigare nämnts är antalet arbetsplatser i denna studie begränsat till en. Nedan följer en kort 
beskrivning av den döva deltagaren, arbetsplatsen och de hörande deltagarna samt tolkarna. 
3.4.1 Den döva deltagaren 
Den döva personen som arbetar på den arbetsplats där jag har genomfört mitt fältarbete är en 
kvinna i 50–60-årsåldern. Hon har gått i dövskola samt genomfört fortsatta studier. Hon har 
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arbetat på Arbetsplatsen i mindre än tio år och har samma befattning och ungefär samma 
arbetsuppgifter som sina kollegor. 

De allra flesta döva föds av hörande föräldrar och har en gemensam historia i att ofta ha 
kommunikationsproblem inom familjen och allt vad det kan medföra (se t ex Fredäng 2003, 
Backenroth 1995, Ladd 2003), något som generellt sett inte gäller döva personer med döva 
föräldrar där teckenspråk har använts i familjen. Andra erfarenheter som dövskola, förtryck och 
kamp för rätten till teckenspråk är dock gemensamma för de flesta döva, oavsett föräldrarnas 
teckenspråkskunskaper och hörselstatus. Trots att Sara alltså verkligen har teckenspråk som 
modersmål är hon född i en tid då teckenspråk inte erkändes som ett språk, då det var förbjudet 
att använda teckenspråk i skolan och då undervisningen i dövskolan skedde på svenska.  
3.4.2 Arbetsplatsen 
Arbetsplatsen är ett kontor där det arbetar ett trettiotal personer i olika åldrar, företrädesvis 
kvinnor i medelåldern; samtliga utom Sara är hörande. Lokalerna är ganska trånga och endast ett 
fåtal personliga arbetsplatser finns. I arbetet ingår arbete såväl på arbetsplatsen som hos 
uppdragsgivare. En eller ett par gånger i veckan samlas hela eller delar av personalgruppen för 
möten och gemensamt arbete. Till dessa tillfällen anlitas teckenspråkstolk. På arbetsplatsen finns 
även en bildtelefon för möten med kort varsel. Dessa möten är tänkta att tolkas på distans via 
tjänsten Förmedlingstjänst för Bildtelefon. 
3.4.3 Tolkar 
De 13 tolkar som har varit verksamma då jag har genomfört mitt fältarbete har varit utbildade 
teckenspråkstolkar, samtliga kvinnor, i olika åldrar, med olika lång erfarenhet i tolkyrket och med 
olika anställningsform. Vid de flesta tillfällen har de arbetat i par. Vid ett fåtal tillfällen har det 
varit en ensam tolk (då tolkuppdragstiden har varit kort) och vid två tillfällen har det varit tre 
tolkar (två erfarna tolkar samt en elev eller nyutexaminerad). 

3.5 Fältstudier 
För att kunna få en bild av samspelet i det observerade sammanhanget krävs att som forskare 
tillbringa avsevärd tid på fältet. Det finns olika sätt att göra deltagande observationer på och jag 
har valt att delta som observatör. 

Fältstudierna har bedrivits på plats på Arbetsplatsen en till två gånger i veckan under våren 
och tidiga hösten 2008. Sammanlagt har jag varit där i ca 30 timmar uppdelat på 14 tillfällen. Till 
en början har observationerna skett med endast anteckningar i fältdagbok och senare med 
filmning som komplement till fältanteckningarna. Under ett fältbesök har mitt fokus skiftat 
mellan den döva, de hörande kollegorna, tolkarna eller situationen i sin helhet. Under mötena har 
jag även suttit på olika platser i rummet; bredvid den döva, bredvid tolkarna eller på ett sätt där 
jag har haft så många som möjligt av mötesdeltagarna i blickfånget. På detta sätt har jag själv fått 
se tolksituationen ur olika perspektiv. Samtidigt har förhoppningsvis deltagarna också vant sig 
vid att jag studerar situationen ur olika perspektiv. Jag har ofta även suttit med och ätit lunch 
innan den officiella mötestiden börjat. Vid dessa tillfällen har jag fått god chans att bekanta mig 
med miljön. Lunchsamtalen har ofta glidit in på mitt arbete och jag har fått värdefull inblick i 
vardagen på Arbetsplatsen samtidigt som medarbetarna getts en chans att bekanta sig med mig 
som forskare. 

I februari 2009 gjordes ett återbesök på Arbetsplatsen för att göra en återkoppling till 
tidigare fältstudier. Mötet började som stormöte och gick sedan över i möten utan dagordning och 
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med mindre arbetsgrupper. Även här fördes anteckningar i fältdagboken, dock användes inte 
kameran vi detta tillfälle.  

Utöver observationstillfällena har jag även genomfört kvalitativa intervjuer och samtal med 
den döva, något som jag återkommer till i avsnitt 3.6. 
3.5.1 Fältanteckningar 
Minnesanteckningarna har oftast förts på plats, men ibland har det varit lämpligare att observera 
utan fältdagbok och anteckna vid ett senare tillfälle. Vanligen har detta senare tillfälle infunnit sig 
direkt efter fältarbetspasset på ett närliggande bibliotek. Anteckningarna har förts på högersidan i 
fältdagboken, vänstersidan har sparats för senare tillägg och reflektioner. 
3.5.2 Filmning 
Vid de tillfällen som har filmats har en digital videokamera (på stativ) använts. Filmningen har 
fungerat som ett komplement till anteckningarna, sammanlagt har det blivit ca fem timmars 
filmmaterial. När kameran har varit riktad mot den döva har jag själv lagt min huvudsakliga 
uppmärksamhet på tolkarna och vice versa. Där det har varit möjligt har jag ställt in kameran så 
att även jag själv synts i kamerabilden. Då jag är en deltagare i sammanhanget är jag ju också 
någon som kan påverka situationen och därför finns jag med i bild. Filmning har i huvudsak skett 
vid organiserade möten. På raster och i korridorumgänge har det känts alltför påträngande med 
såväl kamera som fältdagbok och därför har jag vid dessa och liknande tillfällen valt att endast 
observera, och anteckna vid ett senare tillfälle. 
3.5.3 Om anonymitet och filmning 
För att på ett effektivt sätt dokumentera teckenspråkig kommunikation krävs det förstås att man 
återger den rörliga bilden. Dessutom är även saker som blickriktningar, gester och andra faktorer 
av intresse för analys (se även Turner & Harrington 2009). Det blir då omöjligt att bibehålla 
anonymiteten om filmerna skulle visas. Vid analysen har alltså endast jag haft tillgång till det 
inspelade materialet och det kommer att stanna kvar i min ägo. Inför varje filmtillfälle har således 
de som varit i bild lämnat sitt skriftliga samtycke (se bilaga 1). Skulle det bli aktuellt att visa 
något stycke av det inspelade materialet kommer de som tittar att få lämna skriftligt samtycke till 
att inte föra vidare någon information om personer eller detaljer som avslöjas i filmmaterialet. 

3.6 Intervjuer 
Utifrån de reflektioner jag har haft i samband med fältarbetet har jag funderat över vad jag skulle 
vilja veta mer om, vad jag vill försöka ta reda på Saras egna funderingar och resonemang om. 
Utifrån dessa reflektioner har jag formulerat teman att ta upp med Sara under en intervju (se 
Bilaga 2). Det har alltså varit fråga om en semistrukturerad djupintervju där mina teman har 
fungerat som en guide i samtalet och Sara har fått tala fritt kring dem. En uppföljningsintervju 
har genomförts för att gå igenom översättningen av djupintervjun (se 3.6.1 nedan). Utöver djup- 
och uppföljningsintervjun har även fortlöpande samtal förts med Sara. 
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Figur 1. I intervjun resonerar Sara kring kollegornas kunskaper om döva och teckenspråk. ”[…] Jag måste inte veta 
allt, har de bara en bra attityd så trivs jag. […]” 

Djupintervjun ägde rum i augusti 2008. Detta var i slutet av min tid på Arbetsplatsen och jag 
hade då alltså haft möjlighet att formulera teman att ta upp med Sara utifrån reflektioner under 
några månaders fältarbete. Intervjun genomfördes på teckenspråk inför videokamera. Vi satt i 90 
graders vinkel mot varandra så att vi båda skulle synas i bild och samtidigt skulle kunna avläsa 
varandras teckenspråk. I figur 1 har jag med hjälp av ett OH-papper ritat av en bildruta ur filmen 
för att illustrera hur vi satt och hur det såg ut i kamerabilden (ramen runt illustrationen motsvarar 
bildrutan så som den ser ut i filmvisningsprogrammets bildfönster). Bilden har dock förvrängts 
för att inte röja Saras identitet. 
 
3.6.1 Översättning 
Den filmade intervjun, som varade ca 1 timme, har översatts till skriven svenska. Jag har gått 
igenom filmen och gjort en skriftlig översättning i ett vanligt Word-dokument. Det är alltså en 
översättning till svenska och inte en transkription av teckenspråket. För mina syften i uppsatsen 
har jag inte sett någon anledning att göra en transkription då det inte handlar om en språklig 
djupanalys (Bergman 1982). Efter detta arbete har jag fått lära mig ett annotationsprogram, 
ELAN,5 där det finns goda möjligheter att med stor flexibilitet annotera samtidig information och 
därmed förmodligen få en mer flytande översättning. 

I översättningsarbetet uppstår dock tolkningsproblem i flera led. Till att börja med är det 
verkliga samtalet filmat och det vi ser av det teckenspråkiga, tredimensionella samtalet och 
samspelet är bara det som syns i den tvådimensionella kamerabilden. Dock får jag i ett filmat 
material tillgång till information om kroppsspråk, blickriktningar och gester som kan vara till stor 
hjälp i översättning och analys. Den filmade intervjun har sedan överförts till skriftlig form. 
Skriftspråk och talspråk (där teckenspråk är ett talspråk i just kontrasten till skriftspråk) skiljer sig 
                                                
5 Utvecklat vid Max Planck-Institutet i Neijmegen, och som kan laddas ner via webbadressen http://www.lat-
mpi.eu/tools/elan/. 
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oftast åt och det som kanske låter bra kan se konstigt ut i skrift (Kvale 1997). I samband med 
överföringen till skriftlig form har jag dessutom översatt den teckenspråkiga, bitvis överlappande, 
dialogen till skriven svenska, något som också påverkar tolkningen av materialet (Fredäng 2003). 
En – i min mening – fördel med detta är dock att jag har möjlighet att ta ett steg ifrån formen och 
se mer till innehållet. Eftersom jag vill studera innehållet i texten och inte analysera språkliga 
beståndsdelar är det viktigt att i en översättning komma så nära det avsedda innehållet som 
möjligt. 

Translation […] is an activity that for anthropologists is intimately linked to ethnography. It implies an 
understanding not only of the immediate context but also of more general assumptions, such as people’s 
worldview, including their ways of relating the use of language with social action. If we conceive of 
translation as the mere exercise of matching words or phrases in one language with those of another, we 
are likely to miss one of the main contributions of the anthropological study of language, namely, the idea 
that for anthropologists the activity of translating is intimately related to ethnography, to the 
contextualization of words within the activity and the larger sociopolitical and cultural systems in which 
their speakers participate (Duranti 1997:154) 

Med min kunskap om Sara på Arbetsplatsen, efter att ha spenderat ett antal timmar där som 
deltagande observatör, torde jag ändå kunna ha en viss kunskap om den sociala kontext i vilken 
intervjun äger rum. Utöver detta har jag ett antal års erfarenhet av tolkning. Därmed är det även 
troligt att jag har tillräckligt med kunskap för att göra en adekvat översättning. 

I min översättning har jag strävat efter att formulera texten så som jag tror att 
intervjupersonen och intervjuaren hade formulerat sig på svenska i den aktuella kontexten, med 
viss anpassning till den skrivna formen och läsbarheten. Ytterligare ett problem med 
översättningen är att de båda språken svenska och teckenspråk har olika modaliteter; det ena är 
auditivt och det andra visuellt-spatiellt. I intervjun finns spatiala och simultana syftningar som är 
en utmaning att överföra till en linjär skriftspråklig form. 

I översättningen har jag tagit med feedback, men för att få ett flyt i de exemplifierade 
intervjuutdragen i resultatdelen har jag valt att inte ta med enstaka feedbacksignaler (för mer 
information om feedback och turtagning, se 5.5 nedan). 

I samband med översättningen har jag kunnat göra en första, preliminär analys av intervjun. 
Utskriften av intervjun har skickats till Sara för kommentarer. Därefter har vi haft ett möte där vi, 
återigen inför filmkamera, i en uppföljningsintervju har diskuterat djupintervjun och Sara har haft 
möjlighet att lägga till, dra ifrån och kommentera. Jag har utifrån min analys också kunnat ställa 
ytterligare frågor. Även filmningen av detta samtal, som varade i ca 20 minuter, har översatts till 
skriven svenska, skickats till Sara för godkännande, samt analyserats. Bearbetningen av 
översättningarna har sedan analyserats med samma metod som fältanteckningarna (se 5.5 nedan). 

3.7 Ministudie 
Utöver fältobservationer och intervjuer har jag även genomfört en ministudie av tolkcentralernas 
organisatoriska tillhörighet inom landstingen samt tolkcentralernas egna formuleringar av 
målgrupp och syfte med tolkverksamheten. Vad gäller tolkcentralernas tillhörighet har jag på 
respektive tolkcentrals webbsida letat efter tolkcentralens placering i landstingsorganisationen 
(bilaga 3). Vid undersökningen av tolkcentralernas egen formulering har jag på respektive 
webbsida kopierat den text som har varit relevant för detta syfte (bilaga 4). Det bör betonas att 
detta inte varit någon systematisk studie, dock anser jag det vara av intresse då det visar på den 
sociala struktur som omgärdar tolkcentralen och dess verksamhet. 
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3.8 Kontrolleffekt 
Att vistas på någon annans arbetsplats innebär för medarbetarna på arbetsplatsen ett främmande 
element i deras arbetsmiljö. Jag är i egenskap av tolk van vid det, liksom troligen mina 
tolkkollegor, och medarbetarna på arbetsplatsen torde också vara vana vid att det kommer tolkar. 
Detta kan naturligtvis för mig ses som en fördel då jag kommer som forskare för att genomföra 
mina fältstudier. Därmed inte sagt att tolkarna eller jag inte påverkar situationen; det är inte 
otänkbart att de närvarande blir obekväma eller beter sig på ett för dem onaturligt sätt 
(Denscombe 2000). Duranti talar om the participant-observer-paradox: 

[D]ealing with the paradox means to understand the different ways in which the presence of certain types 
of social actors (e.g. ethnographers) or artifacts (e.g. cameras, tape recorders, notebooks, 
questionnaires) play a role in the activity that is being studied, and the different kinds of transformations 
that each medium and technique produces (1997:118, kursivering i original) 

Att min utrustning påverkar situationen är alltså något som jag måste vara medveten om när jag 
gör mina fältstudier och senare min analys av dessa. Dock menar Duranti vidare att ett socialt 
beteende inte skapas i en situation bara för att en etnograf och hennes utrustning är där. Beteendet 
finns oavsett etnografens närvaro, men hon måste utveckla metoder för att känna igen 
förändringar i omgivningen som sker på grund av närvaron av olika typer av utrustning 
(1997:118). Självklart skulle det vara enklare, samt lämna mindre spår, om jag hade en liten 
bandspelare, men det är som tidigare diskuterats inte praktiskt möjligt i en teckenspråkig 
situation. Med filmkameran kan jag få med en stor del av situationen i bild, men inte hela. Jag 
kan rikta kameran åt ett håll och få med en person i bild och missar då något annat. Samtidigt ser 
jag en stor fördel med att filma, för jag ser ju så mycket mer i filmmaterialet än bara 
teckenspråket och som inte är möjligt att dokumentera med bandspelare eller endast 
fältanteckningar. För att göra en noggrann undersökning utifrån vald metod har jag spenderat 
mycket tid på Arbetsplatsen. På så sätt har jag gett medarbetarna en möjlighet att vänja sig vid 
min, fältdagbokens och kamerans närvaro, och chansen att medarbetarna lämnas mindre 
påverkade ökar. Men även om min och min utrustnings påverkan på situationen och 
medarbetarna minskar, passerar ju all information genom det filter som är jag, något som jag har 
tagit upp under avsnitt 3.1.1 ovan. 

Innan jag går vidare med kapitlet om resultat och analys redogör jag för hur jag har bearbetat 
det material som genererats under fältarbetets gång. 

3.9 Bearbetning av material 
Det material som har genererats ur fältarbetet, dvs fältanteckningar och filmat material, måste på 
något sätt bearbetas.  
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Figur 2. Arbetsupplägg för bearbetning av material före, under och efter fältstudier. 

Till de frågeställningar jag har ställt upp har jag efter Mason (2002) formulerat minifrågor som 
på något sätt har en anknytning till eller kan ge substans till frågeställningarna. Till minifrågorna 
i sin tur, har jag knutit ämnen och frågor som kan hjälpa mig att orientera mig i olika aspekter av 
just den minifrågan. Samma underämne kan återkomma flera gånger, men i relation till olika 
minifrågor. Till exempel kan frågeställningen Hur ser tolksituationen ut på arbetsplatsen få en 
minifråga Vad gör den döva på rasten med underämnena samtalspartner, samtalsinnehåll och 
placering. Till varje tolksituation har jag även ritat en enkel karta där det framgår vem som sitter 
var och var eventuellt kameran har varit placerad (se figur 3 nedan). 
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Figur 3. Exempel på karta från fältdagboken. 

I figuren visas hur de olika mötesdeltagarna sitter runt bordet och i förhållande till varandra. 
Siffran till höger om T är en sifferbeteckning som samtliga deltagande tolkar har fått (vid 
ovanstående tillfälle var det alltså tre tolkar närvarande). Pilen från videokameran visar 
kamerariktningen; i det här fallet är kameran riktad mot Sara, men i ovanstående exempel syns 
även de tre närmaste hörande kollegorna i bild, samt jag. Koden uppe till vänster (1a1) är den kod 
jag har använt för just kartskisser; dvs forskningsfråga 1, tillhörande minifråga a och ämne 1. 
Projektorduken är inritad i skissen eftersom den vid tillfället användes. Att fönstret finns med 
beror på att motljus kan ha betydelse för avläsningen av teckenspråk. I det här fallet satt alltså 
tolkarna i motljus så att det fanns risk för att Sara fick problem med avläsningen. 

Utifrån minifrågorna har jag formulerat olika teman med fokus på olika aspekter i och 
utanför tolksituationen. Med dessa teman som hjälp har jag sedan utarbetat en lös 
fältanteckningsstruktur att ha för att underlätta strukturen av mina anteckningar under fältarbetet. 
Utifrån frågeställningar, minifrågor, ämnen, teman och fältanteckningsstruktur har jag tryckt små 
fältkort med denna information för att ha lättillgängligt vid fältarbetet. Samtliga frågeställningar, 
minifrågor och ämnen har fått en hierarkisk kod. Koderna har jag sedan skrivit in i fältdagboken 
under de noteringar jag har tyckt att de passat. En notering kan knytas till flera olika koder. 
Fältdagboken har sedan successivt skannats in och jag har kunnat använda den skannade 
versionen som arbetsmaterial vid analys. När fältarbetet har avslutats har varje notering fått en 
(eller flera, beroende på om det fått en eller flera frågekoder) unik referenskod med information 
om datum, tolkar, sidhänvisning i fältdagboken samt frågekod. På så sätt har jag fått möjlighet att 
göra kopplingar mellan fältnoteringar och olika aspekter av tolksituationen samt analysera 
fältnoteringar med grund i olika faktorer i situationen. På liknande sätt har jag behandlat 
utskrifterna av intervjuöversättningarna. (I intervjun har förstås ingen tolkkod noterats utan en 
kod som anger att det gäller just en intervju.) Med denna teknik har jag kunnat bearbeta intervju- 
och fältanteckningsmaterial i samma analys (se figur 2). 
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Det inspelade materialet från fältstudierna har jag dock inte transkriberat, utan tittat på och 
använt som stöd till fältanteckningar och observationer. Med den färdiga analysen och 
resultatdiskussionen hoppas jag kunna föra en diskussion kring de forskningsfrågor jag har ställt 
upp. 

4 Resultat och analys 
I mina fältstudier har jag gjort flera intressanta iakttagelser och funderingar. De som jag själv 
tycker är viktigast och mest relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar har jag samlat 
under rubrikerna informationsbrist, kunskapsbrist, turtagning, förhållande till tolken samt lojalitet 
och ansvar. Jag kommer här redogöra för mina data samt exemplifiera med utdrag ur såväl 
fältdagbok som intervjuutdrag. Dock vill jag påminna om svårigheter med översättningen (se 
3.6.1 ovan). 

För att ge läsaren en inblick i situationen i sin helhet på Arbetsplatsen ges först en 
sammanfattning av hur en vanlig fältarbetsdag kan se ut, följt av funderingar kring min närvaro 
på Arbetsplatsen.6 
Exempel 2. Illustration över en typisk fältdag på Arbetsplatsen.7 

Jag kommer ca en halvtimme innan mötet är planerat att börja. Medarbetarna känner igen mig och 
hälsar vänligt på mig, jag går till köket och sätter mig och äter min medhavda lunch tillsammans med 
andra medarbetare på Arbetsplatsen. Sara är inte där, utan kommer oftast precis innan mötet ska börja. 
Jag sitter alltså med bara hörande medarbetare och det samtalas om arbetsuppgifter, om familj, 
fritidsintressen etc. Jag deltar i samtalen, men tar inte egna initiativ till samtalsämnen. Ibland ställer de 
dock frågor till mig om mitt uppsatsarbete och jag svarar. Här får jag en chans att ta del av deras 
upplevelser av att ha tolk närvarande i arbetsmiljön samtidigt som de får möjlighet att i ett avslappnat 
samtal berätta om sina reflektioner och tankar kring tolksituationen och kring att arbeta tillsammans med 
en döv kollega. Så småningom kommer tolkarna och även Sara, och jag samtalar med dem en stund. Är 
det tolkar som inte har varit med tidigare under min fältarbetsperiod berättar jag om varför jag är där 
och frågar samtidigt om det går bra att jag utför mina observationer i deras närvaro. I de sammanhang 
jag har filmat har jag bett om skriftligt godkännande för detta. Jag sätter mig där jag tycker att det 
passar, tar fram fältdagboken och ställer eventuellt också upp stativet och filmkameran. 

Ofta börjar chefen mötet som stormöte med samtliga medarbetare, för att därefter uppmana 
medarbetarna till möten i fasta smågrupper. Tolkarna sitter bredvid varandra och oftast har de delat upp 
tolkningen mellan sig; den ena tolkar från talad svenska till teckenspråk och den andra från teckenspråk 
till talad svenska. De byts av efter ca 10–15 minuter. Chefen är den som leder mötet och är även den som 
talar mest, ofta handlar det om information till medarbetarna. När stormötet är avslutat brukar det vara 
en kaffepaus. En del av denna brukar för Sara gå åt till att utnyttja att tolkarna är på plats och passa på 
att ta upp saker med chef och kollegor som hon missat under mötet eller har samlat på sig under veckan. 
Den tid av kafferasten som är kvar ägnar Sara ibland åt att via tolkarna samtala med sina kollegor, men 
ofta ägnar hon tiden åt att samtala med tolkarna och med mig. Fältdagboken får vila när det är rast, det 
känns för påträngande att anteckna när medarbetarna på Arbetsplatsen socialpratar med varandra. Jag 
försöker i stället minnas och anteckna vid ett senare tillfälle. 

Efter kafferasten går medarbetarna till sina respektive grupper och sammanträder. Tolkarna och 
jag följer med Sara till hennes grupp (som brukar bestå av 3–6 personer plus tolkar). Medarbetarna 

                                                
6 Kursiverade utdrag står för mina funderingar och anteckningar i fältdagboken, okursiverade står för intervjuutdrag. 
7 Vissa ord har utelämnats eller bytts ut, dock torde det inte ha någon betydelse för helheten i texten eller yttrandet. 
Utbytta ord har inte fått någon hakparentes, utan hakparentes har använts vid utelämnanden och då en förklaring har 
behövts för att ett exempel ska kunna förstås i sitt rätta sammanhang. Vissa yttranden har jag valt att inte använda 
alls då de avslöjar för mycket om signifikativa omständigheter och skulle bli för sönderklippta vid en redigering. Jag 
måste alltså ständigt balansera mellan respekt för Saras anonymitet och tydlighet i mina exempel. 
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sitter runt ett bord och tolkarna sitter mitt emot Sara. Jag sätter mig där jag (och kameran) får plats och 
kan fokusera på det jag har för avsikt att studera just då. Här är det ingen som leder mötet utan 
medarbetarna samtalar kring för gruppen aktuella teman. Stämningen är mer informell och även 
tolkarna intar en mer informell position. När mötet är slut går tolkarna för dagen, Sara och jag samtalar 
kort om kommande möten och jag packar ihop och går. Är mötet inte slut när tolktiden är ute går Sara 
ifrån mötet och planerar på egen hand. Under veckan har Sara och jag fortlöpande mejl- eller sms-
kontakt inför kommande möten. 

Min närvaro på arbetsplatsen är något som alla medverkande torde kunna påverkas av. Såväl 
hörande som döva kollegor och tolkar kan antas ha något förhållande till mig och min närvaro. 
Exempel 3. En av de första noteringarna i fältdagboken. 

Blir hänvisad till personalgarderoben. De är måna om att jag ser ordentligt där jag sitter. Alla visste 
direkt vem jag var. (2) 

Exempel 4. Reflektion kring hur jag rör mig på Arbetsplatsen. 
Jag försöker fördela mina gracer, inte fokusera på en person/en händelse för länge, utan mer ”segla 
runt” både fysiskt och med blicken. (6) 

Jag funderar mycket över min närvaro när jag gör mina fältanteckningar och det tar upp en viktig 
del av min analys. 
Exempel 5. Jag har varit på Arbetsplatsen några gånger och har hittills endast observerat. Nu tar jag för första 
gången upp fältdagboken. 

Jag tar fram fältdagboken. Folk verkar nyfikna. Ska jag skriva på plats? Skriver jag efteråt missar jag en 
del. Skriver jag under tiden får det uppmärksamhet och folk skruvar på sig. (13) 

En vecka senare känner jag min närvaro som mer naturlig. 
Exempel 6. Reflektion kring min närvaro på Arbetsplatsen. 

De hörande kollegorna känner igen mig och verkar ha vant sig vid min närvaro. (17) 

Veckorna går och jag verkar bli ett mer naturligt inslag i arbetsmiljön för kollegorna på 
Arbetsplatsen. 
Exempel 7. Kollegorna på Arbetsplatsen verkar ha vant sig vid min närvaro. 

Alla känner igen mig, jag känner mig välkommen. Jag får portkoden av en hörande kollega. (53) 

I början kände jag mig ofta pressad att skriva något klokt eller göra någon kvicktänkt och 
intelligent iakttagelse. 
Exempel 8. En tidig notering om att disponera tiden. 

Det blir väldigt komprimerat. Mycket händer på kort tid. Jag känner mig pressad att ”hitta något” 
snabbt, för tiden är kort. (15) 

Ibland slår det mig att jag kanske missar en del viktiga händelser eller ageranden då så mycket av 
det jag ser är vant och bekant för mig som tolk. Kanske jag tar för mycket för givet som jag som 
tolk inte längre reagerar över. 
Exempel 9. Jag funderar över vad jag väljer att skriva ner som intressant och värt att reflektera över. 

Många saker noterar jag inte, kanske är jag för van och tar det för givet. Kanske någon annan skulle ha 
noterat. (54) 

Jag slås även av att jag har vissa tankar om hur jag tycker att situationen ska se ut och att det 
påverkar hur jag funderar kring de observationer jag gör. 
Exempel 10. Tankar kring mitt sätt att tolka mina observationer. 

Mina tankar som jag ser det blandas med tankar om hur jag vill ha det. (89) 
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Jag funderar också över såväl tolkarnas som dövas och hörandes upplevelser av min närvaro, jag 
märker att hörande kollegor ibland känner av min närvaro i situationen. Även tolkarna verkar 
medvetna om min närvaro, särskilt när videokameran kommer fram. 
Exempel 11. Första gången jag tar fram kameran. 

Tolkarna verkar medvetna om filmkamerans närvaro. Den yngre tolken talar tydligt om vem som talar 
(som hon inte gjort vid tidigare tillfällen). (44) 

Exempel 12. Kameran väcker uppmärksamhet i början. 
Några undrar över filmkameran. Jag förklarar. (44) 

Exempel 13. Reflektion kring hur kameran påverkar situationen. 
Stödtolken8 ser mer alert och koncentrerad ut idag när jag har kameran med mig än tidigare tillfällen. 
(44) 

Exempel 14. Kameran genererar ofta kommentarer. 
Någon kommenterar att jag ser professionell ut med min kamera. (49) 

Exempel 15. Senare verkar kameran påverka situationen mindre. 
Både Sara och tolkarna är engagerade i min filmning. De frågar intresserat om jag ska filma, var jag ska 
ställa kameran. (82) 

Dock får jag intrycket av att Sara inte störs av att jag är där, att jag observerar situationen och 
framför allt henne. 
Exempel 16. Jag funderar över Saras tankar kring min närvaro. 

Blir Sara mer medveten om min roll om jag har anteckningsboken framme eller filmar? (26) 

Jag tar med mig dessa funderingar till den första intervjun och så här säger Sara själv. 
Exempel 17. I början av intervju frågar jag Sara hur hon tycker att min närvaro har fungerat. 

Intervjuare: Jag har varit här […] och observerat, antecknat och så småningom även börjat filma. Tycker 
du att det har fungerat bra? 
Sara (ler): Jag har knappt märkt att du har varit här.  Du har smält in och det har fungerat bra tycker jag. 
Jag har aldrig känt mig irriterad eller uttittad, det har fungerat bra. Jag tror att det beror mycket på vem 
det är som kommer. (I1-2)9 

Att jag tittar på Sara verkar hon inte uppleva som att jag stirrar, utan snarare som att jag 
respekterar och deltar i det teckenspråkiga samtalsklimatet (se även 5.5 nedan). 

Vid några tillfällen har det av olika anledningar saknats tolk och det har fallit sig naturligt att 
jag har tolkat. 
Exempel 18. När det behövs tolkar jag. 

Innan mötet börjar efter lunch sitter Sara och småpratar med två hörande kollegor. Först utan tolk, Sara 
använder rösten, sedan med tolk (Jag börjar tolka, sedan tar en arbetande tolk över). Småprat om 
sommaren. (62) 

Exempel 19. Jag rycker in och tolkar. 
När tolken ringer ett samtal vill Sara tala med en kollega och jag är beredd att tolka, vilket faller sig 
naturligt. De börjar samtala spontant och jag tolkar. Efteråt kommenterar Sara att jag inte ska behöva 
tolka. (17) 

                                                
8 Stödtolk är den tolk i ett tolkpar som inte tolkar aktivt men som ändå följer med i tolkningen för att kunna ge stöd 
när den aktiva tolken får problem med tolkningen. Den aktiva tolken tolkar vanligtvis 10–15 minuter och sedan byts 
tolkarna av.  
9 Koden står för vilken intervju det gäller samt vilken sida i översättningen. 



 31 

Vid ett tillfälle har det skett ett missförstånd och det kommer ingen tolk. Efter tolkningen 
antecknar jag i fältdagboken det jag hann reflektera kring. 
Exempel 20. Jag går ifrån min forskarroll och tolkar när det blir tolkbrist. 

Jag kommer dit som vanligt, alla känner igen mig. Sara kommer. Folk börjar droppa in till mötet, ingen 
tolk har kommit, inte ens när mötet ska börja. Sara ringer till tolkförmedlingen, de har gjort en miss och 
har ingen tolk att skicka. Jag erbjuder mig, får okej från tolkarbetsgivaren (”Jättebra!”) med betalning. 
Jag sätter mig och tolkar. När stormötet är över vill Sara tala med en kollega, jag tolkar (ej 
huktolkning10, jag tar en stol). Tillsammans går de till en dator och löser ett problem. Några fler 
korridortolkningar, informella, sociala. Vid ett tillfälle ber jag om att vi ska flytta på oss eftersom jag står 
för nära tolkanvändaren för att vi ska kunna avläsa varandra. Jag tycker på det hela taget att det går bra 
att tolka. Försöker tänka på saker som jag observerat tidigare, men tiden är ju också knapp. (66) 

Senare samma vecka genomför jag intervjun och jag tar då upp ovanstående tolktillfälle med 
Sara. 
Exempel 21. I början av intervjun tar jag upp situationen då jag tolkade ett möte. 

Intervjuare: Hur kändes det häromdagen när jag tolkade, kändes det bra? 
Sara (leende): Ja, det kändes bra! Du fick ju med allt. Det kändes lite tråkigt att de hade missat 
tolkbeställningen och då skulle jag missa informationen, jag var ju inte heller med från början… 
Intervjuare: … nej det är ju klart. 
Sara: … så det var skönt att du ställde upp. 
Intervjuare: Ja, men… (ler) 
Sara: … samtidigt kändes det inte rätt mot dig heller, du tänkte ju filma, det kändes lite som att jag 
utnyttjade dig, det kändes lite tveksamt. 
Intervjuare: Ja, det… det blir så, jag hade inte kunnat göra annorlunda… 
Sara: … nej… 
Intervjuare: … jag tog med det i mina tankar, jag reflekterade, jag försökte se vad som hände, om någon 
reagerade på något speciellt sätt, ja, jag kunde ju inte titta på detaljer, men det var en intressant situation, 
det är ju sådant som kan dyka upp. 

Samtidigt som Sara uppger att hon inte tycker att jag ska behöva tolka verkar hon se mig till stor 
del som tolk. 
Exempel 22. Jag funderar över Saras förhållande till mig på Arbetsplatsen. 

Sara kommenterar till mig som hon gör till tolkarna. Jag omfattas av (hennes bild av) tystnadsplikten. 
(26) 

Även tolkarna verkar under pauser se mig i första hand som tolkkollega. Flera gånger har Sara 
arbetat ensam och inte behövt tolk, och då har tolkarna och jag satt oss någonstans och pratat i 
väntan på att nästa möte ska börja. 
Exempel 23. Ibland sitter tolkarna och jag och pratar i väntan på nästa möte. 

På rasterna talar tolkarna med mig som om jag vore tolkkollega. (14) 

Med denna introduktion till livet på Arbetsplatsen och mina fältstudier där, övergår jag till de 
tendenser i data jag har velat utforska mer. 

4.1 Informationsbrist 
Att få tillgång till information torde vara en förutsättning för att som medarbetare på en 
arbetsplats kunna utföra sina arbetsuppgifter. I mina observationer har jag funderat över den 
information som sprids på Arbetsplatsen och vem som får tillgång till den. Information är dock 

                                                
10 Huktolkning är min egen term som står för en – ofta informell – situation där tolken sätter sig på huk och tolkar, 
ofta handlar det om en kort konversation på en rast eller mellan möten. 



 32 

ett stort begrepp, och för uppsatsens syfte har jag delat in information i tre områden; formell 
information, informell information och social information. Med formell information menar jag 
sådan information som gäller arbete och arbetsplats och som anslås formellt, t ex genom 
dagordning och behandling av denna på arbetsplatsmöte, mejlutskick, poster på interna nätverk 
eller informationslappar på (fysiska) anslagstavlor. Informell information kan vara sådant som 
gäller arbete och arbetsplats men som delas på ett mer informellt sätt, t ex muntligt i pauser 
mellan möten, mellan punkter på dagordningen eller på rasten. Social information är sådant som 
gäller kollegors privata förehavanden, något som tenderar att delas till exempel under raster eller 
i korridoren (”korridorsnack”). För hörande kan det tänkas vara lätt att ”snappa upp” saker i 
förbifarten, oftast information av social karaktär, en möjlighet som i mina observationer varit 
väldigt begränsad för Sara. Gränsdragningen mellan de tre informationstyperna är förstås inte 
absolut, och, i synnerhet informell information, får därvidlag en tämligen vid definition. 

Under fältarbetets gång har jag många gånger upplevt att Sara lider brist på information från 
alla tre informationskategorierna. Dock verkar informationsbristen på de ovan nämnda typerna av 
information slå olika och de verkar kunna få olika konsekvenser.  
 

4.1.1 Formell information 
Den formella informationen har främst delats inför och under arbetsplatsmöten men är även något 
som tas upp och diskuterats under mer informella former. 
Exempel 24. Sara, tolkarna och jag sitter i soffavdelningen och småpratar i väntan på att det formella mötet ska 
börja. 

Sara berättar för tolkarna om avtackningen av den tidigare chefen. Sara hade frågat om det behövdes 
tolk, men fått nej. Ändå hade chefen stått länge och pratat. (10) 

Exempel 25. De flesta sitter samlade i soffhörnan och väntar på att mötet ska börja. 
Småsnack innan mötet. Diskussion om presenter. Sara ställer en fråga och det visar sig att hon har ett 
informationsglapp. (49) 

Exempel 26. En heldag med möten, här ett möte i smågrupp. 
En diskussion pågår, och Sara hänger inte med. Kollegorna får förklara. Typiskt sådan social 
information som inte går fram, korridorsnack. (63) 

Under fältarbetets gång har jag funderat kring hur Sara själv upplever informationsbristen och om 
hon känner någon skillnad på olika typer av informationsbrist. Mycket av framför allt den 
formella informationen har i mina observationer förmedlats genom tolken. I intervjun frågar jag 
Sara hur hon upplever att ha tolk på mötena. 
Exempel 27. Vi talar om hur det fungerar på möten med tolk, och Sara kommer in på en situation när det inte fanns 
tolk. 

Det har hänt med den förra chefen, att hon kallade till möte med kort varsel och inte meddelade mig. Då 
kom jag dit och såg till min förvåning att de satt samlade till möte. Då sa de ”Oj, vi har glömt att meddela 
dig!”. Då blev jag ledsen, det kändes jobbigt. Men jag vände och gick igen. Det är ju bättre att sitta här 
och planera än att sitta där som ett fån och inte förstå något. (I1-14) 

Lite senare under intervjun tar jag upp informationsbristen och frågar hur Sara upplever att 
kollegorna vet saker som hon själv inte får reda på. 
Exempel 28. Jag frågar Sara hur hon upplever informationsbristen. 

Självklart vill jag vara en i gänget! Men jag är ju också så van. Jag är född och uppväxt döv, det har alltid 
varit så för mig. Döva får alltid veta saker sist av alla. Jag tror att jag har lärt mig leva med det. Det är 
ingen stor sorg för mig, jag är inte ledsen. Men här på jobbet tycker jag att det är viktigt att jag hänger 



 33 

med på vad som händer. Det är klart att de kan glömma att meddela mig, det är bara mänskligt. Jag får ju 
veta förr eller senare. Det är inte livsviktigt att jag får veta allting samtidigt som alla andra. En del [döva] 
kräver det, men inte jag. Bara jag får veta är jag nöjd… (ler)… (rycker på axlarna)… Det viktigaste är ju 
att jag trivs på jobbet, att jag har bra kollegor med en bra attityd. Det är det viktigaste, det andra kan 
komma senare. (I1-19) 

Sara verkar vara medveten om att hon inte får tillgång till samma informationsmängd som sina 
hörande kollegor, men hon verkar tycka att den formella informationen är viktigast för henne att 
ha tillgång till. Samtidigt verkar hon acceptera sin situation utifrån att döva alltid lidit brist på 
information. För Sara verkar alltså den formella informationen vara viktig, särskilt när det 
handlar om hennes arbete, medan den informella och sociala informationen får en i 
sammanhanget lägre prioritet. 
4.1.2 Informell och social information 
Såväl informell som social information verkar delas ofta och i varierande sammanhang på 
Arbetsplatsen. 
Exempel 29. Vid ett stormöte av halvformell karaktär diskuteras informationsspridning på Arbetsplatsen. 

Diskussion om hur information ska spridas. Sara kommenterar inte. Här kan man tänka sig att det är 
relevant för henne att vara med och påverka hur informationen sprids. (19) 

Exempel 30. På lunchen lyssnar jag på de hörande kollegorna när de samtalar om vardagliga saker. 
Jag kommer till lunch och Sara är som vanligt inte där. De hörande kollegorna talar med varandra om 
ditt och datt och verkar känna till varandras privatliv, mer än de känner till Saras, och mer än hon 
känner till deras. (44) 

Då jag ser tendenser till att Sara går miste om mycket social information vill jag veta mer om 
Saras egen syn på bristen på social information. 
Exempel 31. Vi talar om information och brist på information. 

Korridorsnacket missar jag ju ofta, eller om det dyker upp något plötsligt, då missar jag det. Ibland får jag 
reda på det senare. Men på sista tiden tycker jag att jag har fått veta om det har dykt upp något, som i 
tisdags […] till exempel, […] det fick jag veta senare på mötet, de andra visste redan. Det kan vara 
sådana saker. Men särskilt viktigt är det ju inte… eller, jo, viktigt är det ju… Det viktigaste är ju ändå att 
jag hänger med på saker som har med mitt arbete att göra. Om möten, vad som händer här på kontoret 
eller om det är något akut… (I1-18f) 

Under den tid som jag varit på Arbetsplatsen har jag många gånger sett tecken på att den sociala 
informationen inte når Sara; kollegorna vet något som Sara inte har fått reda på, missförstånd 
sker för att information inte nått Sara. Det har också förekommit att kollegorna informerar Sara 
om något som hon redan vet eller att hon själv förutsätter att hon är den enda som inte vet. 
Exempel 32. I en paus i ett möte i smågrupp småpratar Sara med en kollega. 

”Vad ska du göra i höst?” frågar Sara. ”… jag ska gå i förtidspension”. Detta har gått fram officiellt. 
Förutsätter hon att Sara inte vet? (41) 

Exempel 33. Ett informellt möte med bara Sara och chefen. 
”Du är inte ensam” säger chefen. ”Nej, jag fick höra det idag, jag trodde att det bara var jag.”. Missad 
social information. (46) 

Exempel 34. Sista dagen på mitt fältarbete, kameran rullar. Litet möte. 
Diskussion om att bifoga fil: ”Jag trodde att det bara var jag som var dum, men nu vet jag att det inte 
går”. Korridorinformation som går Sara förbi. (92) 
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Ofta när jag kommer till Arbetsplatsen har jag med mig lunch och sätter mig i köket tillsammans 
med de hörande kollegorna, Sara är sällan där till lunch de dagar då de har möte och har aldrig 
varit där när jag har kommit till Arbetsplatsen, utan har oftast kommit strax innan utsatt mötestid. 
Exempel 35. Jag frågar Sara hur hon brukar göra på luncher och raster. 

Sara: Jag kan bli väldigt irriterad i köket ibland när de bara babblar. Jag försöker hänga med och de 
försöker artikulera, men ibland blir det för mycket och då sätter jag mig här [där vi sitter och har 
intervjun] i stället, och får lite lugn och ro med min lunch. Men det beror ju också på dagsformen, är jag 
trött vill jag vara ensam och då tar jag min mat och sätter mig här. 
Intervjuare: Och äter? 
Sara: Ja, då tar jag min mat och sätter mig här med en tidning i lugn och ro. Men oftast sitter jag nog i 
köket. Jag tycker att det är viktigt att hänga med, att inte hamna utanför. Men det har hänt några gånger 
att jag inte har orkat och då har jag satt mig här i stället… men jag tror att det är mänskligt, alla behöver 
lugn och ro ibland… Men sitter jag i köket missar jag så klart mycket. Då frågar jag någon vad de talar 
om och de berättar kort, men jag vill veta mer; om deras familjer, om deras semester och så, men… ja… 
(rycker på axlarna). […] 
Intervjuare: Är det många som sitter i köket då? 
Sara: Ja, det är ganska många, ibland är det sex–sju stycken och ibland bara ett par, det är olika. Är det 
bara två är det lätt för mig att samtala med dem, men är det sex–sju så blir det besvärligt att prata med 
flera samtidigt. Då brukar jag tala med dem som sitter närmast mig. Och ibland struntar jag i det och äter 
bara min mat. (I1-11f) 

När Sara inte får gehör för sina försök att hänga med i diskussionen verkar hon helt enkelt gå 
därifrån, och äter sin lunch ensam. Eftersom jag har ätit många luncher på Arbetsplatsen 
tillsammans med de hörande kollegorna har jag funderat mycket på lunchsituationen. 
Exempel 36. Jag frågar hur det vore att ha tolk på lunchen. 

Det tycker jag är lite lyxigt. Jag vet inte… vore jag här varje dag, så kanske det skulle vara skönt med 
lunchtolk, men nu är jag ju inte det […] Jag har inte tänkt på det… ha tolk på lunchen… det har jag inte 
tänkt på… (ler) Är vi borta någonstans, på konferens, då är det skönt att ha tolk även på lunchen, då får 
jag veta vad de talar om och det är ju roligt att lyssna på. Jag brukar ju se till att få tolk även på lunchen 
när vi har något heldagsarrangemang med hela gruppen, men här tycker jag inte att det behövs tolk vid 
lunchen… det kräver jag inte… (I1-17) 

Sara verkar till en början inte ha reflekterat så mycket över lunchtolk, men menar också att det är 
viktigt för henne att ha lunchtolk vid konferenser och liknande sammanhang. Återigen verkar det 
som att Sara accepterar att hon går miste om information som de hörande kollegorna får tillgång 
till. 
4.1.3 Information och teckenspråksanvändning 
Under min fältarbetstid har jag sett ytterst få kollegor teckna med varandra, inklusive Sara. De 
gånger det förekommer teckenspråk är då tolkarna är på plats. Några hörande kollegor använder 
sig av ett fåtal tecken i sin kommunikation med Sara men hon själv använder rösten i samtal med 
kollegorna. 
Exempel 37. Det allra första tillfället på Arbetsplatsen, här observerar jag ett samtal under rasten. 

Samtal mellan Sara och kollega. Sara avläser och använder rösten, hörande talar. (4) 

Exempel 38. Efter en månads uppehåll är jag tillbaka på Arbetsplatsen igen. Småprat i korridoren mellan Sara och 
en hörande kollega. 

Sara pratar i korridoren med kollega. Använder rösten, den hörande kollegan talar tydligt och försöker 
stödja med tecken. En tolk går in och tolkar samtalet och de två övergår till teckenspråk respektive 
svenska. (9) 
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Detta är mina iakttagelser, och i samband med att vi diskuterar teckenspråksanvändningen på 
Arbetsplatsen frågar jag Sara hur hon själv upplever kommunikationen med kollegorna: 
Exempel 39. Under den första intervjun diskuterar vi kommunikationen mellan Sara och kollegorna. 

Sara: När det gäller korta saker så pratar jag, jag kan prata. Det är inte alla som förstår, men jag tror att de 
börjar vänja sig vid mig. Det är klart, vi kan ju inte ha långa utläggningar om semestrar och så, det blir för 
jobbigt, men korta saker kan vi prata om, att bara fråga hur någon mår eller kolla om det har hänt något 
nytt eller bara smita in och ställa en kort fråga, det går bra. 
[…] 
Intervjuare: Men pratar du bara med dem eller tecknar du också? 
Sara: Nej, jag pratar bara, jag använder rösten. Men frågar de hur något tecknas, till exempel ”God 
morgon”, så visar jag ju. Är jag trött så orkar jag inte, men är jag pigg så kan jag förklara mer, men det 
beror så mycket på… 
Intervjuare: ja… fast jag menar inte om du förklarar tecken eller inte, utan om du tecknar ibland så att de 
får försöka avläsa, brukar du göra det? 
Sara: Oj, det har jag inte tänkt på, hur gör jag…? Jo, kanske ibland, det beror på situationen. Man kan ju 
teckna och prata samtidigt, men det tror jag är svårt, man måste nog göra antingen eller. Fast ibland 
skojar jag med mina kollegor och börjar teckna med dem, helt vanligt teckenspråk, och då blir de alldeles 
ställda! Sedan saktar jag ner och tecknar tydligt så att de förstår (ler). (I1-9) 

Det har diskuterats att de hörande kollegorna ska få gå på teckenspråkskurs för att lättare kunna 
kommunicera med Sara. Under intervjun tar jag upp detta med Sara. 
Exempel 40. Jag ber Sara berätta om den planerade teckenspråkskursen. 

Sara: Jo, det var [en kollega] som föreslog att vi skulle ordna en teckenspråkskurs, och chefen… 
Intervjuare: … det var kollegans förslag? 
Sara: Ja, det var hennes förslag, hon är positiv. Hon är bra, hon kan teckna lite, men de flesta kan bara 
några få tecken, inget flytande teckenspråk. I alla fall, så föreslogs det till den förra chefen som var 
ganska negativt inställd till förslaget. Hon tyckte att kursen skulle ske på kvällstid, men det protesterade 
jag emot. De har ju ett tufft jobb […] och att dessutom ställa upp på kvällen går ju inte, så jag tycker att 
det ska vara på arbetstid. Nu har jag tagit upp det med den nya chefen och hon verkar intresserad, hon 
skrev upp det och sen får vi se. Vi har inte börjat än. Nu börjar ju också en annan kurs och den måste vi ju 
ha tid till också, kanske det gör att vi skjuter lite på teckenspråkskursen. Men om det blir av så vore det 
roligt om de kan teckna lite (ler). (I1-8) 

Tillgången till teckenspråk verkar vara viktig för Sara och hon ser fram emot att kollegorna lär 
sig att teckna, samtidigt som mina observationer antyder att hon väljer att inte teckna själv. 

Under översättningsarbetet med den första intervjun funderar jag kring 
teckenspråksanvändningen och vad den kan ha för betydelse för Sara på Arbetsplatsen. Då Sara i 
början av min tid på Arbetsplatsen berättat att hon tidigare har arbetat i teckenspråkiga miljöer tar 
jag upp detta när vi går igenom översättningen av den första intervjun. 
Exempel 41. Jag ber Sara jämföra tidigare (teckenspråkiga) arbetsplatser med den nuvarande: 

Intervjuare: Under den förra intervjun pratade vi om vad dina kollegor vet om dig och om döva, vad ni 
pratar och skvallrar om och så. Om du jämför med tidigare, då du jobbade i en teckenspråkig miljö, är det 
annorlunda nu eller lika? Umgås du med dina kollegor här på samma sätt? 
Sara: Nej… det är helt annorlunda… I en döv miljö får man veta mycket, mycket mer. Kommer jag in mitt 
i ett samtal kan jag direkt se vad de talar om och ta del i samtalet. I en hörande miljö är det helt 
annorlunda. Kommer jag in i ett samtal och det inte finns tolk missar jag ju mycket, samtidigt har jag valt 
att jobba här. Jag är medveten om att jag missar väldigt mycket, men det är nog en annan sak om jag är 
här varje dag och missar så mycket, det skulle nog vara hemskt jobbigt. […] De [hörande kollegorna] vet 
mycket mer om varandra än vad jag vet om dem. Jag vet att det är så och jag har accepterat det, jag blir 
inte ledsen för att jag missar saker. (I2-5) 
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Sara gör alltså tydligt skillnad mellan den teckenspråkiga och icke teckenspråkiga arbetsmiljön 
men accepterar samtidigt bristen på information på den icke teckenspråkiga arbetsplatsen och 
säger att hon själv har gjort valet att arbeta på en icke teckenspråkig arbetsplats. 

4.1.4 Tolkning och överlappande information 
Under ett arbetsplatsmöte kan såväl formell som informell och social information utbytas. Enligt 
mina observationer är det sällan den formella informationen som inte går fram, det är oftast den 
som behandlas under punkterna på dagordningen. När det gäller den informella och sociala 
informationen uppstår det däremot oftare problem. Vanligtvis tenderar de hörande kollegorna att 
tala tystare, mer otydligt och/eller överlappande då denna typ av information delas, samtidigt som 
framför allt social information ofta är svårare för tolken att antecipera. Detta måste tolkarna 
förhålla sig till, de har en viss mängd källtext att ta in och en viss tid på sig. 
Exempel 42. Vanligt stormöte. Jag funderar kring överlappande tal och hur tolkarna löser detta. 

Mötet börjar, intro och sedan diskussion. Ibland blir det lite pratigt. Tolken tolkar och talar samtidigt om 
att folk pratar i mun på varandra. (87) 

Exempel 43. Reflektioner om överlappande tal vid ett stormöte. 
Stormöte med halvorganiserad dagordning. Lite mumligt. Tolkarna verkar välja sovring framför att 
avbryta och be folka att tala en i taget. (74) 

Exempel 44. Reflektioner om tolkens roll vid överlappande tal. 
När tolken måste välja (flera talar samtidigt) väljer hon oftare formellt framför informellt/socialt. 
Tolkens konflikt mellan att smälta in i sammanhanget och att göra en adekvat tolkning. Ofta väljer hon 
att ”inte störa”, framför allt den nyare tolken. Innebär det i förlängningen att den döva ”inte stör” (gör 
som tolken) eller att hörande förväntar sig att inte” bli störda”? (30) 

Exempel 45. Några sidor senare kommer jag tillbaka till samma funderingar. 
Ska tolken vara extra påstridig i att låta den döves tur komma fram? Uppfattas den döve som påstridig? 
Uppfattas tolken som påstridig? Vad vill Sara? Vill hon behålla maktfördelningen och ha det som det har 
varit eller vill hon komma till tals? (33) 

Funderingarna kring tolkarnas lösningar vid överlappande eller informationstätt tal är många. Jag 
frågar Sara hur hon tycker att tolken ska lösa situationer där tolken behöver ta ställning till 
överlappande tal och högt tempo: 
Exempel 46. Under intervjun kommer vi in på tolkning vid möten och ansvarsfördelningen i tolksituationen. 

Intervjuare: Men om nu tolken tolkar och mötestempot är väldigt högt, vill du då att tolken stoppar och 
ber om upprepning eller att de drar ner på tempot eller vill du att tolken fortsätter och gallrar 
informationen? 
Sara: Tolken ska stoppa. Det gör de ju ofta, de stoppar och ber om en upprepning. Det tycker jag är 
självklart. Det är ju jobbigt för tolken ibland när folk pratar i mun på varandra, då brukar tolken säga ifrån 
och be att de talar en i taget och det tycker jag är bra. Då ber de om ursäkt och talar en i taget. Och ibland 
säger de till varandra: ”Tänk på tolken!”. Det är lätt att de glömmer sådana saker. Jag tycker att det är bra 
att tolken säger ifrån, eller kollegorna, för den delen. (I1-15) 

För Sara verkar det vara viktigt att tolken stoppar vid överlappande eller otydligt tal, samtidigt 
som hon resonerar kring tolkarnas arbetssituation och ett gemensamt ansvar för tolkningen. 

4.1.5 Att söka information 
Det är en hel del information som Sara verkar gå miste om på sin arbetsplats, till största del – 
som vi har sett – informell och social information, men även formell. Detta verkar hon till viss 
del försöka kompensera för genom att använda rasterna till att via tolkarna söka information hos 
chef och kollegor. Den tid som sedan har varit kvar av rasten har ofta ägnas åt att samtala med 
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tolkarna. Samtalen har rört sig om gemensamma bekanta, kollegor på arbetsplatsen, nyheter i 
dövvärlden. 
Exempel 47. Heldagsmöte med kafferast, alla sitter i köket och småpratar. 

På en kafferast väljer Sara att sitta vid ett bord och tala med tolkarna. (46) 

Exempel 48. Kafferast efter stormöte. 
Huktolkning på rasten. Passa på-tolkning. Inte mycket av rasten återstår. Efter kaffehämtning sätter sig 
Sara och socialpratar med tolkarna och mig. Sara berättar om sin döva släkt för mig och tolkarna. Vid 
ett par tillfällen tittar en hörande kollega intresserat på vårt samtal. När någon kollega säger något som 
gäller alla tar en av tolkarna sin roll som tolk och tolkar, återgår sedan till samtalet. (76ff) 

Exempel 49. Efter ett förmiddagspass på ett heldagsmöte första dagen efter semestern är det dags för lunch. 
Tolkar + Sara + jag går iväg och äter lunch tillsammans, på Saras initiativ. Vanligt, kärvänligt 
lunchprat. Sara känner några av oss sedan tidigare, utanför tolkyrket. Pratar gamla minnen och gamla 
bekanta. Någon frågar om tecken och synonymer, vad som används. (61) 

Exempel 50. Under en rast iakttar jag när Sara sitter och småpratar med sina kollegor. Tolkarna tolkar och jag 
antecknar. 

Rast. Sara sätter sig i soffan, tolkarna och jag sitter också där samt ett par hörande kollegor. De 
diskuterar en datorprogramvara. Sara och kollegorna talar lite lugnt med varandra, inget skvallersnack, 
inte särskilt otvunget eller engagerat. Här jämför jag med de kafferaster då Sara socialpratar med 
tolkarna. Där är det engagerat och hjärtligt. (81) 

De stunder då hon får tillfälle att med direktkommunikation använda sitt eget språk tenderar Sara 
att prioritera detta framför kommunikation (med eller utan tolk) med kollegorna. 

Det verkar alltså som att informationsbristen uppstår i många olika situationer och drabbar 
Sara på olika sätt. Sara verkar medveten om att hon saknar information, men hon verkar även 
själv söka information, såväl hos sina kollegor som hos tolkarna. 

4.2 Kunskapsbrist 
Många gånger när jag har ätit lunch på Arbetsplatsen har de hörande kollegorna ställt frågor om 
Sara, döva i allmänhet och om teckenspråk. Ibland har det förvånat mig att de inte vet mer om sin 
kollega. Jag funderar över varför dessa frågor så ofta ställs till mig och inte till Sara själv. 
Exempel 51. Vid mitt första tillfälle på Arbetsplatsen vill chefen ha ett möte med mig. 

Jag har ett möte med chefen (på hennes initiativ). Jag berättar om mitt uppsatsarbete. Hon frågar om 
teckenspråket, om tolkning, om döva, samma frågor som jag ofta får som tolk. (11) 

Exempel 52. Jag sitter och äter lunch tillsammans med några hörande kollegor. 
Hörande kollegor frågar mig om vad jag gör, om teckenspråket, om det är internationellt. (8) 

Exempel 53. En lunchdiskussion med några hörande kollegor. 
Jag kommer till lunch, Sara är inte där. Jag äter och samtalar med de hörande kollegorna. Någon frågar 
hur det går för mig och jag svarar att det går bra. Samtalet fortsätter, och de frågar om dövas 
svenskkunskaper. Vi talar om andraspråksinlärning, tvåspråkighet, dövskolan. Vi diskuterar, men jag 
hänvisar även till Sara, jag säger att hon förmodligen vet mer än jag på den punkten. (80) 

Många sidor i fältdagboken har ägnats åt anteckningar om liknande diskussioner vid lunchen på 
Arbetsplatsen. Varför har de inte redan den kunskapen om döva efter att ha arbetat med en döv 
kollega i flera år? I intervjun tar jag upp detta med Sara. 
Exempel 54. Jag frågar Sara vad hon tror att kollegorna vet om teckenspråk och döva. 

Sara: Jag tror att de flesta vet något. Men i början då jag anställdes då visste de ingenting, och jag 
berättade. Men så, till exempel igår, då vi var på föreläsningen, då satt jag med en kollega som jag inte 
brukar prata med för hon är så svår att avläsa, det blir mest artighetsfraser. I alla fall så satt vi där och det 
var två kollegor från [en annan stad] som hade kommit för att lyssna på föreläsningen. Vi satt i 
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smågrupper och [Sara fortsätter att berätta om de två kollegorna och en diskussion om skillnaden mellan 
teckenspråk och tecken som stöd, TSS] Lite senare, vid lunchen, frågade min hörande kollega, som hade 
suttit vid samma smågruppsbord, om inte tecken som stöd var samma sak som teckenspråk. Jag 
förklarade att det är stor skillnad och tänkte att jag faktiskt har jobbat här i sex år och hon vet fortfarande 
inte skillnaden. De flesta vet, men ändå finns det några som inte vet, och det är sådana där små saker 
som… som de behöver veta mer om, tror jag. Jag tycker att jag har förklarat och informerat många 
gånger och blir förvånad när mina kollegor ställer sådana frågor, men det är vissa som inte verkar ta det 
till sig… Så det finns definitivt personer som behöver lära sig mer… Det beror ju också mycket på vilket 
intresse man har. Är man intresserad och engagerad så lär man sig, är man det inte så går det en förbi. 
Intervjuare: Hur känns det då, när de inte tar det till sig? 
Sara: Jag tycker att det är lite dåligt. […] jag [tycker] att de borde känna till lite mer… (rycker lite på 
axlarna)… det blir så. Det finns några… som ställer konstiga frågor flera gånger, frågar ofta samma 
saker… då berättar jag och då går det upp för dem. […] 
Intervjuare: Men tror du att de frågar döva lika mycket som de frågar tolkarna? 
Sara: … (tänker en stund)… jag tror att det är mer bekvämt för dem att fråga tolkarna, de är hörande och 
har samma språk och kan tala direkt. Frågar de mig måste de gå genom en tredje person. (I1-10) 

Under återbesöket i februari 2009 observerar jag ett möte mellan Sara och fyra av hennes 
kollegor. 
Exempel 55. Sara och hennes kollegor diskuterar TSS. 

Kollegorna frågar om teckenspråk och TSS kan jämställas. Sara svarar att det är absolut olika saker. 
(96) 

Exempel 56. Strax därefter diskuterar de modersmål. 
Diskussion om andraspråk och modersmål. Sara betonar att teckenspråk är dövas modersmål och 
svenska är andraspråk. (97) 

I citatet ser vi att Sara upplever att kollegorna faktiskt frågar henne själv. Dock framgår att Sara 
verkar känna att det är samma frågor som återkommer och att kollegorna inte har tillräckligt 
mycket intresse för att fråga henne. 

4.3 Turtagning 
När jag har gjort mina observationer har jag många gånger funderat över skillnaden i 
turtagningssystem mellan talade och tecknade språk. Det verkar som att Saras kollegor inte är 
medvetna om skillnaden i turtagningssystem mellan talade och tecknade språk, något som torde 
kunna ha betydelse för Saras situation på Arbetsplatsen. 

De gånger Sara och någon hörande kollega har sagt något samtidigt har det oftare varit den 
hörande som har tolkats och Sara har fått vänta eller avstå. Detta skulle kunna ha konsekvenser 
för Sara på Arbetsplatsen. 
Exempel 57. Jag funderar kring Sara och hennes plats på Arbetsplatsen. 

Hur vill Sara bli sedd av kollegorna? T ex turtagning. Hörande från majoritet, döv från minoritet. 
Hörande får tolkningsföreträde, tolkas oftare vid parallellt tal. Detta kombineras med två olika system 
för turtagning i teckenspråk och svenska. (32) 

Exempel 58. Vid mitt allra första tillfälle på Arbetsplatsen funderar jag kring vilken plats Sara får i mötet. 
Samtal i mötets slut. [Sara] börjar (ber om ordet), blir avbruten (någon tar ordet, ögonkontakt bryts). 
Får vänta. (2) 

Jag tar med mig dessa funderingar till intervjun, och Sara tar själv upp mötessituationer där 
kollegorna kommer till tals mer än hon själv. 
Exempel 59. Vi talar om små och stora möten, och Sara nämner att hon inte alltid får chans att komma till tals. 

[…] men visst är det roligt att lyssna på vad de diskuterar, det är nyttigt. Men är det något jag vill säga så 
gör jag det. Jag tycker att det fungerar bra. Om tolken kommer, vill säga, då fungerar det bra. (I1-14) 
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När jag frågar Sara om vad hon tror att kollegorna vet om teckenspråk och döva svarar hon så här 
om just turtagning: 
Exempel 60. Vi talar om kollegornas kunskaper om döva och teckenspråk och Sara kommer in på turtagning. 

 [I]bland är det som att de inte tänker på att jag måste hinna tala färdigt och att de måste vänta in 
tolkningen. Ofta avbryter de mitt i, det är sådana saker som de måste känna till, att de väntar och ger mig 
chansen att tala färdigt. Ibland på mötena när vi alla är samlade är det svårt för mig att komma till tals. 
Jag blir tvungen att teckna rakt ut i luften och då får tolkarna det väldigt stressigt med översättningen och 
blir tvungna att stoppa. Då känner jag mig lite hemsk. Jag tycker att man ska låta folk tala färdigt och 
vänta på sin tur. Eller räcka upp handen klart och tydligt. Det kan vara ett samtalsämne som jag vill göra 
ett inlägg i, men jag ligger ju alltid en bit efter [på grund av eftersläpningen i tolkningen] och då måste 
jag snabbt bryta in för att kunna få något sagt, annars hinner de byta ämne. Det är sådant som jag tycker 
är lite jobbigt. Hade de varit döva allihop hade alla tecknat och kommunikationen funkat. Det är lite 
jobbigt… (I1-11) 

Det verkar alltså som att Saras upplevelse är att kollegorna inte känner till eller tar hänsyn till 
teckenspråkets turtagningsregler. Att Sara själv verkar anpassa sina turtagningssignaler till den 
talade diskursen blir dock tydligare när jag studerar det filmade materialet. 
Exempel 61. Jag reflekterar över olika diskursstrategier i olika sammanhang när jag tittar på ett avsnitt ur det 
filmade materialet. 

Kollegorna har ett mindre möte med ca fem deltagare. I en paus samtalar Sara med tolkarna och 
teckenspråkets turtagningssignaler syns tydligt; hon viftar för att få tolkens uppmärksamhet, tar en annan 
tolk på armen, upprepar tecken tills hon får turen. Dessa signaler använder hon inte i tolkade samtal, då 
bryter hon snarare in i samtalet på ett liknande sätt som i talade samtal och det är upp till tolkarna att 
samordna turerna. (F1-00:48)11 

Sara verkar alltså (omedvetet) behärska skillnader mellan turtagningssignaler och hennes 
möjlighet att komma till tals mellan tolksituationen och en teckenspråkig situation. 

Även kollegorna verkar göra vissa anpassningar, men det verkar som att anpassningarna 
snarare sker för att en kollega inte hör än till teckenspråkets turtagningsregler. 
Exempel 62. Jag filmar ett litet möte utan formell dagordning eller ordförande. 

När kollegorna vill tala direkt med Sara säger de hennes namn och söker ögonkontakt, ofta i kombination 
med lätt hudkontakt på arm eller axel. När Sara svarar på frågor vid den typen av direkt tilltal växlar 
hon i ögonkontakt mellan tolken och den hörande samtalspartnern. (F1-00:09) 

Jag funderar kring vilka konsekvenser det kan få när flertalet samtalsdeltagare inte är medvetna 
om skillnaderna i turtagningssystem. 
Exempel 63. Ett litet möte ska just börja, Sara samtalar med sina kollegor, tolken tolkar. 

Efter några samtal berättar Sara om en teaterföreställning. Sara berättar och de hörande kollegorna 
lyssnar intresserat. Någon kommer in i rummet och säger något, varpå en av Saras lyssnare direkt 
vänder sig om och slutar lyssna (och titta) på Sara. (24) 

Exempel 64. På en rast passar Sara på att samtala med en kollega. 
Korridorsamtal med kollega med tolk. Hörande kollega lämnar samtalet när hon själv är färdig, inte när 
tolken är färdig eller samtalet avslutats från båda parter. (32) 

Dock verkar ögonkontakten ha stor betydelse för ett talat samtal också, detta observerar jag när 
jag tittar på det filmade materialet. 
Exempel 65. Vid ett mindre möte med en till största del talad dialog tittar samtalsdeltagarna på varandra. Tolken 
tolkar. 

                                                
11 Koden anger vilken fältarbetesfilm och var i filmen det gäller. 
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Får talaren inte ögonkontakt med en kollega går hon vidare med blicken till nästa för att få bekräftelse 
där. Det verkar kännas obekvämt att tala utan ögonkontakt. (F1-00:01) 

Att kollegorna inte verkar känna till turtagningsreglerna i teckenspråk kan ofta ge effekten att 
Sara inte hinner med att begära sin tur eller att turinitieringen ignoreras. När jag tittar på filmerna 
från fältarbetet ser jag att dialogen till allra största del sker mellan de hörande samtalsdeltagarna. 
Exempel 66. Kollegorna sitter samlade runt bordet och chefen informerar. 

Halvformellt möte. Information med kommentarer. De flesta har något att säga, men Sara sitter tyst och 
koncentrerar sig på tolken. (18) 

Sara tenderar att koncentrera sig på tolken och hon gör få inlägg. Vid överlappande tal är det 
oftare Saras yttrande som försvinner, antingen genom att tolken fortsätter att tolka från svenska 
till teckenspråk utan att lämna plats för Saras tur, eller att Sara slutar teckna då tolken tecknar 
samtidigt. Ibland höjer dock tolken rösten vid tolkning till svenska och överlappande tal för att 
behålla turen. 

Men det är också skillnad på större och mindre möten. I mindre mötessammanhang och 
samtal, med en till två samtalspartners, verkar Sara ha lättare att hänga med i turtagningen. Här 
kan hon själv ha ögonkontakt med såväl tolk som samtalsdeltagare och även göra turinitieringar 
som kollegorna kan uppmärksamma. Kollegorna däremot verkar delta i samtalet i såväl stora som 
små sammanhang. Jag funderar kring detta och hur tolkarna förhåller sig till att olika 
mötesdeltagare tar och får så olika mycket plats i mötet. 
Exempel 67. Informationsmöte, idag koncentrerar jag mig på tolkarna. 

Den döves medverkan i det kollektiva samtalet. Ofta sitter Sara tyst och koncentrerar sig på tolkningen. 
Varför kommenterar hon inte som kollegorna gör? Förväntar sig kollegorna att hon sitter tyst? Tycker 
hon själv att hennes åsikter inte räknas? Reproducerar tolkarna detta? Ofta tittar stödtolken inte på Sara. 
Är utgångsläget att Sara inte säger något?(28f) 

Exempel 68. Ett litet möte har just börjat. 
Litet möte. Turtagning, samspel, kärvänligt. Feedbacknickning till hörande kollegor. En tredje hörande 
kollega kommer in och Sara lutar sig tillbaka och blir mindre aktiv. Kollegorna har nu ingen ögonkontakt 
med Sara. Bidrar det till att hon inte kommenterar? Att hon inte känner sig inkluderad i samtalet? Kan 
tolkarna göra något så att hon blir mer delaktig i samtalet? (38) 

Exempel 69. Ett litet möte med Sara och två kollegor. 
Turtagningen i mindre sammanhang är mer jämn än i stora sammanhang. Sara tar fler turer själv, det är 
inte bara feedback och frågor. (64) 

Dessa funderingar har upptagit många sidor i fältdagboken och dessa har jag tagit med som ett 
tema under intervjun. Jag frågar Sara hur hon upplever stora och små möten: 
Exempel 70. Vi samtalar om Saras möjligheter att komma till tals i mötet, och jag frågar om hon upplever någon 
skillnad på stora och små möten. 

Intervjuare: Tycker du att det är någon skillnad mellan stora och små möten, jag menar i avseende på 
tolkning och din möjlighet att komma till tals? 
Sara: Självklart är det det, det är lättare med små möten. Till exempel i [gruppmöten], där har vi en lättare 
kommunikation. Ibland tar vi upp ett ämne, jag tittar på tolken och så frågar någon mig vad jag tycker. 
Det funkar bra, det gör det på stora möten också, men det är självklart lättare med små möten. Jag känner 
mig inte utanför i de stora mötena, jag känner mig som en del i gänget. Jag tror att det beror på att jag har 
så bra tolkar. (I1-15) 

Det verkar alltså som att Sara är väl medveten om att hon inte ges samma möjlighet att komma 
till tals i större sammanhang men att hon samtidigt känner en stor tillit till att tolken utför sitt 
arbete och ger henne den information hon behöver. 
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4.4 Förhållande till tolken 
När jag har gjort mina observationer på Arbetsplatsen verkar det som att Sara ser tolkarna som 
välkomna, naturliga och viktiga när det gäller såväl arbetsrelaterade samtalsämnen som social 
samvaro. 
Exempel 71. Vid ett av de första tillfällena på Arbetsplatsen observerar jag ett samtal mellan Sara och tolkarna.  

Innan mötets början socialpratar Sara med en av tolkarna. Jag deltar passivt. I en paus tar den andra 
tolken upp en tråd från ett samtal mellan kollegorna och tolkar detta. (10) 

Exempel 72. Ett informellt småmöte med många pauser. 
I pauser vänder sig Sara gärna till tolkarna och delger dem sina kommentarer snarare än kollegorna. 
(24) 

Jag funderar kring tolkarnas närvaro och det sätt på vilket Sara verkar föredra att samtala med 
dem, och jag funderar på om det är just direktkommunikationen som är viktig för Sara. 
Exempel 73. Vi samtalar om vid vilka tillfällen Sara använder tolk. 

Intervjuare: Finns det något tillfälle då du inte vill använda tolk, där det passar bättre med en 
direktkommunikation? 
Sara: Nää… det finns det inte… Jag har ju alltid fått bra tolkar, jag kan alltid lita på dem, det finns inget 
jag tycker är obekvämt med dem. Till exempel lönesamtal, det är ju lite känsligt, och jag trodde att det 
skulle vara jobbigt, men det är det inte. Jag säger bara vad jag har att säga, tolken översätter och så är det 
bra med det, tolken går hem och glömmer säkert allt jag har sagt. (I1-16) 

Det verkar som att Sara känner sig bekväm med och litar på att tolkarna gör sitt jobb och håller 
sin tystnadsplikt. Samtidigt verkar tolkarna fylla en social funktion för Sara. Dels i att tolka det 
sociala samspel som pågår med, utan och runt omkring henne och dels i att själva vara en social 
kontakt i anslutning till tolkuppdraget. 
Exempel 74. Samtalet om hur Sara använder tolk fortsätter. 

Intervjuare: Hur vill du använda tolken på möten och raster, hur tycker du att det ska fungera? 
Sara: På mötena tycker jag att det fungerar bra, och på rasten är det skönt om tolken stannar, när det blir 
mer… naturliga samtal. Då får jag veta vad [kollegorna] talar om när tolken tolkar… det är bra… sedan 
fortsätter mötet, men om mötet slutar före [utsatt tid] brukar jag skicka hem tolkarna. (I1-17) 

För Sara verkar tolken vara något naturligt, en person som tas emot med glädje och en person 
vars närvaro inte är något främmande. Men jag funderar även kring vilket förhållande de hörande 
kollegorna har till tolken. Mitt primära fokus har under fältarbetets gång varit Sara, men jag har 
också lagt märke till de hörande kollegornas förhållande till och funderingar kring tolken. 
Eftersom jag är där till viss del på samma sätt som tolkarna – jag har tolkat där förut så de känner 
igen mig, jag är där när tolkarna är där och jag är teckenspråkig – så torde det även påverka och 
påverkas av min närvaro på Arbetsplatsen. När jag reflekterar över de hörande kollegornas attityd 
till tolken måste jag samtidigt reflektera över deras attityd till min egen närvaro. Här kan jag av 
de hörande kollegorna ses som en representant för tolkar. Vid mina lunchsamtal får jag chansen 
att uppleva hur de tänker kring tolkarnas närvaro. 
Exempel 75. Samtal vid lunchbordet. 

Någon frågar mig hur min forskning går. Jag svarar, och samtalet glider in på svårigheter med tolkars 
närvaro. De menar att de ibland känner sig övervakade av tolken, att tolkens närvaro gör att de kände att 
de behövde vara effektiva och ”inte prata trams”. Känner de sig övervakade av mig? (48) 

Exempel 76. Under en paus strax efter vårt lunchsamtal om svårigheter med tolkens närvaro sitter medarbetarna på 
Arbetsplatsen och småpratar. Samtalsämnet gäller även dem som inte är där. 

Någon ringer till de frånvarande, tolken tolkar. ”akta dig, allt du säger tolkas!” säger någon. Ses tolken 
som någon som övervakar, kritiserar? Har de mer förtroende för mig? (50) 
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Exempel 77. Kort samtal precis innan mötet börjar. 
Vid ett tillfälle berättar en hörande kollega något privat får Sara och detta tolkades. Dock bad kollegan 
tolken att taltolka tystare, då det inte var officiellt. Samtalet avslutades. Kan tolken vid mer privata 
sammanhang utgöra ett hinder för kommunikationen? (34) 

Såväl tolkarna som jag verkar kunna utgöra främmande element för de hörande kollegorna på 
Arbetsplatsen och det verkar som att de ibland känner sig övervakade. Oftast har de hörande 
kollegorna dock varit vänliga och tillmötesgående gentemot tolkarna, de försäkrar sig om att 
tolkarna sitter bra, att de ser och hör ordentligt, att de får kaffe på rasten etc. Samtidigt verkar 
många hörande kollegor inte alltid känna till hur de ska använda tolken. För många hörande 
kollegor verkar det vara viktigt att det är det arbetsmässiga och inte det sociala som avhandlas när 
samtalen tolkas. Det sociala verkar ses som något privat och mindre viktigt i jämförelse med det 
arbetsmässiga. 

4.5 Lojalitet och ansvar 
Under mitt fältarbete har jag sett tecken på en lojalitet hos Sara gentemot andra döva, 
teckenspråkssamhället och dövas rätt till teckenspråk. Jag funderar kring denna lojalitet och ber 
Sara jämföra sin situation med andra döva. 
Exempel 78. Vi talar om informationsbrist och jag frågar om skillnader mellan döva från döva respektive hörande 
familjer. 

Intervjuare: Tror du att det är skillnad för dig som har vuxit upp med döva föräldrar jämfört med andra 
döva, som har hörande föräldrar? 
Sara: Ja, det tror jag. 
Intervjuare: Hur då? 
Sara: Jag har ju alltid fått veta saker genom kommunikation på teckenspråk, hemma. Jag minns när jag 
gick på dövskolan, då följde ofta mina kompisar med mig hem på helgerna. Det hände ofta, de tyckte att 
det var roligt att se den teckenspråkiga miljön hemma, särskilt de som bodde långt borta, som bodde på 
skolan [under terminerna]. De tyckte att det var skönt hemma hos mig, de tyckte att det var roligt att se att 
mina föräldrar tecknade. Fast jag är ju också van vid att umgås med hörande, det var många hörande barn 
i närområdet hemma, så jag var ju van vid att leka med dem. Det var först när jag kom till dövskolan som 
jag började leka med döva barn. Så var det ju tidigare, jag tror att det är annorlunda nu, att barn är mer 
medvetna om att de har rätt att ställa vissa krav. Det visste ju inte jag då. Det fanns ju inte särskilt många 
tolkar, det fanns inte texttelefon och så vidare. Mina föräldrar accepterade att det var så och då har jag 
också gjort det. […] I1-20 

I lojaliteten verkar också finnas en lojalitet gentemot tolkar. Information på teckenspråk kräver 
oftast tolk om ingen annan är teckenspråkig, och tillgången till teckenspråkstolk är inte självklar. 
Tolkarna verkar för Sara vara en viktig del i möjligheten att använda teckenspråk i kontakt med 
icke teckenspråkskunniga människor. 
Exempel 79. Vi talar om Saras plats på Arbetsplatsen och kommer in på tolkbeställningar. 

Intervjuare: Tycker du att det påverkar ditt arbete att du tar på dig ansvaret för tolkbeställningar och 
sådant? Vill du slippa det eller tycker du att det är ok? 
Sara: Egentligen skulle det vara bra att slippa det, det skulle vara bekvämt. Men samtidigt känner jag att 
jag inte litar på dem. Beställer jag själv så vet jag att det blir gjort och det är skönt. Men självklart tar det 
lite mer tid, det är ju klart. (I1-4) 

När jag kom till Arbetsplatsen första gången hade Sara och jag ett kort introduktionssamtal där 
jag frågade henne om hennes bakgrund. Hon nämnde då att hon arbetar mer än hon egentligen 
ska, på grund av att ingen annan på Arbetsplatsen kan utföra hennes arbete. 
Exempel 80. Noteringar om arbetsbelastning, ett kort samtal i korridoren. 
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Kortare samtal med kollega. De diskuterar arbetsbelastning. Sara arbetar för mycket och lösningar 
diskuteras. Sara har flera gånger efterfrågat en teckenspråkig kollega. Många gånger får hon förklara 
hur teckenspråk och dövsamhället fungerar. (51) 

Exempel 81. Saras kommentar när en hon samtalar med en tolk om arbetsbelastning.  
Tolk frågar Sara om hur hon arbetar. Sara berättar om arbetsbelastning, brist på ersättare. ”Därför ser 
jag till att aldrig vara sjuk”. (55) 

Arbetsbelastningen och dess konsekvenser har Sara återkommit till vid flera tillfällen och jag tar 
upp detta under intervjun. 
Exempel 82. Vi samtalar och kommer in på att Sara arbetar mer än hon ska. 

Intervjuare: Flera gånger har du nämnt att du behöver en teckenspråkig kollega. 
Sara: Ja, det behövs verkligen. Jag tänker, till exempel, ofta när vi planerar, som nu idag när vi började 
igen efter sommaren, sitter vi två och två och planerar tillsammans, men inte jag, jag planerar själv. 
Intervjuare: Hur känns det? 
Sara: … (tankepaus) Jag har jobbat så många år nu, så jag är van. Jag har mina rutiner och det är inte så 
mycket som ändras. Men självklart är det alltid roligt att ha en kollega att planera och diskutera med. Jag 
skulle önska att det fanns en, det spelar ingen roll om det är en döv eller hörande, men en teckenspråkig 
kollega […] Är jag lite förkyld så tar jag mig i kragen och går till jobbet ändå. (I1-5) 

Sara uppger alltså att hon arbetar mer än hon borde. För henne verkar det vara viktigt att 
tolkbeställningar sker på ett korrekt sätt och att hon kan lita på att tolk verkligen beställs eller 
avbeställs. Hon verkar ta ett stort ansvar då hon är helt ensam på Arbetsplatsen inom sitt område. 

Att få tillgång till tolk verkar vara viktigt för att Sara ska kunna kommunicera med sina 
hörande kollegor. Samtidigt verkar det finnas en medvetenhet hos Sara om att andra döva kanske 
inte får tolk när hon själv har beställt tolk. Känslan av att ta tolken från någon annan tenderar att 
bli värre när hennes tolk blir utan arbete. 
Exempel 83. Mötestiden visar sig ha blivit ändrad. 

När vi kommer visar det sig att schemat har ändrats, och i stället för 13–16 behövs tolkarna bara 15–16. 
13–15 blir tolkarna lediga. ”Nu är jag irriterad! Det är för djävligt!” säger Sara, ögonen är röda och 
tårfyllda. Hon går iväg en stund, kanske för att lugna ner sig. Lite senare vill hon samtala med en kollega 
och hon går iväg och hämtar tolken (den andra tolken har gått iväg, eftersom det som blev kvar av 
tolkuppdraget skulle klaras med en tolk). Under samtalet diskuterar de även situationen med 
schemaändringen. Sara säger att hon blev irriterad och att hon vet att det är många andra som behöver 
tolk. Efter samtalet ger sig Sara iväg till biblioteket. (71) 

Exempel 84. En vecka senare ändras mötet igen. 
Mötet i smågrupp har runnit ut i sanden (inte första gången) och tolkarna skickas hem. Sara diskuterar 
med en kollega och verkar vilja ha klarhet i sina mötestider och -kollegor samt tolkens tider. (78) 

Dessa tillfällen äger rum efter den första intervjun med Sara, men jag tar upp frågan när vi träffas 
igen för att gå igenom översättningen av intervjun. 
Exempel 85. Jag tar upp Saras irritation över flyttade och inställda möten. 

Intervjuare: För några veckor sedan då jag kom hit skulle det vara arbetsplatsträff klockan ett, men det 
hade blivit ändrat till klockan tre. Du sa att du blev irriterad. Kan du berätta vad som hände? Varför blev 
du irriterad? 
Sara: Flyttat… 
Intervjuare: Du sa att du blev irriterad och förbannad. 
Sara: För min del har det ingen betydelse om mötet är klockan ett eller klockan tre. Det är värre för 
tolkarna. De ska inte behöva komma hit i onödan och bara sitta och rulla tummarna i två timmar. Jag vet 
ju hur stort tolkbehovet är ute i samhället, och nu när de är så snälla och alltid ställer upp och skickar tolk 
till mig och så använder jag dem inte?! Förstår du? (I2-2) 

Exempel 86. I slutet av uppföljningsintervjun tar Sara återigen upp sin irritation över ändrade mötestider. 
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[P]å sista tiden jag har blivit irriterad när möten har blivit inställda. Det gör inget att jag missar möten, 
men det är värre för tolkarna. Det känns lite som mitt fel att de kommer och inte har något att göra. Jag 
vet att det inte är mitt fel, men det känns lite så när det är jag som har bokat dem och allt. Jag har ju sagt 
till flera gånger att det är jätteviktigt att de säger till om något möte blir inställt så att jag kan boka av 
tolkarna, så slipper de komma hit i onödan. Att flytta ett möte en halvtimme är ok, men två timmar, det 
tycker jag är lite magstarkt. (I2-7) 

Det verkar som att Sara lägger ansvaret för tolkarna på sig själv. Ofta talar hon om att det är hon 
som behöver tolk och att det är hennes ansvar. 

Sara verkar vara mån om tolkarna. Hon betonar flera gånger att det fungerar så bra med 
tolkarna och att hon är så nöjd. 
Exempel 87. I slutet av intervjun tillägger Sara att hon är så nöjd med tolkarna. 

Intervjuare: Jag tror inte att jag har något mer nu. Har du något du vill lägga till eller några frågor? 
Sara: … (ler)… nej jag är nöjd, det var bra… jo, jag vill tillägga att jag är så nöjd med tolkförmedlingen. 
De ställer alltid upp. Att få bra tolkhjälp gör så mycket för min situation här. Det är till stor del det goda 
samarbetet med tolkförmedlingen som gör att jag trivs så bra här. Skulle inte det fungera hade det nog 
varit jobbigt, men allt har flutit på så bra under de år som jag har jobbat här… Tolkarna är ju också 
jättebra, och de är trevliga att umgås med också. Vi pratar och fikar på rasterna, det är trevligt. Det tycker 
jag känns bra. Det finns ju en del tolkar som lägger ner händerna så fort mötet är färdigt och sticker på en 
gång. Det kan jag bli irriterad på. Men tolkförmedlingen är bra, jag trivs med dem. (I1-21) 

Citatet ovan kan tolkas på flera sätt. Antingen menar hon att hon faktiskt är så nöjd som hon 
säger, att det alltid fungerar bra med tolkförmedling, tolkar och tolkbeställningar. Eller så ligger 
det bakom uttalandet en rädsla för att inte få tolk i framtiden om hon säger något om tolkar och 
tolkförmedling som kan uppfattas negativt. Med den bild jag har fått av Arbetsplatsen och de 
observationer jag har gjort är det ändå det förstnämnda som för mig verkar troligast. 

Strax efter ovanstående sekvens tar Sara upp situationer när hon inte har tolk. 
Exempel 88. Sara talar om kollegornas attityd till henne.  

Ibland vill de [hörande kollegorna] gå ut och äta och vill att jag ska följa med. Ofta tycker jag till en 
början att det är jobbigt, men jag följer ändå med. De vill att jag ska följa med, de upplever inte att det är 
jobbigt att ha mig med, och det är positivt. Jag försöker prata så gott jag kan. Det är klart att jag halkar 
efter i samtalet, men jag kan ju inte ha tolk med mig jämt. (I1-21) 

Återigen verkar Sara se tolkarna som hennes ansvar och hennes behov i kontakten med 
kollegorna. 

Jag funderar även kring det kollektiva ansvaret på Arbetsplatsen. Vid några tillfällen har 
representanter till olika grupper efterfrågats och ofta verkar det vara något som få eller ingen vill 
ta ansvar för, ändå behöver de enas om någon från gruppen som ska representera. 
Exempel 89. Tankar om ansvar på arbetsplatsen. 

Jag funderar på om Sara ingår i någon representationsgrupp. Såvitt jag vet gör hon inte det. Skulle hon 
göra det om hon inte arbetade för mycket? Om hon hade en teckenspråkig kollega? (75) 

Jag tar upp frågan med Sara vid uppföljningsintervjun. 
Exempel 90. Jag frågar Sara om representationsgrupper. 

Intervjuare: [N]i har ju småmöten och stormöten, men det finns även andra smågrupper, mer som 
representationsgrupper. […] Brukar du representera i sådana grupper? 
Sara: Jag försöker undvika sådana grupper, för jag vill inte behöva beställa tolk hela tiden. Jag tycker att 
det är viktigast att jag får tolk till [arbetsplats]mötena. Beställer jag tolk hela tiden kanske jag till slut inte 
får tolk. Jag läste nånstans om ett maxantal tolktimmar i månaden eller nåt… 
Intervjuare: (tveksamt) Ok… 
Sara: … och då tycker jag att det är bäst att jag använder de timmarna till mötena. […] (I2-4) 
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Att prioritera bort ett möte för att hoppas på att få tolk till ett annat skulle även det kunna leda till 
informationsbrist. Med detta val, eller bortval, av möten skulle Sara också kunna tänkas fjärma 
sig från ett representations- och påverkansansvar som alla kollegor på Arbetsplatsen delar. 
Lojaliteten mot tolkar och döva blir i det här ljuset viktigare än lojaliteten mot kollegorna och den 
egna arbetsplatsen. 

5 Diskussion 
I inledningen funderade jag kring tolksituationen och fann den komplex. Utifrån dessa 
funderingar formulerade jag ett antal frågeställningar att försöka besvara. Med etnografi som 
forskningsmetodologi har jag sedan med utgångspunkt i frågeställningarna gjort fältobservationer 
som genererat det data som presenterats i föregående kapitel. Först och främst vill jag undersöka 
hur tolksituationen ser ut på den arbetsplats jag har bedrivit mitt fältarbete på. Vilka historiska, 
politiska, sociala och andra omständigheter finns som kan påverka deltagarnas uppfattning om 
situationen och deras ageranden? Och vad kan det få för sociala konsekvenser? Mitt fokus har i 
första hand legat på Sara. I observationer och intervjuer har jag intresserat mig för hennes syn på 
den tvåspråkiga situationen och vilka bakomliggande omständigheter som kan forma denna syn. I 
denna frågeställning ligger också en aspekt av vad dessa omständigheter kan innebära för Sara på 
arbetsplatsen och i ett vidare samhällsperspektiv. Den tvåspråkiga situationen på Arbetsplatsen 
innebär även tolkars deltagande. Hur ser Sara på det? Vilka förhållanden påverkar Saras syn på 
tolkarnas närvaro? Och vad kan förekomsten av tolkar betyda för Sara och hennes plats på 
Arbetsplatsen? Jag har även funderat kring information och informationsspridning. En viktig 
uppgift för tolkarna är att se till att samtliga deltagare går därifrån och har förstått samma saker. 
Men tolkarna är inte alltid på Arbetsplatsen. Får alla på arbetsplatsen tillgång till samma 
information, med eller utan tolkar? Vilka förhållanden kan påverka en snedfördelning av 
informationsspridningen? Och vilka konsekvenser kan detta få för Sara på Arbetsplatsen och i 
samhället? 

Med data kopplat till de teorier som ställts upp i 1.6 ska jag i detta kapitel diskutera kring 
dessa frågeställningar. 

5.1 Informationsbrist, sociala regler och yrkesmässig status 
Tidigare forskning visar att döva upplever att de inte har tillgång till samma information som 
hörande (se t ex Fredäng 2003, Backenroth 1993, Foster 1996, Young, Ackerman & Kyle 2000). 
Foster (1996) behandlar information och brist på information i samband med bland annat studier 
och arbetsliv. Foster menar att bristen på information får konsekvenser på olika plan. Brist på 
information av mer formell och arbetsrelaterad karaktär (motsvarande formell och informell 
information enligt mina definitioner) sätter döva i ett underläge där de riskerar att förlora 
yrkesmässig status, medan brist på social information enligt Foster lätt kan leda till begränsad 
tillgång till sociala regler på arbetsplatsen, vilket i sin tur ofta leder till isolering. Utöver den 
sociala informationen som Sara många gånger går miste om verkar hon uppleva det som 
arbetsamt att ta till sig den information som görs tillgänglig. I exempel 35 ser vi att Sara ibland 
hellre sätter sig och äter sin lunch ensam än tillsammans med sina kollegor. Detta i sig är tecken 
på isolering, men det skulle också kunna leda till att kollegorna tolkar detta som ett 
avståndstagande från Saras sida. Foster menar att hörande kollegor många gånger har förutfattade 
meningar om att döva hellre sitter ensamma eller läser tidningen än umgås med kollegorna. I 
förlängningen av detta menar hon att döva kan gå miste om befordringar som kräver social 
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kompetens (1998:121). Men även om man drar mindre långtgående slutsatser av 
informationsbristen kan den ändå resultera i en känsla av avsaknad av något väsentligt i 
samspelet med kollegor. Foster skriver: 

Spoiled communications do not always have dire consequences, but they almost always engender a 
feeling of loss, whether it be a social connection with the group, the humour in a joke, or an opportunity 
to share one’s ideas with others (1998:121). 

I exempel 35 ser vi att Sara inte helt och fullt nöjer sig med att kollegorna berättar kort om vad de 
talar om, hon vill veta mer än så. Samtidigt visar Sara i exemplet tecken på att hon accepterar att 
hon går miste om information (exempel 28 och 41). 

Även Young, Ackerman och Kyle (2000) skriver om bristen på social information som ett 
problem och menar att den ofta leder till att döva känner sig dumma, okänsliga eller 
oprofessionella i kontakten med sina hörande kollegor. Sara riskerar således att hamna i ett 
underläge som ett resultat av att hon inte har full tillgång till diskursen på arbetsplatsen. 

”Korridorsnacket” och den information som delas utanför anslagstavlor och interna nätverk 
är av just den ”oannonserade” anledningen svår att sätta fingret på (se min indelning av olika 
typer av information i 4.1). För hörande är det ofta självklart att få tillgång till information som 
finns runtomkring oss, även om den inte är avsedd för oss i första hand, och denna information 
använder vi oss av när vi tolkar omvärlden. För döva är denna information sällan tillgänglig. 
Enligt vissa forskare (Young, Ackerman & Kyle 2000, Foster 1998) är det också just bristen på 
social information som utgör det största hotet mot relationen mellan döva och hörande kollegor. 
Kunskap om sociala förhållanden, outtalade regler och arbetsklimat tas för given. Har hörande 
kollegor ingen eller liten kunskap om döva, teckenspråk och dövas villkor (exempel 51–56) 
uppstår lätt missförstånd i sociala kontakter mellan döva och hörande kollegor. 

När jag har gjort mina observationer har jag fått en känsla av att den information som Sara 
oftast går miste om är den sociala och informella, men att även formell information då och då går 
förlorad. Jag förstår det som att Sara menar att den formella informationen är viktigare för henne 
att få tillgång till i förhållande till den sociala (exempel 27, 31 och 36). Men även när det gäller 
formell information tenderar Sara att prioritera. I exempel 90 ställer jag frågan om hon deltar i 
representationsgrupper, och svaret tolkar jag som att Sara undviker att beställa tolk till andra 
möten än arbetsplatsmötena av rädsla för att bli utan tolk. 

Mycket av detta har jag själv observerat många gånger, såväl i mina fältstudier (exempel 24, 
25 och 26) som i utövandet av tolkyrket: ofta framgår det – direkt eller indirekt – i 
tolksammanhanget att döva saknar information, men många gånger accepteras det också av döva 
själva. Detta återkommer jag till i avsnitt 5.3 nedan. 

5.2 Sneda bilder av social identitet 
Goffmans teori om stigma och virtuell och faktisk social identitet är användbar i diskussionen 
kring empirin. Är det verkligen så tydligt att vissa människor stigmatiseras och får en kanske 
oönskad förväntan på sig om ett visst beteende eller vissa egenskaper? Stämmer det in på döva 
också? För mig som tolk med en viss inblick i dövsamhället känns det ibland främmande att döva 
skulle vara så stigmatiserade. Eller är det jag som är så van att jag inte ser det längre (exempel 
9)? Eller ser jag bara det jag vill se (exempel 10)? Men när jag utforskar fältanteckningar och 
intervjuutskrifter blir jag mer och mer övertygad om att det goffmanska stigmat kan belysa även 
mitt material. I exempel 32 frågar Sara en kollega som ska gå i pension vad hon ska göra i höst 
(och jag tolkar det som att Sara frågar hur kollegan ska tillbringa sin pension i höst) och kollegan 
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svarar att hon ska gå i pension. Kollegan verkar förutsätta att Sara inte har nåtts av informationen 
om att kollegan ska gå i pension. Att Sara uppger att hon ibland äter sin lunch ensam för att 
undvika ansträngningen med att läppavläsa sina kollegor (exempel 35) kan också stödja 
Goffmans teori om att kollegorna förser Sara med egenskaper – att Sara hellre skulle äta ensam 
än umgås med kollegorna – som inte stämmer överens med hennes faktiska sociala identitet. 

Jag funderar här också över hur kollegorna ser tolken som kommer för att tolka mellan 
hörande och döva kollegor. Kan det vara så att hörande kollegor kopplar ihop tolken med Sara, 
kanske för att hon anses ha ett funktionshinder – ett stigma – snarare än att hon tillhör en kulturell 
grupp? Behovet av tolk skulle då läggas på Sara, att det är hon som behöver tolk på grund av just 
detta funktionshinder och tolken skulle då bli en symbol för eller bekräftelse på detta stigma. Att 
Sara ofta verkar samtala med tolkarna under raster (exempel 47–49, 71, 72) skulle kunna 
förstärka kollegornas syn på tolken som en symbol för hennes stigma. 

Att Sara är van vid stigmatiserande situationer och har lärt sig att hantera dem ser jag också 
många tecken på (exempel 28, 39 och 41). 

Jag iakttar kommunikationen mellan Sara och kollegorna. När de inte har tillgång till tolk 
tenderar Sara att använda rösten och tala svenska och kollegorna artikulerar tydligt (exempel 37, 
38 och 39). Blir Sara ytterligare stigmatiserad på grund av att hon har en annorlunda röst? Foster 
menar att hörande kollegor i hennes material erkände att de ibland undviker döva personer, inte 
så mycket av personliga skäl, utan snarare som en reflektion över begränsningar av svåra 
kommunikationssituationer (1998:121). 

5.3 Att vara medproducent till sin egen underordning 
Bourdieu talar om habitus och fält och att allt är som det ska när dessa två är i harmoni med 
varandra. Detta funderar jag kring när Sara talar om att arbeta i en teckenspråkig miljö (exempel 
41). Även när Sara berättar om när kompisar med hörande föräldrar besökte henne hemma under 
dövskoletiden ser jag tecken på harmoni mellan habitus och fält (exempel 78). 

Bourdieu talar om symbolisk makt, och detta ser jag tendenser till på Arbetsplatsen. Tidigare 
nämndes att Sara är uppväxt i en tid då teckenspråket var förtryckt och inte sågs som ett 
fullvärdigt språk utan som ett kommunikationshjälpmedel (Ahlgren & Bergman 2006). Det slår 
mig att även de hörande kollegorna på Arbetsplatsen är uppväxta under denna tid. Gumperz 
menar att vi formar och bibehåller vår sociala identitet genom språket och att den historiska 
process som etniska grupper genomgått och de identitetssymboler som därmed skapats ligger till 
grund för våra olika sätt att samtala (1982:7). Är det så att icke teckenspråkiga personer, trots 
politiska erkännanden av svenskt teckenspråk som ett fullvärdigt och naturligt språk, ser 
teckenspråket som bara ett kommunikationssystem? De hörande kollegorna ställer frågor om 
Sara, döva och teckenspråk till mig när jag är där och äter lunch och även Sara berättar om att 
kollegor frågar om t ex TSS (tecken som stöd) och teckenspråk i allmänhet (exempel 51–53, 55, 
56). Sara säger även att hon tror att det är lättare för kollegorna att ställa frågor till tolkarna än att 
ställa dem till henne själv (exempel 54). Betyder det, med Bourdieus ord, att mitt och tolkarnas 
språkliga kapital har ett högre värde än Saras? Och innebär en syn på teckenspråket som ett 
kommunikationssystem i förlängningen att icke teckenspråkiga personer inte ser döva som 
tvåspråkiga individer? Bourdieu skriver om symbolisk makt: 

[T]he exercise of power through symbolic exchange always rests on a foundation of shared belief. That 
is, the efficacy of symbolic power presupposes certain forms of cognition or belief, in such a way that 
even those who benefit least from the exercise of power participate, to some extent, in their own 
subjection. They recognize or tacitly acknowledge the legitimacy of power, or of the hierarchical 
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relations of power in which they are embedded; and hence they fail to see that the hierarchy is, after all, 
an arbitrary social construction which serves the interests of some groups more than others (1991:23) 

En rådande språkideologi deltar således i processen att skapa och omskapa sociala skillnader. Vi 
har alltså en situation där det verkar råda en maktobalans mellan olika språkliga praktiker. 
Samtidigt ligger det en motsägelsefullhet i att icke teckenspråkiga personer å ena sidan inte 
verkar vara medvetna om döva individers tvåspråkighet och om vikten av en teckenspråkig miljö, 
och att de å andra sidan har ett maktövertag i det att de representerar den svenska 
majoritetskulturen. Jag som hörande ingår i denna svenska majoritetskultur och kan därför i 
kollegornas ögon ses som mer trovärdig än Sara att bistå med kunskaper om dövsamhället. 

I exempel 28 säger Sara att hon har lärt sig att leva med att hon som döv alltid har fått veta 
saker sist. Har hon lärt sig att leva med att som medlem i en dövkultur vara underordnad den 
svenska, hörande kulturen? Sara säger att hon tycker att det är ”lite lyxigt” att ha lunchtolk. Hon 
nämner även att det är nyttigt att lyssna på kollegorna (exempel 36 och 59). Menar hon att de 
hörande kollegornas yttranden är mer intressanta än hennes egna? 

När jag tittar på språkanvändningen på Arbetsplatsen funderar jag också i Bourdieus termer. 
Jag iakttar hur Sara använder rösten när hon samtalar med sina kollegor utan tolk och att hon 
sällan använder teckenspråk (exempel 37 och 39). Kollegorna talar i dessa sammanhang tydligt 
och stödjer eventuellt med tecken (exempel 35, 38 och 88). Sara verkar välja majoritetsspråket 
framför sitt eget i kommunikationen med kollegorna. I detta finns även en risk att kollegorna får 
en uppfattning om att Sara föredrar svenskan framför teckenspråket. 

Att Sara själv medverkar till sin egen underordning ser jag också tendenser till i det att hon 
ofta verkar se tolkarna som hennes ansvar, att det är hon som behöver tolk i kommunikationen 
med kollegorna (exempel 85 och 86). Sara antyder att hon inte går med i representationsgrupper 
av rädsla för att inte få tolk till arbetsplatsmötena (exempel 90). Samtidigt verkar hon tycka att 
det är tråkigt att inget större intresse finns för henne och dövsamhället från kollegornas sida 
(exempel 54). 

5.4 Språkval, språksyn och ideologi 
Som redan angivits i inledningen är mitt primära perspektiv inte de hörande kollegornas, men då 
jag suttit med under ett antal luncher och många gånger, såväl på Arbetsplatsen (exempel 51–53) 
som på tolkuppdrag som verksam tolk, ställts inför frågor om döva och teckenspråk är det ändå 
en del av kontexten. Det är också något som skulle kunna ha betydelse för döva personer i en 
hörande arbetsmiljö. Jag kommer in på språkideologi och kopplingen mellan ideologi och språk 
(Fairclough 1989). I denna kontext funderar jag på icke teckenspråkiga personers syn på 
teckenspråket. Sverige har som första land i världen erkänt teckenspråket som ett språk, svenska 
döva barn har rätt till en tvåspråkig skola och forskningen om teckenspråk har för flera decennier 
sedan visat att tecknade språk är lika fullvärdiga och naturliga språk som talade, om än i en 
modalitet som många av oss inte är vana vid. Ändå verkar det som om språkideologin inte riktigt 
har hunnit ikapp språkpolitik och språkplanering (för en diskussion om språkplanering i 
teckenspråkssammanhang, se Reagan 2006). Tecknade språk blandas ofta ihop med 
kommunikationsmetoder som TSS (som i exempel 54 och 55) eller visuella former av talat språk 
som tecknad svenska; kommunikationssystem som är skapade, visuella system med det talade 
språket som grund och alltså inte naturliga språk (Ahlgren & Bergman 2006). Samtidigt ligger 
det något motsägelsefullt i detta, då jag många gånger som tolk fått frågan om teckenspråk är 
internationellt, något som skulle tala emot antagandet att ett talat språk ligger i grunden. Det 
verkar som att de hörande kollegorna på Arbetsplatsen har en splittrad syn på Saras 
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språkanvändning. Sara verkar välja att använda rösten när hon samtalar med kollegorna (exempel 
39), något som skulle kunna öka denna splittrade syn. 

När jag funderar på hur tolkarna påverkar situationen med sin närvaro kopplar jag även det 
till språkideologi. Innan teckenspråkstolk blev ett yrke var det vanligt att barn och anhöriga till 
döva tolkade, alltså individer som föddes in i dövsamhället (Cokely 2005). Även om tolkar idag 
mer sällan har en familjeanknytning till döva ses teckenspråkstolkar för många döva ändå som en 
del av teckenspråkssamhället då teckenspråksanvändare genom historien har varit förtryckta 
(Nilsson 1997). Med synen på språk som människans vanligaste form av socialt beteende 
(Fairclough 1989) kopplar jag ihop Saras förhållande till tolkarna med språkideologi. Ett flertal 
gånger har jag sett Sara samtala med tolkarna under pauser (exempel 71, 72, 47–49) och Sara 
själv säger att tolkarna är trevliga och att hon brukar sitta och samtala med dem på rasterna 
(exempel 87). I exempel 50 iakttar jag ett tolkat samtal mellan Sara och ett par kollegor och 
reflekterar över skillnaden mellan detta samtal och samtal jag har observerat mellan Sara och 
tolkarna. För Saras del skulle det alltså kunna vara så att hon helt enkelt föredrar att använda sitt 
eget språk när hon har social samvaro med människor runt omkring henne. Backenroth (1993) 
menar att många döva upplever en isolation på hörande arbetsplatser. Tolkarnas närvaro skulle 
för döva kunna vara en av få möjligheter att uttrycka sin faktiska sociala identitet. 

5.5 Turtagning, ögonkontakt och sociala regler 
Talade och tecknade språk har på grund av sina olika modaliteter olika turtagningssystem – 
enkelt sagt kan man säga att i talade språk tar man turen medan man i tecknade språk får turen. 
Eftersom tecknade språk avläses visuellt sker även turtagningen visuellt; turen lämnas över med 
ögonkontakt (van Herreweghe 2002). Turen kan begäras eller önskas med bl a handviftningar och 
andra icke-verbala manuella signaler, ansiktsrörelser, ökning i huvudnickningsfrekvens, 
teckenrepetitioner och pekningar (Metzger & Bahan 2001), men det är alltid med ögonkontakt 
som turen överlämnas. Turinitiering utan ögonkontakt har ingen kommunikativ funktion i 
tecknade språk (Coates & Sutton-Spence 2001:513). På Arbetsplatsen står vi alltså inför en 
situation med två olika system för turtagning (exempel 58), men också en där det kan tänkas råda 
en språklig maktobalans. Det blir tolkens uppgift att samordna turtagningen (Wadensjö 1998, 
2002), men tolkningen har ofta en eftersläpning och det är inte alltid samordningen av turer kan 
ske på ett smidigt sätt (exempel 42–44). När döva själva i kommunikationssituationer utan tolk 
inte kan följa med i den hörande turtagningen och chef och kollegor saknar kunskap om 
teckenspråkiga turtagningsregler uppstår lätt situationer där sociala förväntningar sätts på spel 
och en misslyckad kommunikation uppstår (Foster 1998). 

Att bryta ögonkontakten mitt i ett samtal anses i teckenspråkssamhället som oförskämt. 
Ändå är det inte ovanligt att den hörande tittar på tolken (varifrån rösten kommer) i stället för på 
den döva (den egentliga samtalspartnern) i ett tolkat samtal (Foster 1998). Ett antal gånger bryter 
kollegor ögonkontakten när Sara samtalar med dem, och samtalen avslutas abrupt (exempel 63 
och 64). Sara talar om turtagning under möten och verkar känna att hon sällan får turen i samtal 
med de hörande kollegorna. Hon verkar efterlysa mer hänsyn i turtagningen och tolksituationen 
(exempel 60) och verkar omedvetet behärska de två olika systemen för turtagning. Sara gör också 
skillnad mellan turtagning med de hörande kollegorna och samtal med tolkarna (exempel 61). Jag 
har i diskussionen ovan sett och reflekterat över flera tecken på att de hörande kollegorna inte 
känner till teckenspråkets turtagningsregler. I exempel 62 gör kollegorna vissa anpassningar, men 
dessa signaler verkar vara mer på grund av att en kollega inte hör än att de har kunskap om 
turtagningsregler i tecknade språk. Således bryter såväl döva som hörande mot sociala regler om 
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samtal och turtagning (Foster 1998). På grund av eftersläpningen i tolkningen finns risken att 
döva samtalsdeltagares tur kommer in på en onaturlig plats i det talspråkliga samtalet (Metzger & 
Bahan 2001). Jag studerar ögonkontakten mellan hörande samtalsdeltagare och ser tendenser till 
att ögonkontakten i samtal på talade språk har en viktig funktion för turtagningen (exempel 65). 
Med citatet av Goffman om ögonkontaktens betydelse för turtagningen i samtalet i avsnitt 1.6.4 
kan man också tänka sig att Saras ögonkontakt får en eftersläpning i samtalet och att hon därför 
inte får samma möjligheter som kollegorna att ta sin tur. 

När jag själv tolkar ser jag till att i den mån det är möjligt placera mig bredvid talaren så att 
döva samtalsdeltagare ska få en chans att se både tolk och talare i samma blickomfång. Härmed 
får döva möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om talarens person, kroppsspråk, mimik etc. 
I mindre sammanhang innebär detta att döva får en chans att även följa med i turtagningen. I 
större sammanhang finns sällan denna möjlighet, och tolken får på andra sätt klargöra vem det är 
som talar, t ex genom att beskriva talarens utseende eller klädsel (eller nämna talaren vid namn 
om tolken har den kunskapen). I teckenspråkiga sammanhang är det vanligt att mötesdeltagare 
placerar sig i en ring så att alla kan se varandra för att mötet ska få en för teckenspråket naturlig 
turtagning (van Herreweghe 2002). Många stormöten på Arbetsplatsen har skett i ring, medan 
andra har skett i en klassrumsliknande placering med talaren längst fram. Vid dessa tillfällen har 
Sara sällan haft någon möjlighet att se vem som talar. 

När turtagningen går så snabbt måste tolken fatta beslut om hur hon ska lösa situationen. Det 
som oftast verkar ske på Arbetsplatsen är att feedback försvinner i tolkningen, såväl från hörande 
som från döva samtalsdeltagare. När jag tittar på filmerna ser jag att den döva ger feedback, om 
än med väldigt små signaler. Dessa tolkas sällan, kanske för att tolkarna ser dessa signaler som 
feedback till tolken, att Sara har förstått tolkningen och inte som potentiella turinitieringar (van 
Herreweghe 2002). Att feedbacksignaler ofta försvinner i tolkningen kanske inte känns så viktig i 
sammanhanget, men jag tror att bristen på tolkning av feedbacksignaler ofta kan vara 
problematisk. Utöver att Saras feedbacksignaler tenderar att inte tolkas när tal- och 
tolkningstempot är högt verkar det finnas få chanser för Sara att ta/få turen. Jag ser också 
tendenser till att de hörande kollegornas feedbacksignaler inte alltid hinner komma fram i 
tolkningen. Turtagningssystem och brist på kunskaper om skillnader mellan dessa kan tänkas ha 
föga att göra med det sociala samspelet på arbetsplatsen. Dock har turtagningen och de 
turtagningssignaler som ges, såväl mmm-anden från hörande som nickningar från den döva, 
betydelse för hela samtalet (Coates & Sutton-Spence 2001). Även små signaler har betydelse för 
turtagningen och för att samtalet gemensamt drivs framåt (Goffman 1981). Kommer inte dessa 
signaler fram går turinitieringar till spillo och kommunikationen misslyckas (Foster 1998). Vilket 
ansvar tar tolken för samordningen av turtagningen när informationen är överlappande eller tät 
(exempel 45)? Och vad får det för konsekvenser för Saras sociala identitet på Arbetsplatsen? 
Återigen går mina tankar till stigmatisering där en persons verkliga och virtuella sociala identitet 
inte stämmer överens med varandra (Goffman 1968). Tolkarna kan ses som en bekräftelse på 
Saras stigma och kollegornas syn på det tolkarna gör kan ytterligare stigmatisera Sara. 
5.5.1 Participation frameworks 
Ett verktyg för att analysera den turtagningsproblematik som diskuterats ovan finns i Goffmans 
(1981) participation frameworks, eller med Wadensjös översättning ramverk för deltagarskap (se 
även 1.6.4 och 1.6.6 ovan). Sara verkar alltså omedvetet behärska skillnaderna mellan 
turtagningssystem i tecknade och talade språk (exempel 60 och 61). När Sara i exempel 61 
samtalar med sina kollegor i ett mindre möte (via tolk) verkar hon anpassa sig till de regler om 
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turtagning som finns för talade samtal; Sara verkar medvetet ta turen i samtalet. När Sara, i 
samma möte, får en paus använder hon teckenspråkets turtagningssignaler för att få tolkarnas 
uppmärksamhet och det är ögonkontakten som styr turtagningen (Coates & Sutton-Spence 2001). 
Här verkar Sara alltså ha bytt ramverk för deltagande och med det helt teckenspråkiga samtalet 
med tolkarna. Saras hörande kollegor verkar däremot bryta mot teckenspråkets turtagningsregler 
genom att bryta ögonkontakten (exempel 63 och 64). Goffman menar att individer lätt ritualiserar 
ramverk för deltagarskap och för över dem från en situation till en annan, där de inte är naturliga 
(1981:153). Sara verkar vara medveten om kollegornas kunskapsbrist om turtagning i tecknade 
samtal (exempel 60). Jag går även här tillbaka till Goffmans teori om Stigma (1968) då Sara kan 
vara stigmatiserad på Arbetsplatsen och därför riskerar att av kollegorna bli förknippad med en 
virtuell social identitet. Därmed skulle kollegornas brist på kunskap om teckenspråkets 
turtagningsregler skapa en virtuell social identitet hos Sara som den som avviker i det sociala 
samspelet i samtal. 

5.6 Tolkens neutralitet? 
I teckenspråkstolkyrkets begynnelse ansågs tolken, som inte sällan var nära anhörig till döva, 
vara dövas ombud och moraliska stöd (Cokely 2005). Sedan teckenspråkstolk blev ett betalt yrke 
har man ansett att en professionell tolk förhåller sig och skall förhålla sig neutral i sina 
tolkuppdrag (Lundström 2001). I Kammarkollegiets vägledande skrift för auktoriserade tolkar 
framgår att tolken skall ”återge all information så exakt som möjligt” (2004:4) och inte får 
”utföra någon annan uppgift än att tolka” (2004:6). På senare tid har dock forskare i ett antal 
empiriska studier (Wadensjö 1998, 2002, Metzger 1999) tydligt visat att tolken aktivt tar del i 
och samordnar turtagningen. Roy (2002) tillhandahåller en beskrivning av de definitioner av 
tolkens uppgifter som på olika sätt har upprättats genom åren. Samtliga av dessa har mer eller 
mindre uttalat vikten av tolkens neutralitet och icke-inblandning i det tolkade samtalet och 
vidhållit metaforer om tolken som en bro, kanal eller telefonledning – metaforer som även 
tolkarna själva har använt sig av. Dessa definitioner och beskrivningar har i många fall utgått från 
en uppfattning om tolkning som översättning mellan olika språk, och att denna tekniska och 
mekaniska bild har fått överskugga det interpersonella möte som det i själva verket handlar om: 

Assuming that two speakers truly do not know the other’s language, the only participant who can 
logically maintain, adjust, and, if necessary, repair differences in structure and use is the interpreter. 
Because interpreters are the only bilinguals in these situations, the knowledge of different linguistic 
strategies and conversational control mechanisms resides in them alone. This means that the interpreter is 
an active, third participant with potential to influence both the direction and the outcome of the event, and 
that the event itself is intercultural and interpersonal rather than simply mechanical and technical. 
(2002:352). 

En viktig del av tolkens uppgift är alltså att ta ansvar för sin i situationen unika kunskap om de 
olika ingående språkliga praktikerna och fatta de beslut som hon i denna position anser vara de 
bästa för samtalet. Vi ser olika strategier hos tolken att hantera överlappande eller tät information 
(exempel 42–45). Med ovanstående diskussion om brist på olika typer av information kan även 
tolkens val påverka Saras tillgång till dessa olika typer av information.  

Tittar vi på tolksituationen ser vi att tolken har en uppgift i att, i kombination med den 
kunskap hon har om situation, deltagare, ämne och de olika ingående språkliga praktikerna, tolka 
även footings (Goffman 1981, se även 1.6.4 ovan) eller förankringar till yttranden. Detta för att få 
ut mer av yttranden och turer än bara det rent lingvistiska, uttalade innehållet. Wadensjö (1998, 
2002, se även 1.6.6 ovan) talar om tolkens roll som samordnare av turer. Likaså talar Metzger 
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(1999, se även 1.6.7 ovan) om tolken som delaktig i samtalet, men hon finner även en 
komplexitet i tolkens roll i neutralitetsparadoxen (min översättning). I ljuset av detta introducerar 
Selin-Grönlund en tanke om att i stället för att tala om tolkens roll använda begreppet tolkens 
position (2008:146). Kanske skulle det göra det lättare för såväl tolkanvändare som tolkar själva 
att komma ifrån ett fast fack för tolken och i stället se henne som en person som tar ett mer 
flytande ansvar för tolksituationen. 

Det talas alltså i många sammanhang om tolkens neutralitet, men specificeras det egentligen 
vad som ska vara neutralt i förhållande till vad? Ska endast översättningen vara neutral, i det att 
det språkliga budskapets innehåll överförs, med tolken som den tidigare nämnda kanalen eller 
telefonledningen? Ska förankringar till yttranden tas med i tolkens bearbetning av samtalet? Eller 
ska även maktbalansen mellan samtalsdeltagare neutraliseras? Att en tolk ska vara flexibel i sina 
tolkuppdrag är en förutsättning för att hon ska kunna utföra sitt arbete, men vari denna flexibilitet 
egentligen ligger framgår sällan (Dickinson & Turner 2008). Och frågan är hur medvetna tolkar 
själva är om denna komplexa roll. Cokely (2005, se även 1.6.8 ovan) menar att 
tolkutbildningarna bygger på erfarenhet och praktik och sällan på empirisk och teoretisk 
forskning. Cokely menar vidare att anledningen till att tolkutbildningarna har en grund i 
erfarenhet och inte i vetenskap är att makthavare inte har adekvat kunskap om tolkning och därför 
misstar kvantitet för kvalitet. 

5.7 Vems är (bilden av) tolken? 
Tolken är ofta den enda person den döva kan ha en direktkontakt med på sitt eget språk (Roy 
2002, se även 5.6 ovan). På Arbetsplatsen funderar jag vid ett flertal tillfällen på Saras och de 
hörande kollegornas förhållande till tolkarna. Jag ser många tecken på att tolken för Sara har en 
viktig funktion i att tillhandahålla social information (exempel 71–74 och 87). Jag tolkar det som 
att Sara tenderar att se tolken som en viktig förmedlare av social information och att hon verkar 
ha tillit till tolkens tystnadsplikt. Under de lunchsamtal jag har fört med Saras hörande kollegor 
har jag fått intrycket att de ser tolkens huvudsakliga uppgift i det officiella mötet, att det är den 
formella informationen som ska tolkas. Det verkar som att de hörande kollegorna ibland känner 
sig obekväma med att tolken får tillgång till och tolkar social information (exempel 75, 76 och 
77). Sara verkar ibland se tolken som huvudsakligen hennes tolk (exempel 74, 79, 85, 88 och 90) 
och jag får intrycket att även de hörande kollegorna ser tolkarna som Saras. Några gånger har 
kollegor kommit fram till Sara och frågat om det är något hon behöver fråga om när tolken finns 
på plats.  

Att döva och hörande kollegor har – och får – olika förhållande till tolken borde också 
rimligtvis få konsekvenser för tolksituationen. Tolken är där för att tolka mellan personer som 
inte hör eller förstår varandras språk, är även närvarande när hon inte tolkar och hon är en – 
social – person i samvaro med andra. Tolken torde därför ha betydelse för hörande och döva 
kollegors förhållande till varandra. Dessutom pekar forskning på att såväl döva och hörande 
tolkanvändare som tolkar själva har en splittrad syn på tolkens roll (se 5.6 ovan), vilket 
ytterligare kan bidra till en osäkerhet kring tolken och hennes verkningsområde. Med 
ovanstående diskussion om tolken som en indikation på Saras stigma kan jag även här se 
tendenser till att det är Sara som drabbas när Saras och de hörande kollegornas bild av tolken 
skiljer sig åt. 
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5.8 Språklig och kulturell minoritet eller funktionshinder? 
Med Bourdieus teori om att språkideologier har förankring i ett socialt och politiskt sammanhang 
funderar jag även kring vad det är som gör att Saras och de hörande kollegornas syn på tolken 
verkar vara så olika (exempel 54 och 55). Under 5.4 ovan funderade jag kring synen på 
teckenspråk. När Minoritetsspråksutredningen pågick var teckenspråket aktuellt som ett av 
minoritetsspråken, men föll på den kulturella aspekten av språket. Så här motiveras valet att inte 
ta med teckenspråket som ett av Sveriges minoritetsspråk: 

Även om döva själva ser sig som en språklig och kulturell minoritet med teckenspråket som en viktig del 
av dövkulturen, kan teckenspråkets funktion enligt vår uppfattning inte i första hand ses som kulturell. 
Språket får snarare i första hand ses som ett kommunikationshjälpmedel för döva, ett sätt för döva att 
trots sitt handikapp kunna kommunicera med omgivningen. De skäl som finns för att stödja teckenspråket 
ligger därför enligt vår uppfattning vid sidan av konventionens huvudsakliga syfte som en 
kulturkonvention. (SOU 1997:192 s 95) 

Visserligen föreslås det svenska teckenspråket få samma rättigheter som minoritetsspråken i 
förslaget till en ny språklag elva år senare (SOU 2008:26), men med ovanstående formulering 
verkar fortfarande en handikappsyn råda. Ladd (2003, 2005, 2008) menar att denna syn ger döva 
ett lägre värde än hörande. Ser kollegorna teckenspråk som ett kommunikationssystem för att 
underlätta för en funktionsnedsättning? Och vad skulle det i så fall betyda för samspelet på 
Arbetsplatsen? För att få vägledning i mina funderingar kring dessa olika synsätt behöver jag titta 
på var dessa olika synsätt kommer ifrån, och jag letar efter svar på ett samhälleligt plan. Lane 
skriver: 

Government and the technologies of normalization have linked granting Deaf people their fundamental 
rights as citizens to their colluding in classifying them as people with a disability. In those countries 
where Deaf people can get interpreters, those services are organized under a disability umbrella. […] The 
dilemma is that Deaf people want access and as citizens in a democracy have a right to access – access to 
public events, government services and education – but when they subscribe to the disability definition in 
order to gain access, they undermine their struggle for other rights, such as an education for Deaf children 
using their best language, an end to implant surgery on those children, and an end to efforts to discourage 
Deaf births in the first place. The technologies of normalization, through extensive lobbying, have shaped 
those government policies that have created this dilemma for Deaf people. (2008:289). 

Lane beskriver visserligen förhållanden i USA, men mycket av det han skriver skulle kunna 
överföras även till svenska förhållanden. När jag undersöker tolkcentralernas placering i 
landstingens organisation kan jag konstatera att av 21 landsting/regioner ligger tolkcentralen i 20 
av dem inordnad under någon form av vård- eller handikappenhet, medan den i ett landsting är 
inordnad under enheten Övriga verksamheter (se 3.7 samt bilaga 3). Vid utebliven tolk anmäls 
detta till patientnämnden eller diskrimineringsombudsmannen (tidigare handikappombuds-
mannen). Detta sker på ett politiskt plan på hög nivå, men även längre ner i den politiska 
maktstrukturen verkar det föreligga en handikappsyn och en syn på tolken som dövas 
handikapphjälpmedel. Vem som helst kan beställa tolk vid någon av landstingens tolkcentraler, 
men med en snabb blick på tolkcentralernas webbplatser (för en samlingssida med samtliga 
tolkcentralers webbplatser, se Lång 2009) ser man att många av dem uppvisar en medicinsk syn 
på sin verksamhet (se 3.7 samt bilaga 4): Av 21 tolkcentraler uppger nio att tolkning är till för 
döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva. På elva hemsidor står det att tolkcentralen är till 
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för kommunikation mellan ovan nämnda grupper och hörande. Örebro tolkcentral12 uppger att de 
erbjuder tolkservice i vardagslivet till länets invånare. Då privata tolkföretag inte är ålagda ett 
statligt åtagande och dessutom får sina beställningar från betalningsansvariga (landsting, 
utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen etc) har jag valt att inte ta med dessa i redovisningen. 
Som tidigare nämnts är detta ingen systematisk studie, men den visar ändå de omständigheter 
som föreligger på olika samhällsplan. Visserligen verkar teckenspråkstolkar ha tryggare 
arbetsförhållanden än kontakttolkar, och måhända är det lättare för döva att få tolk än för 
personer med behov av kontakttolk, men detta kan sannolikt vara på grund av den medicinska 
syn som tenderar att finnas på döva personer och som utgör det dilemma som Lane nämner i 
citatet ovan. Återigen hamnar vi på en politisk nivå och en politikföring som påverkar hur 
enskilda människor fattar beslut och tolkar omvärlden. För döva som ser sig själva som en 
språklig och kulturell grupp (se diskussionen om medicinsk och kulturell definition i avsnitt 1.4.1 
ovan) blir det nödvändigt att gå via en medicinsk definition för att kunna hävda sina rättigheter 
som samhällsmedborgare. 

5.9 Deafhood – att ifrågasätta det normaliserade 
Jag funderar kring normalisering och vad det är som gör att just ett sätt blir det normerande över 
andra sätt. Det hade ju, teoretiskt sett, lika gärna kunnat vara tvärt om, att teckenspråk och 
teckenspråkig kultur hade varit det normerande. Med Ladds teori om Deafhood försöker jag 
vidga även mina egna vyer och tänka utanför ramarna. I många exempel funderar jag kring det 
socialt förgivettagna och det normaliserade (exempel 35–39, 59, 88). Varför tecknar inte Sara så 
att kollegorna får försöka avläsa hennes teckenspråk? Varför skulle det vara nyttigt och intressant 
bara för Sara att lyssna på kollegornas samtal? Är det inte lika nyttigt för kollegorna att lyssna på 
vad Sara har att säga? Varför är det talade språket så normerande? Ladd skriver: 

[M]embers of minority cultures have to deal with enculturation into two unequal cultures, whereas 
members of majority cultures have only the one to contend with. One key aspect of this process is bipolar 
tension for minority members – between resistance to or compliance with the majority culture. This 
process plays itself out constantly on many levels – within individuals in everyday situations, within 
groups of those individuals, and indeed across the whole range of both minority and majority cultural 
domains. In the absence of conscious, formal examination of these relationships, minority cultural 
members contend with what Bhabha has termed hybridity, an existential condition containing a mixture 
of characteristics of both cultures without a clear understanding of how these processes work upon us and 
within us (2008:50f). 

Återigen kommer jag in på språkideologi, Bourdieu och att vara medproducent till sin egen 
underordning, att Sara tycker att det är nyttigt för henne att lyssna på kollegorna och sällan det 
omvända. När jag frågar Sara om teckenspråksanvändningen på Arbetsplatsen nämner hon senare 
i exempel 39 att hon ibland tecknar ”helt vanligt teckenspråk” med dem och de blir ställda. Här 
ser jag en glimt av att Sara vänder på ordningen en smula, att hon tar ett steg utanför ramarna och 
förändrar sin identitet för att förhindra att positioneras negativt (Pavlenko & Blackledge 2004, se 
även 1.6.1 ovan). Teorin om Deafhood utmanar tanken, går utanför ramarna och vänder upp och 
ned på sedan länge cementerade tankar om hur världen är ordnad. Och Ladd kommer i sin 

                                                
12 Örebro har en större procentuell andel döva än övriga Sverige då Riksgymnasiet för döva ligger där och det 
således finns många arbetstillfällen för döva i Örebro. 
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kritiska teori ständigt tillbaka till språket och hur vi använder det: själva termen Deafhood13, som 
är en analogi till positiva begrepp som brotherhood (Ladd 2003, 2005, 2008), är en skapad term 
för att kontrastera mot deaf-ness, avsaknad av något. På liknande sätt använder Ladd och flera 
andra forskare inom Deaf Studies termen non-Deaf i stället för hearing (t ex Ladd 2008, Lane 
2008, Bauman 2008, Cokely 2005). Ett nytänkande och en medvetenhet om historia, samtid och 
politik skulle kunna utmana rådande ideologier och ge nya perspektiv på tillvaron. Samtidigt är 
det enligt Ladd viktigt att inte glömma bort kulturen: 

[I]t has become clear to me that it is culture and language that are the epistemological ”core” of the 
collective Deaf subject. It has often been said that sign languages alone form that core, but in fact 
recognition of the languages without the culture can actually lead to a subversion of Deaf community 
beliefs. (2008:54) 

I teorin om Deafhood hävdar Ladd (2003) starkt den döva kulturen och historien som grund till 
att döva har kolonialiserats av den hörande majoritetskulturen. Med diskussionen i 5.8 ovan ser vi 
att minoritetsspråksutredningen inte erkänner dövkulturen som en kultur. 

Jag funderar på Saras roll som deltagare i det sociala samspelet på Arbetsplatsen. Skulle 
arbetsmiljön för Sara bli bättre om teckenspråk sågs som ett språk att räkna med, ett språk som 
har samma värde och samma koppling till kultur som vilket annat som helst? För att få en 
arbetsmiljö där döva och hörande kollegor har en jämlik tillgång till såväl arbetsrelaterad 
information som sociala regler tänker jag mig att det krävs tillgång till tolk när kollegorna inte 
hör eller förstår varandras språk. Som den skattefinansierade tolkverksamheten ser ut idag kan 
tolk tillhandahållas vid introduktion, fackliga möten och arbetsplatsinformation inom ramen för 
begreppet vardagstolkning. Utöver det, och med en oklar gränsdragning, kan Arbetsförmedlingen 
ge bidrag på upp till 50 000 kronor per år för arbetsbiträde till funktionshindrade, där tolkning 
kan ingå (se Socialstyrelsen 2008 samt 1.5 ovan). Skulle tolkservicen i större utsträckning gälla 
även för utövande av arbete skulle det kunna tänkas betyda mycket för döva på och utanför 
arbetsmarknaden. Men utöver själva tillgången till arbete funderar jag på spridningen av 
information inom arbetsplatsen. Enligt mina observationer på Arbetsplatsen verkar det som att 
informationen går i en riktning, från chef och kollegor, och förhoppningsvis når Sara. Foster 
menar att en anledning som anges till att inte befordra döva arbetstagare är att döva inte kan 
kommunicera på ett smidigt sätt med kollegor (1998:122). Skulle tolk vara tillgänglig även för 
utövande av arbete funderar jag om kommunikationen skulle gå smidigare och att information 
skulle kunna gå även från döva till hörande kollegor. Med ett Deafhood-perspektiv på 
arbetsplatsen tror jag att många döva skulle erkännas för sin unika kultur och sitt språk och 
därigenom kunna sprida maktfördelningen och med sin fulla potential bidra med ett annorlunda 
och positivt perspektiv till den språkliga och kulturella mångfalden. 

5.10 Utmaningar och svårigheter i undersökningsförfarandet 
Att genom etnografi studera tolksituationen på en arbetsplats kan ge värdefulla verktyg för att 
förstå människors uppfattning om omvärlden med grund i språkideologi och språkpolitik, och 
deras ageranden utifrån detta. Men kan en studie på en enskild arbetsplats säga något om 
tolksituationer i allmänhet och om dövas situation på hörande arbetsplatser? Det finns svagheter i 
undersökningen och jag ska här diskutera dem samt ge min syn på studiens relevans trots dessa. 
                                                
13 En svensk översättning av termen Deafhood har jag inte sett, kanske skulle dövskap passa, kanske ligger det i 
teorins natur att faktiskt inte översätta termen till ett talat språk. Däremot finns ett tecken: DÖV/MAGE. Deafhood är 
en magkänsla (Wlostowski 2007). 
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Att göra en studie på bara en döv person på enbart en arbetsplats kan vara riskfyllt. Allra helst 
skulle jag förstås velat göra en större studie med fler deltagare men detta har inte varit möjligt 
utan att ge avkall på djupet i undersökningen. Dock hoppas jag genom förankring i sociala och 
sociolingvistiska teorier och tidigare forskning kunna ge substans i mina iakttagelser och 
reflektioner kring de fältobservationer och intervjuer jag har genomfört. Att Sara i det här fallet 
inte delar samma familjebakgrund med hörande föräldrar som större delen av döva i Sverige kan 
ses som en svaghet i undersökningen. Dock kan det också ses som en intressant och relevant 
aspekt då det gör studien lättare att jämföra med andra minoritetsgrupper. Många studier av 
teckenspråk i framförallt USA görs med Native signers, dvs döva personer med döva föräldrar, 
vilket också gör innevarande studie lättare jämförbar med just dessa. 

En mer omfattande undersökning skulle inbegripa deltagare ur olika åldersgrupper. Detta har 
relevans av bland annat språkpolitiska skäl. Sara är (liksom sina kollegor) född i en tid då 
teckenspråket inte lärdes ut i skolundervisningen utan var något som helst inte skulle synas alls 
(Ahlgren & Bergman 2006). En deltagare som gått i dövskolan efter det att teckenspråket blev 
erkänt som dövas språk skulle troligen ha andra erfarenheter på en hörande arbetsplats och 
förmodligen även ha en annan relation till tolken (se även Fredäng 2003). Tolkyrket har under sin 
relativt korta historia, parallellt med teckenspråkets successiva erkännande i samhället, utvecklats 
från att ha haft en välgörenhetsinriktning (Cokely 2005, Lundström 2001) till att idag vara ett 
flexibelt och erkänt yrke med statlig auktorisation jämställd med tolkning mellan talade språk. 

En utmaning med undersökningen har varit fältarbetet och metoder för fältobservationer. Till 
största del har jag fört fältanteckningar men även filmat en del. Mycket av det jag har sett har 
varit självklart för mig som tolk, och jag har därför inte alltid reflekterat över det som forskare. 
En mer förutsättningslös inställning till det jag observerar skulle kanske ge längre och mer 
reflekterande noteringar i fältdagboken och således mer material att använda i mitt utforskande av 
situationen. 

Jag har under fältarbetets gång från deltagare fått ökat förtroende som forskare och 
successivt kunnat öka antalet filmningstillfällen. Dock har det ofta varit de ”små” tillfällena som 
varit mest intressanta att iaktta, tillfällen då ett fåtal personer har samtalat och mer social än 
formell och informell information har utbytts, såväl med som utan tolk. 

När jag har haft tillfälle att filma har det alltid varit en utmaning att rikta in kameran så att 
jag får med så mycket som möjligt av situationen. Efter tidigare ingående diskussion om 
turtagning och ögonkontakt är det lätt att inse att ögonkontakten mellan samtalsdeltagare är av 
stor vikt för det sociala samspelet och att en filmsekvens med en ”avklippt” ögonkontakt är svår 
att analysera på ett relevant sätt. Förmodligen – och förhoppningsvis – gå detta att lösa genom 
ökad filmvana och -teknik från min sida (förvisso även kopplat till filmvana från deltagarnas 
sida). Kanske en fast kamerainriktning på stativ inte räcker, troligen hade jag kunnat få mer 
information om samspelet i situationen om jag hade haft en mer flexibel kamerainriktning under 
en och samma sekvens. Kanske jag hade vågat mig på att filma ”små” tillfällen med en rörlig 
handhållen kamera och kunnat fånga dessa tillfällen. Kanske hade dessa tillfällen på så sätt 
kunnat få större plats och detaljrikedom i mitt material. 

Mycket av det jag har skrivit i diskussionen ovan har fått en formulering som jag själv 
känner är diffus. Utifrån mitt tolkperspektiv känns det som att det jag säger inte är några nyheter, 
jag ”vet” ju så mycket genom min tolkerfarenhet. Som tolk har jag många tankar och åsikter om 
hur situationen ser ut, men med min nya roll som forskaraspirant kan jag inte ha lika definitiva 
åsikter utan en stark teoretisk och empirisk grund att luta mig emot. Och här återkommer 
problemet med ett yrke som inte ens i grundutbildningen är baserat på vetenskaplig forskning. Så 
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mycket av det jag har lärt mig som tolk har jag lärt mig utifrån andra tolkars (visserligen gedigna 
och mångåriga) erfarenhet i yrket. Jag har så många tankar kring det jag observerar på 
Arbetsplatsen, men jag får svårt att skilja på vad jag ser och vad jag vill se (exempel 10). Utan 
teoretisk grund i mitt yrkesutövande blir det en rundgång och ett gungfly där allt jag ”vet” som 
tolk är baserat på erfarenhet – andras och, allteftersom, min egen. Jag kommer även tillbaka till 
Cokely som menar att makthavare inte har tillräcklig kunskap om tolkning för att satsa på 
kvaliteten och den teoretiska grunden i tolkutbildningarna. 

Det faktum att jag har ett antal års erfarenhet som arbetande tolk har såväl fördelar som 
nackdelar. Å ena sidan ger mig erfarenheten fördelar såtillvida att jag känner till aspekter av 
tolksituationen som berikar situationen med en komplexitet som andra, ”oinsatta” kanske inte 
skulle ha reflekterat över. Å andra sidan kan denna erfarenhet ge mig skygglappar då jag kanske 
tar många saker för givet och inte reflekterar över eventuella andra aspekter. Kanske ligger alla 
dessa erfarenheter i vägen så att jag inte ens ser dessa andra perspektiv, än mindre utforskar dem. 
Och de erfarenheter jag har är inte alltid möjliga att resonera kring, då det, återigen, saknas 
relevant forskning. 

Att genomföra en studie av detta slag, där jag som etnografisk forskaraspirant kommer nära 
inpå människor i såväl privata som professionella situationer, kan vara vanskligt. Som tolk har 
jag på sätt och vis en plats i dövsamhället – många döva har träffat mig och har kanske åsikter 
om mig som person och som tolk. Det jag skriver i en uppsats kan ha avgörande betydelse för 
min framtid och min plats i dövsamhället. Skriver jag något som på något sätt kränker eller 
missrepresenterar döva riskerar min trovärdighet som såväl tolk som forskare att minska 
drastiskt. Samtidigt kan jag från andra håll misstänkas gå dövas (eller tolkars) ärenden och rikta 
min analys mot ett på förhand bestämt mål utifrån någon annans (eller mina egna) intressen. Med 
den bakgrunds- och teorigenomgång jag har presenterat hoppas jag dock att jag genom att 
använda etnografi som metodologi på ett professionellt och vetenskapligt sätt har belyst mina 
data och kunnat ge svar på de frågeställningar som ställts upp. Förhoppningsvis kan studien 
också användas som utgångspunkt i vidare studier av tolksituationer och dövas situation på 
arbetsplatsen. 

6 Slutsats 
När kollegor arbetar tillsammans kan de tänkas ha ett socialt samspel som bygger på – ofta till 
stor del omedvetna – sociala regler. Med olika bakgrund i olika kulturella och sociala kontexter 
torde även de sociala reglerna vara olika. Känner kollegorna inte till varandras regler kan 
samspelet tänkas bli en utmaning. Situationen på Arbetsplatsen verkar präglas av att de hörande 
kollegorna till viss del inte känner till Saras sociala och kulturella bakgrund som döv, vilket 
verkar kunna ha konsekvenser för samspelet mellan Sara och hennes kollegor. Många gånger 
verkar kommunikationen mellan Sara och hennes kollegor misslyckas och de bakomliggande 
orsakerna gör situationen komplex. Sara är medlem i en minoritetskultur och i min diskussion 
syns tendenser till att hon själv genom sin historiska och sociala bakgrund medverkar i sin egen 
underordning. Med en dominerande syn i samhället på teckenspråket som ett 
kommunikationssystem för människor i avsaknad av hörsel är steget inte långt till en liknande 
syn på Arbetsplatsen. Många gånger har jag fått uppfattningen att de hörande kollegorna inte 
förstår vidden av Saras tvåspråkighet och att hon blir stigmatiserad för sin avsaknad av något. 
Parallellt med att regler för socialt samspel verkar vara olika på Arbetsplatsen verkar Sara och 
hennes kollegor ha olika syn på tolkens uppgifter. Tolken riskerar att bli en symbol för Saras 
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stigma och det tolken gör som skiljer sig från kollegornas syn på tolkrollen kan i slutändan 
drabba Sara. Det blir här viktigt för tolken att känna till och förhålla sig till sin egen komplexa 
roll i situationen och tillse att även döva och hörande tolkanvändare får en förståelse för tolkens 
flytande roll. 

Kollegorna verkar ha brist på kunskap om döva och teckenspråkssamhället och detta förstår 
jag det som att Sara är medveten om. Sara tenderar också att efterlysa mer kunskap hos 
kollegorna samtidigt som hon tenderar att acceptera att kollegorna saknar kunskap som hon 
önskar att de hade: ”det har alltid varit så för döva”. Att det alltid har varit så kan äga sin 
riktighet; Sara är uppväxt i en tid då teckenspråket inte var tillåtet (Ahlgren & Bergman 2006) 
och detta kan prägla hennes syn på teckenspråket i förhållande till den talade svenskan och den 
hörande majoritetskulturen. Med en medverkan till den egna underordningen i samspelet med 
människor från det hörande majoritetssamhället kan Sara riskera att vidmakthålla sin 
underordning i ett samhällsperspektiv. 

För Sara verkar tolken vara en viktig person vad gäller hennes sociala samspel med 
kollegorna. Dels i det att tolken tolkar social information från kollegorna men även som social 
kontakt med Sara på hennes eget språk. Sara tenderar att föredra att samtala med tolkarna framför 
sina kollegor. Tolken är den enda som har kunskap om såväl dövas som hörandes språk och 
kultur (Roy 2002), dock verkar inte de hörande kollegorna alltid ha kunskaper om tolkens roll 
och de tenderar att uttrycka ett annat förhållningssätt till tolken än Sara, något som riskerar att 
drabba Sara i hennes stigmatisering. Den information som Sara förväntar sig ska tolkas kan ses 
som en privat angelägenhet för hörande kollegor som har tillgång till den och är vana vid att få 
tillgång till ”andras” information. 

Frågan om alla på arbetsplatsen får tillgång till samma information kan te sig lättbesvarad, 
men mot bakgrund av politiska, historiska, sociala och andra omständigheter och skilda 
uppfattningar om vilken information som är relevant blir svaret genast mer mångfacetterat. 
Informationsbrist och kunskapsbrist kan här utgöra en kärna i och ett resultat av de svårigheter 
som Sara möter på arbetsplatsen och blir en utmaning för tolken i hennes arbete. Med kunskap 
om dövas tvåspråkighet och om dövkultur bland kollegorna skulle informationsspridningen 
kunna bli mer jämnt fördelad. Med samma förståelse för tolkens roll hos såväl döva som hörande 
kollegor skulle tolken kunna få ökade möjligheter att utföra sitt arbete med att tolka och 
samordna yttranden mellan kollegorna. 

Med ett etnografiskt förhållningssätt kan jag förmedla en beskrivning och tolkning av den 
mångfacetterade tolksituationen på en arbetsplats. Och det är i detta förhållningssätt som jag kan 
se spår av och reflektera kring de historiska, sociala och politiska omständigheter utan vilka 
undersökningen inte kan få en rättvisande bild. Omvänt hoppas jag i ljuset av den aktuella 
arbetsplatssituationen kunna bidra till värdefulla insikter i mänskligt samspel. 

Jag utmanas av det kritiska förhållningssätt som Deafhood-teorin inbjuder till. Med 
Deafhood som verktyg får jag möjlighet att gå utanför de ramar som format historia och politik. 
Att ifrågasätta det normaliserade och inta ett kritiskt förhållningssätt tror jag i sig är ett fruktsamt 
sätt att utmana och reflektera kring mänskligt samspel. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Den här studien är begränsad och det krävs en mer omfattande undersökning för att ge mer 
substans i resultat och analys. Eftersom jag begränsat mitt perspektiv till den döva skulle det vara 
av intresse för helhetsbilden att även fånga tolkens och hörande medarbetares perspektiv och 
koppla dessa till studiens frågeställningar samt att ha en större spridning av döva deltagare vad 
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gäller ålder, kön, teckenspråksbakgrund, etnicitet etc. Som diskuterats ovan verkar bilden av 
tolkrollen variera och en närmare undersökning av synen på tolkens roll utifrån döva, hörande 
och tolkar skulle kunna ge kunskap som kan underlätta tolkens arbete. För att ge ytterligare 
perspektiv till forskningsområdet vore det intressant att i en studie även undersöka arbetsplatser 
där ett teckenspråkigt arbetsklimat råder, liksom arbetsplatser där tolk kan tillhandahållas även 
för arbetsutövande. Då aspekter av den situation jag har undersökt verkar påverkas av politiska 
beslut på hög nivå vore det även intressant att på ett djupare plan studera hur politiska beslut 
inom området påverkar förhållandet mellan döva och hörande kollegor på arbetsplatser samt 
tolkning och tolkutbildning. 

7 Tack 
Ett varmt tack till Sara, chef och kollegor på Arbetsplatsen samt verksamma tolkar och 
tolkförmedlare. Utan er medverkan hade det inte kunnat bli någon uppsats. Ett lika varmt tack vill 
jag även skicka till Charlotte Haglund som har funnits med mig hela vägen, samt till Anna-Lena 
Nilsson för tapper manusläsning och värdefulla kommentarer. 
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Bilaga 1 
Samtycke 

Härmed intygas att undertecknad är införstådd med 
 

• Att uppgifter jag lämnar kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. 
 

• Att de uppgifter jag lämnar är insamlade i forskningssyfte och inte får 
användas eller utlånas i kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften. 

 Jag godkänner att kortare sekvenser av filmat material kan komma att visas 
upp i forsknings- och undervisningssammanhang.  Skulle detta bli aktuellt 
kommer de närvarande skriftligen samtycka till konfidentialitet.  

I övrigt följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
 
 
 
Ort Datum Namn och namnförtydligande 
 
………….. …………
 …………………………………………………………………………
……. 
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Bilaga 2 
Intervju: Upplägg 
Berätta om filmning och tekniska finesser, beräknad tidsåtgång, medgivande, etik, vem som får se 
materialet. Hur vi sitter. Om mitt fältarbete hittills. Förstudie. 
 
Intro: Om uppsatsen, om min tid hittills på arbetsplatsen. Fältanteckningar, filmning, teori, 
tidigare erfarenhet, allt ihopkopplat för att bekräfta och få tyngd i argumenten. Dövas åsikter! 
 
Vad tycker Sara om att jag gör undersökningen? 

• Min närvaro, anteckningar, filmning. Har hon tänkt extra på sin situation i och med min 
närvaro? Hur känns det när jag tolkar (t ex onsdagen)? 

 
Hur upplever Sara sig själv Arbetsplatsen (utan tolk)? 

• Relation till kollegor och chef. Luncher, raster, korridorumgänge. 
• Attityd från kollegor och chef 
• Kommunikation med kollegor och chef 
• Arbetsbelastning. Vems ansvar med tolkbeställning etc? 
• Om den tvåspråkiga situationen. Yrkesrelation och social relation 
• Teckenspråkskurs 
• Vad vet Sara om de hörande kollegornas kunskaper om döva och teckenspråk? 
• Tekniska hjälpmedel? 

 
Möten (med tolk) 

• Hur fungerar tolkningen i olika sammanhang? 
• Hur fungerar samspelet med kollegor under möten? 
• Stormöten 
• Mindre möten 
• Hur vill Sara använda tolken? Möten? Rast? 
• Finns det tillfällen då Sara inte vill använda tolk? 
• När och hur används bildtelefonen? 

 
Information 

• Huktolkning och eftertolkning 
• Får Sara samma information som sina kollegor? Vilken information saknar Sara? Vad 

beror det på? 
 
Avslutning: Frågor till mig? Tack för tappert deltagande. Om fortsättningen, jag översätter, 
skickar till Sara för godkännande, sedan ny träff, med filmkamera, för att gå igenom och 
kommentera intervjun. 
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Bilaga 3 
Tolkcentralernas organisatoriska tillhörighet 
 
Dalarnas län: Vård och hälsa 
Gävleborgs län: Vård och hälsa 
Hallands län: Funktionshinder 
Västernorrlands län: Hörselvården 
Jönköpings län: Hälsa och vård 
Kalmar län: Hälsa och vård 
Blekinge län: Hälsa och vård 
Värmlands län: Hälsa och vård 
Östergötlands län: Hjälpmedel och handikappservice 
Norrbottens län: Hälso- och sjukvård 
Region Skåne: Habilitering och hjälpmedel 
Stockholms län: Övriga verksamheter 
Sörmlands län: Funktionsnedsättning 
Uppsala län: Vård och hälsa 
Gotlands kommun: Habilitering och rehabilitering 
Västerbottens län: Vård och hälsa 
Västmanlands län: Handikappcentrum 
Kronobergs län: Hälsa och vård 
Örebro län: Psykiatri och habilitering 
Jämtlands län: Hälso- och sjukvård 
Västra Götalandsregionen: Handikappförvaltningen 
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Bilaga 4 
Tolkcentralernas formulering 
Tolkcentralen Falun 
Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, dövblinda, hörselskadade och 
vuxendöva. Tolk kan behövas för att göra kommunikationen möjlig och för att öka delaktigheten 
i samhället. Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med 
varandra. 
Tolkcentralen Gävle 
Vi på tolkcentralen erbjuder kostnadsfritt tolk till dig som är hörselskadad, barndomsdöv, 
dövblind, vuxendöv eller hörande. Vi jobbar med att göra det möjligt med kommunikation – i 
alla situationer där du tycker att du behöver tolk. 
Tolkcentralen Halland 
Tolk kan behövas för att göra kommunikationen möjlig och för att öka delaktigheten i samhället. 
Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra. 

Tolkcentralen Härnösand 
Tolkcentralen i Västernorrland erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till alla hörselskadade, 
dövblinda och hörande som är i behov av tolk för att kommunicera. 
Tolkcentralen Jönköping 
Tolkverksamheten i Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade 
som bor eller vistas i länet. 
Tolkcentralen Kalmar 
Gravt hörselskadade, döva, vuxendöva, dövblinda och hörande som behöver tolk, får detta genom 
tolkcentralen. Tolk för dessa grupper kan beställas till alla situationer, även kvällstid och helger. 

Tolkcentralen Karlskrona 
Teckentolken utför tolkuppdrag för barndomsdöva och dövblinda personer med teckenspråk. […] 
Döva, dövblinda och hörselskadade/vuxendöva personer kan få tolk när som helst under dygnet. 
Tolken beställs alltid på tolkcentralen. Brukaren själv, anhörig eller närstående person eller 
personal kan beställa tolk. 
Tolkcentralen Karlstad 
Vi erbjuder tolkservice till alla döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva i Värmlands län. 
Även hörande som har kontakt med någon av dessa, kan beställa tolk till ett uppdrag. 

Tolkcentralen Linköping  
Vi erbjuder tolkservice för döva, dövblinda och vuxendöva. 

Tolkcentralen Luleå 
Du som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande och behöver tolk kan beställa 
denna tjänst gratis från oss. 
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Tolkcentralen Skåne 
Tolkservicen kan beställas till situationer där kommunikation sker mellan personer som är döva, 
hörselskadade, gravt syn-/hörselskadade, dövblinda och hörande. Den är kostnadsfri för personer 
som behöver tolkning i vardagliga situationer (vardagstolkning). 

Tolkcentralen Stockholm 
Nya Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolk till döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva 
personer. 
Tolkcentralen Sörmland 
Tolkcentralen möjliggör kommunikation mellan döva, hörselskadade och hörande. […] Både 
döva och hörande har rätt att beställa tolk i alla situationer där de själva önskar t ex vid 
läkarbesök, arbetsplatsträffar och fritidsaktiviteter.   
Tolkcentralen Uppsala 
Tolkcentralen är till för dig som är barndomsdöv, dövblind, hörselskadad, vuxendöv och hörande. 
Vår uppgift är att göra det möjligt för personer som är döva, hörselskadade och hörande att 
kommunicera. 
Tolkcentralen Visby 
Teckenspråkiga döva, barndomsdöva och hörselskadade som har teckenspråk som modersmål 
och svenska som andra språk, är helt beroende av teckenspråkstolkning vid kommunikation med 
hörande personer som inte kan teckenspråk. […] Tolkcentralens insatser syftar till att alla döva, 
dövblinda, hörselskadade och vuxendöva skall få tolk till alla förekommande situationer i 
vardagslivet. 
Tolkcentralen Västerbotten 
Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till alla hörselskadade, döva 
och dövblinda som är i behov av tolk för att kommunicera. 

Tolkcentralen Västerås 
Vi är till för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. 

Tolkcentralen Växjö 
Vi erbjuder tolkservice till döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning och 
som är bosatta i Kronobergs län. 
Tolkcentralen Örebro 
Vardagstolkenheten ansvarar för att ge länets invånare kostnadsfri tolkservice i vardagslivet. […] 
Verksamheten ger tolkservice i alla förekommande sammanhang, ex. sjukvårdsbesök, 
myndighetskontakter, arbetsplatsträffar. Vi arbetar enligt god tolksed och etiska riktlinjer. Detta 
innebär att vi har tystnadsplikt och att vi är opartiska i alla tolksituationer. Tolkens roll är att 
möjliggöra en kommunikation mellan två eller flera personer. 
Tolkcentralen Östersund 
Till oss kan du vända dig när du är i behov av teckenspråks-/dövblindtolk, vuxendöv-/skrivtolk 
eller har frågor som rör kommunikation med döva, dövblinda, vuxendöva samt människor med 
hörselnedsättning. En tolk kan behövas vid många tillfällen i kommunikationen mellan hörande 
och döva eller gravt hörselskadade. Tolkservice är kostnadsfri i vardagliga situationer som till 
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exempel i kontakt med sjukvård, myndigheter, på arbetsplatsen samt vid fritids- och 
föreningsverksamhet. Tolkning sker med olika metoder som teckenspråk, skrivtolkning, TSS och 
tydligt tal. Tolkarna har tystnadsplikt enligt lag, förmedlar neutralt allt som sägs och arbetar över 
hela länet. 
Tolkcentralerna i Västra Götaland 
Tolkverksamheten är till för personer som är barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, 
hörselskadade, röst-, tal- eller språkskadade. Personer som kommer i kontakt med någon av dessa 
grupper kan också använda tolk. Tolkverksamheten ska erbjuda tolkservice och informera om sin 
verksamhet. Verksamhetens mål är att göra kommunikation möjlig.  


