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Sammanfattning 

Den här studien behandlar fenomenet tolkspråk – tanken om att tolkat språk skiljer sig från icke-tolkat 
språk. Översättningsvetenskapen och dess motsvarighet översättarspråk har utgjort en stor 
inspirationskälla till arbetet, då forskningen kommit längre där. Ett forskningsområde behandlar så 
kallade översättningsuniversalier – universella regler eller lagar för hur översatt språk ser ut. En av 
dessa lagar kallas för normalisering. I studien undersöks om normalisering är applicerbart även på 
teckenspråkstolkning, med utgångspunkt i påståendet att normalisering kan vara synligt i översatt text 
som en överrepresentation av typiska målspråksdrag. För att undersöka detta har två jämförbara 
korpusar använts, dels Svensk teckenspråkskorpus (SSLC) med icke-tolkade teckenspråkstexter, dels 
Korpus för simultantolkade teckenspråkstexter (KST) med tolkade teckenspråkstexter. Det typiska, 
teckenspråkiga drag som valts för undersökningen är det tecken som glosas KOPPLA. Förekomsten av 
tecknet i de båda korpusarna har undersökts för att kunna upptäcka en eventuell överrepresentation i 
KST. Resultaten visar att KOPPLA mycket riktigt är överrepresenterat i KST, men att det är svårt att 
generalisera på grund av flera begränsande faktorer. 

Abstract 

This essay is concerned with the subject of interpretese – the idea that interpreted language differs 
from non-interpreted language. Within translation studies, the corresponding term is translationese, 
and this essay draws upon much of the research in this field, as it is more developed. One particular 
area of research into translationese revolves around so called translation universals, or universal 
features of translation. They could be described as rules or laws that define translated language. One of 
those universals is called normalisation. This essay seeks to answer if normalisation also exists in Sign 
Language interpreting, with reference to exaggeration of typical target language patterns. Two 
comparable corpora were used, Swedish Sign Language Corpus (SSLC) with non-interpreted Sign 
Language texts, and Korpus för simultantolkade teckenspråkstexter (KST) with interpreted Sign 
Language texts. The typical target language pattern that was chosen for the investigation is the 
Swedish sign KOPPLA. Instances of the sign were investigated in both corpora, to spot any 
exaggeration in KST. The results show that KOPPLA is in fact overrepresented in KST, but that one 
should be careful to generalize, as several limiting factors were at play. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Denna studie behandlar tolkning, och specifikt teckenspråkstolkning i Sverige. Professionen har 
genomgått en rad olika faser, som beskrivs av Cynthia Roy i form av metaforer för tolkens roll. 
Metaforerna porträtterar synen på teckenspråkstolkar och deras arbete genom tiderna. Roys första fas 
beskriver tolken som en hjälpare, ofta en anhörig eller frivilligarbetare som kunde teckenspråk och 
ställde upp för döva. På den tiden var det inte en profession i dagens bemärkelse, ”tolkarna” hade 
mycket sällan utbildning och fick sällan någon kompensation för sitt arbete. Roy fortsätter med den 
berömda kanalfasen, synen på tolken som en kanal, eller maskin, som enbart översätter, utan att själv 
påverka interaktionen. Därefter blir tolken en kommunikationsunderlättare som ska anpassa sig efter 
varje individs behov, oavsett om de föredrar ett etablerat teckenspråk, tecknad svenska eller 
stödtecken. I den sista fasen som Roy beskriver, ses tolkar som tvåspråkiga, bikulturella experter (Roy, 
1993). 

Kanalmodellen har varit en stark influens och lever kvar i alla de senare faserna. I dagsläget har man 
dock i allt större utsträckning börjat acceptera en interaktionistisk modell som erkänner tolken som en 
deltagare och medskapare av interaktionen (Wadensjö, 1998). Med ett interaktionistiskt synsätt följer 
också att vi måste omvärdera andra aspekter av tolkning. En sådan aspekt är tolkens språk. Lika lite 
som vi kan säga att tolken är en kanal eller maskin som översätter enligt ett ett-till-ett-förhållande, lika 
lite kan vi sätta ett likhetstecken mellan tolkat språk och målspråk. Tolkat språk är en produkt av 
tolkprocessen, där flera begränsningar och faktorer styr. Tolkat språk påverkas även av källtexten i 
varierande grad. Därför måste vi erkänna tolkat språk som en egen språkvariant, och undersöka dess 
karakteristika. 

Begreppet tolkspråk, eller interpretese som det vanligen benämns på engelska, är ett känt fenomen. 
Den här typen av forskning har dock kommit längre inom översättningsvetenskapen, vars 
motsvarighet är översättarspråk eller translationese. Begreppet etablerades på 70-talet då man började 
intressera sig för översättares språkbruk och vad som ligger bakom deras val. Man hade sett att 
översättningar skiljer sig från icke-översättningar och ville försöka förklara dessa skillnader. 
Förklaringarna har man sedan delat in i kategorier av universella och specifika lagar, 
översättningsuniversalier och översättningsnormer. Översättningsuniversalierna kan delas in i olika 
grupper, beroende på vad som undersöks. Historiskt har källtexten ägnats mycket fokus och närmast 
glorifierats, medan översättaren och översättningsprodukten förminskats. I senare forskning har man 
dock i allt större utsträckning antagit ett översättarperspektiv, där man fokuserar på vad som händer i 
översättningsprocessen och hur det förhåller sig till målspråket, inte källtexten (Baker, 1993). 

En av de mest beforskade universalierna är normalisering. Normalisering har beskrivits som 
översättares strävan efter att göra den översatta texten så normal som möjligt. Översättare kan på så vis 
föredra typiska målspråksdrag, framför mer ovanliga eller källspråksnära drag. De kan också undvika 
kreativa, lekfulla eller ogrammatiska uttryck som är en del av författarens konstnärliga repertoar. 
Normalisering kan därför vara synligt i översatta texter som en överrepresentation av typiska 
målspråksdrag, och en underrepresentation av kreativa och konstnärliga drag (Baker, 1993;1996). 
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Flera faktorer kan påverka en översättare att normalisera, dels en stark strävan efter idiomacitet, men 
även influenser från marknaden och redaktörer (Kenny, 1998). 

När jag började läsa om normalisering, så slog det mig genast att jag ovetandes har mött normalisering 
vid flera tillfällen i min utbildning till teckenspråkstolk. Vid tolkövningar då mina döva 
teckenspråkslärare medverkat, har de ibland kommenterat att vi tolkstudenter överanvänder typiska, 
teckenspråkiga drag. Det har främst rört sig om tecken med textbindande funktion, så som de tecken 
som glosas BETYDA, ORSAK, SYFTE och KOPPLA. Detta är tecken som i allra högsta grad anses typiska 
och idiomatiska, och därför har vi studenter ofta strävat efter att använda dem. Problemet är att språk 
sällan är så svart-vitt, och vid flera tillfällen hade det passat bättre med ett mer nyanserat tecken, 
menade teckenspråkslärarna. En möjlig förklaring till vår normalisering är okunskap och saknad 
erfarenhet, eftersom vi trots allt fortfarande är studenter. Men normalisering behöver inte 
nödvändigtvis vara negativt eller oönskat, utan kan även studeras i mer neutral, eller till och med 
positiv bemärkelse. Åsikterna går isär om vad normalisering egentligen är, varför det sker och om det 
är något vi bör motarbeta eller anamma. 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om översättningsuniversalierna, och mer specifikt 
normalisering, är applicerbara på teckenspråkstolkning. Översättning och tolkning har mycket 
gemensamt, och mina personliga erfarenheter styrker ytterligare att så är fallet. Att kartlägga tolkspråk 
och tolkningsuniversalier är viktigt för forskningsfältet i stort, men specifikt för tolkutbildningarna. 
Om vi undervisar studenter om tolkspråk, och hur det ger sig till uttryck, kan de förhålla sig till det på 
ett adekvat sätt. På samma sätt kan tolkanvändare bidra till ett gott samarbete med tolken, genom att 
ha kunskap om tolkspråk och bakomliggande orsaker. Min forskningsfråga lyder som följer: 

Med utgångspunkt i Bakers (1996) definition av normalisering som en överrepresentation av typiska 
målspråksdrag i översatt text, förekommer normalisering hos yrkesverksamma teckenspråkstolkar som 
tolkar från svenska till svenskt teckenspråk?  
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2. Bakgrund 

2.1 Översättarspråk och tolkspråk 
På 1970-talet började man inom översättningsvetenskapen att titta närmare på översättares språkbruk. 
Upplevelsen av att språket i översatta texter skiljer sig från språket i icke-översatta texter, blev en 
språngbräda för ett stort antal studier på området. Flera forskare gav sig i kast med att försöka förstå 
och förklara det karakteristiska språket i översatta texter, vilket resulterade i olika benämningar, som 
exempelvis: interlanguage (Toury, 1979); the third language (Duff, 1981); sublanguage (Frawley, 
1984); the third code (Frawley, 1984); translationese (Toury, 1979); hybrid language (Trosborg, 
1997). Precis som det finns många benämningar, finns det också många åsikter om vad som ger 
upphov till detta så kallade översättarspråk. En del forskare menar att översättarspråk är en produkt av 
källspråkspåverkan (Duff, 1981; Gellerstam, 1986), medan andra anser att det är ett resultat av 
källspråk och målspråk i kontakt (Toury, 1979; Frawley, 1984; Baker, 1993). Ytterligare andra anser 
att översättarspråk är ett slags förenklat, mottagaranpassat språk (Beretta, 1982:248–249, enligt Ilisei 
2012:26–27). 

En pionjär och frekvent citerad forskare på området är Gideon Toury, som 1979 publicerar sin artikel 
Interlanguage and its Manifestations in Translation. I artikeln redogör Toury för sin syn på 
översättarspråk som ett slags interimspråk – en term som ursprungligen myntades av 
andraspråksforskaren Larry Selinker (Toury, 1979:223). Selinker beskriver interimspråk som ett 
intermediärt språk för andraspråksinläraren. Interimspråket kan bära influenser från både källspråket 
(modersmålet) och målspråket (andraspråket). Toury menar att man felaktigt isolerat termen inom 
andraspråksforskningen, när den i själva verket är applicerbar på alla språkkontaktsituationer, varav 
översättning är en. Vidare argumenterar Toury för att översättarspråk, trots sin intermediära position, 
kan definieras som ett eget lingvistiskt system, ett språk om man så vill, eftersom det har ett språks 
strukturella egenskaper, används för kommunikativa syften, och har ”modersmålstalare” i form av 
översättare (Toury, 1979:228). 

Utöver Tourys interimspråk, är translationese en av de vanligast förekommande benämningarna. 
Benämningen i sig har en styvmoderlig och nedsättande ton, som syftar till översättares klumpiga 
uttryckssätt. Den skämtsamt nedsättande tonen kan vi återskapa på svenska, med benämningen 
översättniska (Data-Bukowska, 2014:5). Mona Baker identifierar även hon den nedsättande tonen, när 
hon säger att benämningen ofta används då det tydligt framgår att avvikelserna är en följd av 
översättarens bristande erfarenhet och kompetens (Baker, 1993:249). Samtidigt har termen blivit ett 
slags allmänt, överordnat begrepp för fenomenet, och den syns även i neutrala sammanhang, 
exempelvis i Tourys artikel från 1979. Yukari Fukuchi Meldrum finner att läsare av populärlitteratur 
översatt till japanska inte har negativa attityder gentemot översättarspråk, vilket kan tyda på att det 
blivit ett naturligt inslag i det japanska språket (Meldrum, 2009:187).  

Översättarspråkets syster inom tolkningsvetenskapen är tolkspråk, eller interpretese. Området är 
väldigt obeforskat, men Miriam Shlesinger och Noam Ordan bidrar med en lite annorlunda 
utgångspunkt. De undersöker modalitetsskillnaden mellan översättning (skriven) och tolkning (talad), 
för att se om tolkspråk har fler likheter med översättarspråk, eller med icke-tolkningar. De finner en 
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tendency towards orality, vilket talar för att tolkspråket ligger närmare icke-tolkningar än 
översättarspråk (Shlesinger & Ordan, 2012:55). 

2.2 Översättningsuniversalier och -normer 
Ett begrepp som är tätt knutet till debatten om översättarspåk är översättningsuniversalier. 
Översättningsuniversalier kan sägas vara lagar som ämnar förklara och definiera översättarspråk. Som 
hörs på namnet är översättningsuniversalierna universella, och därmed opåverkade av faktorer så som 
språkpar, land och kultur. De har sin grund i översättningsprocessens inherenta begränsningar 
(Olohan, 2004:92) och är av kognitiv natur (Kenny, 2001:53). Givetvis är det svårt att med säkerhet 
säga att översättningsuniversalier finns, eftersom vi inte kan undersöka alla översatta texter i alla 
länder och kulturer, men några författare menar att det åtminstone finns en tendens som talar för det 
(Kärnebro, 2014:2). 

Finner man däremot lagar som är knutna till exempelvis ett språkpar eller en tidsperiod, handlar det 
istället om översättningsnormer (Vik Bergstad, 2009:8). En sådan norm identifierar Toury när han 
talar om Russian-Hebrew translationese. Han menar att det rysk-hebreiska översättarspråket är välkänt 
och lätt att upptäcka, oavsett kunskaper i ryska. Det karakteristiska språket är ett sätt att hantera 
översättningsproblem som uppstår i språkparet ryska-hebreiska, och det har blivit så etablerat att det 
inte längre kan anses vara avvikande – det har blivit en norm (Toury, 1979:229). 

För att gå in lite närmare på översättningsuniversalier, så kan man dela in dem i två övergripande 
grupper: S-universalier och T-universalier. ”S” står för ”source” och dessa universalier beskriver 
förhållandet mellan källtexter och måltexter. ”T” står för ”target”, och dessa universalier beskriver 
förhållandet mellan översättningar och icke-översättningar på samma språk (Chesterman, 2004:39). I 
litteraturen har man fokuserat mycket på det förstnämnda, och det har till exempel talats mycket om 
källspråkspåverkan (Olohan, 2004:90–91). Några författare har dock tagit ställning mot det konstanta 
källspråksfokuset och istället intresserat sig för T-universalier, och det är även den här studiens 
huvudsakliga fokus. Mona Baker föreslår fyra möjliga T-universalier: förenkling, explicitering, 
utjämning och normalisering (Baker, 1996:176). Med förenkling menas att översatta texter har en 
enklare uppbyggnad, exempelvis kortare meningslängd. Explicitering innebär att översatta texter 
uttrycks mer explicit. Utjämning betyder att översatta texter är mer homogena än icke-översatta texter 
(Kärnebro, 2014:2), och normalisering är benägenheten att göra texten så normal som möjligt, att 
anpassa översättningar till målspråkskonventioner, överanvända typiska målspråksdrag och undvika 
kreativa eller ogrammatiska lösningar (Baker, 1993, 1996). 

Utöver dessa fyra universalier, har även föreslagits en rad andra, bland annat conventionalisation 
(Baker, 1993); sanitisation (Kenny, 1998); untypical lexical patterning (Mauranen, 2000); idiomaticity 
(Baker, 2007); standardisation (Baker, 2007), under-representation of target language unique items 
(Tirkkonen-Condit, 2002). Toury presenterar sina universalier som lagar: The law of interference och 
The law of growing standardisation (Toury, 1995). 

Bakers översättningsuniversalier och Tourys lagar får svidande kritik av Anthony Pym i hans 
publikation On Toury’s laws of how translators translate (2008). Han menar bland annat att Tourys 
lagar bara är gammal skåpmat i ny förpackning. Lagarna säger dessutom emot varandra, och Toury är 
för otydlig i sina beskrivningar av dem. Vidare menar han att Bakers universalier flyter i varandra. 
Baker har förvisso själv tillstått att vissa av universalierna delar gemensamma drag, men Pym vill dra 



5 

detta längre och menar att de mer eller mindre kan sägas vara en och samma universalie eller lag 
(Pym, 2008). 

2.3 Normalisering 
Normalisering har beskrivits och definierats på olika sätt. En av de vanligast citerade definitionerna är 
Mona Bakers, som lyder: “ ”Normalisation” (or ”conservatism”) is a tendency to exaggerate features 
of the target language and to conform to its typical patterns”1 (Baker, 1996:183). I en senare 
publikation breddar hon sin definition och inkluderar att undvika kreativa och lekfulla lösningar 
(Baker, 2007:14). Hon säger också att normalisering oftast syns i användandet av typiska, 
grammatiska strukturer, interpunktion, kollokationer och klyschor (Baker, 1996:183). Dorothy Kenny 
definierar normalisering som ”the moulding of translations so they reflect what is routine in the target 
language”2 (Kenny, 1998:1). Toury använder förvisso inte termen normalisering, men hans Law of 
growing standardisation tycks representera samma fenomen. Han tar upp samma drag som Baker och 
Kenny, nämligen det att föredra typiska, vanemässiga målspråksdrag framför mer källspråksnära 
sådana: ”In translation, textual relations obtaining in the original are often modified […] in favour of 
more habitual options offered by a target repertoire” (Toury, 1995:268). 

I litteraturen föreslås också flera anledningar till varför normalisering sker. Kenny menar att redaktörer 
uppmuntrar till normalisering, eftersom de är medvetna om översatt litteraturs ställning på marknaden 
och vad målspråksläsarna vill ha (Kenny, 1998:4). Hon ger ett exempel ur novellen Digging to 
Australia av Lesley Glaister, och motsvarande stycke i en tysk översättning av Hans-Christian Oeser. I 
originalet syns ett kreativt, nybildat ord: three-cornered glance3. Ordet syftar till en pappa som 
granskar sin dotter med blicken och ”three-cornered” symboliserar bröst-underliv-bröst. Översättaren 
har framgångsrikt identifierat det kreativa ordet och översatt det på ett lika kreativt sätt med 
Dreiecksblick4. Redaktören bestred översättarens val och föredrog en mer konventionell översättning 
som exempelvis ”gav mig en förstulen blick” eller ”synade mig i hemlighet”5. Översättaren fick till 
slut sin vilja igenom (Kenny, 1998:5). Vanderauwera menar att översättare överanvänder typiska 
målspråksdrag för att väga upp för det faktum att texten inte ursprungligen är anpassad till målspråket 
(Vanderauwera, 1985, enligt Kruger, 2002:82). 

Precis som för översättningsuniversalierna i stort, är det även svårt att med säkerhet säga om 
normalisering finns. Några studier antyder dock en sådan tendens. Kenny bidrar till fältet med 
ytterligare en studie från 2001, där hon undersöker kreativt språkbruk och hur det översätts. Hon 
listade hapax legomena6 i en tysk korpus, men uteslöt några kategorier som hon inte ansåg 
representativa, exempelvis teknisk terminologi. Hon jämförde sedan ordformerna i sin lista med 
motsvarande ordformer i översättningar till engelska, och fann att 44% av översättarna hade valt att 
normalisera (Kenny, 2001). Maeve Olohan finner på samma linje att översatta texter innehåller färre 
färgsynonymer än icke-översatta texter (Olohan, 2004). 

                                                      
1 ”Normalisering är benägenheten att överdriva målspråksdrag och anpassa sig till typiska 
målspråksstrukturer” (min översättning). 

2 ”Formandet av översättningar på ett sådant sätt att de speglar typiskt målspråk” (min översättning). 
3 Bokstavligt: trekantsblick (min översättning). 
4 Bokstavligt: trekantsblick (min översättning). 
5 ”Bob examined me stealthily/secretly/fleetingly out of the corner of his eye” (original). 
6 Ord som bara förekommer en gång. 
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2.4 Parallella och jämförbara korpusar 
Forskningen om översättarspråk och översättningsuniversalier är väldigt korpusdominerad, och 
forskarna framhåller tydligt vikten av tillgång till stora, digitala korpusar för att kunna generalisera 
sina resultat. Det är inte svårt att förstå, med tanke på att man strävar efter att identifiera universella 
mönster. Vi förstår också att det här är ett forskningsfält som kunnat expandera mycket de senaste 
decennierna, med utvecklingen av modern teknologi, något som Baker bekräftar (Baker, 1993:248). 
Mona Baker är ett stort namn inom korpusforskningen. Hon propagerade tidigt för användandet av 
korpusar och för ett helt paradigmskifte inom översättningsvetenskapen, som tidigare varit väldigt 
källtextfokuserat och statiskt, med begrepp så som ekvivalens och överensstämmelse (Baker, 
1993:235). 

Precis som man delar in översättningsuniversalierna i S-universalier och T-universalier, delar man 
också in korpusar i två kategorier: parallella korpusar och jämförbara korpusar. Parallella korpusar 
består av källtexter och deras översättningar (måltexter), och jämförbara korpusar består av översatta 
texter och icke-översatta texter på samma språk, lämpligen kompatibla i förhållande till genre, texttyp 
eller andra faktorer som är intressanta för forskaren (Vik Bergstad, 2009:9). Mona Baker är en stark 
förespråkare av jämförbara korpusar, och hon var också den som först föreslog användandet av dem, i 
sin artikel Corpora in translation studies: An overview and some suggestions for future research 
(Baker, 1995). Hon menar att forskningen fokuserat allt för mycket på förhållandet mellan källtext och 
måltext, när vi kan få värdefulla insikter av att jämföra översättningar med ursprungliga texter på 
samma språk, som inte lyder under översättningens lagar (Baker, 1995). Baker skapade, tillsammans 
med Sara Laviosa, Translational English Corpus (TEC). TEC består av texter översatta till engelska, 
från olika källspråk, och uppgår till cirka tio miljoner ord. Tillsammans med British National Corpus 
(BNC), bildar TEC en jämförbar korpus. De båda korpusarna är kompatibla då de innehåller liknande 
genrer och ungefär samma antal ord (Vik Bergstad, 2009:10). 

I Bakers anda så sker nu ett skifte inom översättningsvetenskapen, från ett starkt fokus på källtexten, 
till att lyfta upp översättningsprodukten och granska den. Maeve Olohan håller med, och konstaterar 
att källtexten enbart är en påverkande faktor, som inte bör isoleras eller ges en högre status än andra 
faktorer (Olohan, 2004:39). Men inte enbart parallella korpusar har kritiserats, Kenny kritiserar 
jämförbara korpusar, och menar att den totala vändningen istället gjort att man glömt bort källtexten, 
som trots allt är en faktor. Kenny föreslår en sammanslagning av de båda korpustyperna, för att kunna 
täcka alla faktorer (Kenny, 2005). 

Även inom teckenspråksforskningen har man börjat arbeta med att ta fram korpusar. En 
teckenspråkskorpus består av videofiler tillsammans med transkriptioner av vad som sägs. Det första 
stora korpusprojektet inom teckenspråksforskningen kallas för ECHO-projektet, och var ett samarbete 
mellan Nederländerna, Storbritannien och Sverige, under åren 2003-2004. Materialet består av fabler, 
teckenspråkspoesi, korta intervjuer och översättningar till teckenspråk. Under ECHO-projektet 
testades även det digitala annoteringsverktyget ELAN för första gången. Efter projektet har flera 
länder arbetat med att bygga upp egna teckenspråkskorpusar, det finns exempelvis Corpus NGT för 
nederländskt teckenspråk, BSL Corpus Project för brittiskt teckenspråk, The Auslan Corpus för 
australiensiskt teckenspråk och Svensk teckenspråkskorpus, eller Swedish Sign Language Corpus, för 
svenskt teckenspråk (Mesch, 2015:2-4). 
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2.5 Teckenspråkstolkning och -översättning 
Teckenspråkstolkning innebär tolkning till teckenspråkiga personer med dövhet eller hörselskada, 
samt till hörande personer som vill kommunicera med de förstnämnda. I Sverige tolkar man vanligen 
mellan talad svenska och svenskt teckenspråk, men det förekommer även tolkning mellan andra talade 
språk och svenskt teckenspråk, exempelvis talad engelska som kan användas i undervisning eller vid 
konferenser. Teckenspråk är visuella-gestuella, medan talade språk är auditiva-verbala (Bergman, 
2007:1), och denna modalitetsskillnad möjliggör simultantolkning i större utsträckning än vid tolkning 
mellan två talade språk. Språken krockar nämligen inte då de används simultant. Som 
teckenspråkstolk är det vanligt att även vara utbildad till dövblindtolk och skrivtolk, tjänster som 
används av personer med dövblindhet, respektive personer som lättare tillgodogör sig skrift, 
exempelvis vuxendöva. 

En vanlig missuppfattning är att teckenspråkstolkar alltid är hörande. Det finns även döva 
teckenspråks- och dövblindtolkar, men med lite andra uppgifter. Exempelvis kan de tolka mellan 
svenskt teckenspråk och ett främmande teckenspråk eller mellan svenskt teckenspråk och svenskt 
taktilt teckenspråk. De kan också arbeta tillsammans med en hörande teckenspråkstolk i tolksituationer 
där konventionell teckenspråkstolkning inte är möjlig. Det kan till exempel vara situationer då den 
teckenspråkiga tolkanvändaren är i behov av särskilda språkliga anpassningar. Det är även vanligt att 
de tolkar till internationella tecken som är ett högvisuellt kommunikationsmedel som används vid 
språkgränsöverskridande kommunikation (Napier et al., 2006). 

Förutom teckenspråkstolkning är teckenspråksöversättning en uppåtgående trend i Sverige. I takt med 
att tillgängligheten i samhället ökar, har det också blivit viktigt med samhällsinformation på 
teckenspråk. En vanlig plats är myndighetshemsidor. Det är inte ovanligt att döva personer med goda 
svenskakunskaper fungerar som teckenspråksöversättare. Yrket har inte samma 
professionaliseringshistoria som teckenspråkstolkning, men i augusti 2015 påbörjades en 
pilotutbildning för döva tolkar och översättare (Rohdell, 2015:27). Vidare gav Stockholms Universitet 
hösten 2015 kurserna Teckenspråk I (30 hp) och Svenska som andraspråk för döva (30 hp), som i sin 
tur ger behörighet för kursen Översättning svenska/teckenspråk (30 hp), som startar hösten 2016 
(Stockholms Universitet, 2016). 

Teckenspråkstolkning utmärker sig på flera sätt, om man jämför med tolkning mellan talade språk. För 
det första så har de teckenspråkiga tolkanvändarna ofta ett livslångt behov av tolk, om deras 
hörselskada förblir konstant. Det innebär ett behov av tolk i livets alla skeden och i en bredd av 
situationer. Personer i behov av tolkning mellan talade språk har oftare ett tidsbegränsat behov, 
exempelvis medan de lär sig ett nytt språk, och även tolksituationerna kan vara begränsade till vissa 
kontexter, så som asylsökning. För det andra så skiljer tolkutbildningarna sig åt. 
Teckenspråkstolkutbildningarna i Sverige har inga krav på förkunskaper i teckenspråk, utan 
teckenspråksträning ingår i utbildningarna, och är huvudsakligen förlagd till första halvan av dem 
(Stockholms Universitet, 2014; Södertörns Folkhögskola). Språkträningen fortsätter sedan parallellt 
med begynnande tolkträning. Det här upplägget skapar en komplex språkinlärningssituation för 
studenterna utan förkunskaper (Nilsson, 2015:8).  Tolkutbildningarna för personer som tolkar mellan 
talade språk har vanligen förkunskapskrav i form av kunskaper i tolkspråken (Skaaden, 2013: 238). 
För dem blir språkträning och tolkträning separata aktiviteter. 

I dagsläget finns ingen forskning om hur teckenspråkstolkars speciella utbildningssituation påverkar 
deras språk- eller tolkförmåga. Trots att det inte är den här studiens huvudsakliga fokus, kan det vara 
en av flera påverkande faktorer när vi talar om tolkspråk och normalisering. Ett antagande kan vara att 
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den sena andraspråksinlärningen, språk- och tolkträning som parallella aktiviteter, och utbildningens 
koncentration i tid, förstärker ett eventuellt tolkspråk eller normalisering. Om studenterna exempelvis 
inte har privata kontakter i teckenspråksvärlden, utan enbart utvecklar sitt teckenspråk genom 
utbildningen, kan teckenspråkskunskaperna bli isolerade till vissa kontexter, så som akademiska 
diskussioner eller tolkning. När tolkning introduceras under utbildningarnas andra hälft, utsätts det 
fortfarande färska teckenspråket för starka ”tolkinfluenser” och redan här kan man tala om ett slags 
tolkspråk. Studenterna bli experter på att tolka, medan det egna språket kanske avstannar i utveckling. 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

3.1.1 Svensk teckenspråkskorpus 

Svensk teckenspråkskorpus, eller Swedish Sign Language Corpus (hädanefter SSLC), består av 
teckenspråkstexter inspelade åren 2009-2011. I projektet deltog 42 döva, teckenspråkiga informanter i 
åldrarna 20 till 82 år, från olika delar av Sverige. Projektledare var Johanna Mesch. Inspelningarna 
består dels av fritt berättande, och dels av återberättelser av sagor, bildserier och komedifilmer. Sex 
timmar av korpusen är annoterade och transkriberade i annoteringsverktyget ELAN (Mesch, 2015). 

ELAN har en sökfunktion som tillåter sökning i flera filer samtidigt, varför det är ett lämpligt verktyg 
att använda vid studier av särskilda ord eller tecken. Eftersom jämförelsematerialet med tolkade texter 
(se 3.1.2) inte är annoterat, utan måste analyseras manuellt och därför begränsas i omfång, gjordes 
även ett begränsat urval ur SSLC. Urvalet baserades på att de båda materialen skulle vara lika stora, 
för att få rättvisande resultat. Urvalet består av fem videofiler som sammanlagt uppgår till 36,47 
minuter, se Tabell 1 nedan. I Tabell 2 är samtalstyp och ämne i respektive fil registrerat. 

 

Fil Längd (minuter) 
SSLC01_006 04,06 
SSLC01_022 03,26 
SSLC01_122 06,48 
SSLC01_241 11,50 
SSLC01_367 11,17 
Totalt 36,47 

Tabell 1: Filernas längd i urvalet från SSLC 

 
Fil Samtalstyp Ämne 
SSLC01_006 Dialog Brukar vi kramas? 
SSLC01_122 Dialog Arbetsplats 
SSLC01_241 Dialog Hur började du använda teckenspråk? 
SSLC01_367 Dialog Egen upplevelse 
SSLC02_409 Dialog Saga ”var är du grodan?” 

Tabell 2: Samtalstyp och ämne i urvalet från SSLC 

3.1.2 Korpus för simultantolkat teckenspråk 

Korpus för simultantolkat teckenspråk (hädanefter KST) skapades till ett forskningsprojekt. Projektet 
genomfördes av Anna-Lena Nilsson, forskare vid avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för 
lingvistik på Stockholms Universitet. Syftet med projektet var att undersöka hur teckenspråkstolkar 
använder rummet vid simultantolkning (Nilsson, 2015). Som beskrivs ovan är denna korpus inte 
annoterad, utan måste analyseras manuellt, varför ett begränsat urval användes. Urvalet består av fem 
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videofiler som sammanlagt uppgår till 37,03 minuter, se Tabell 3 nedan. I Tabell 4 är samtalstyp och 
ämne för respektive fil registrerat. I Tabell 5 är antalet arbetade minuter per tolk registrerat. 

 

Fil Längd (minuter) 
2012-05-31 (1) 12,10  
2012-05-31 (4) 11,25 
2012-05-31 (5) 04,08 
2012-08-27 06,59 
2012-11-29 03,01 
Totalt 37,03 
Tabell 3: Filernas längd i urvalet från KST 

 
Fil Samtalstyp Ämne 
2012-05-31 (1) Monolog Föreläsning om hörsel och dövhet 
2012-05-31 (4) Monolog Föreläsning om hörsel och dövhet 
2012-05-31 (5) Monolog Föreläsning om hörsel och dövhet 
2012-08-27 Monolog Föreläsning om student- och lokalsituationen på Stockholms 

Universitet 
2012-11-29 Monolog 

med inslag 
av dialog 

Inledning till föreläsningsstund. Förklaring till varför kamera finns i 
rummet. 

Tabell 4: Samtalstyp och ämne i urvalet från KST 

 
Tolk Minuter Procentuellt minuter 
1 17.35 47 
2 10.08 27 
3 06.59 18 
4 03.01 8 

Tabell 5: Antal arbetade minuter för varje tolk i urvalet från KST 

3.1.3 Jämförbara korpusar 

SSLC och KST fungerar som jämförbara korpusar. SSLC innehåller icke-tolkade teckenspråkstexter 
och KST innehåller tolkade teckenspråkstexter. Därför kan T-universalier så som normalisering 
undersökas med hjälp av materialet. 

3.2 Metod 
Normalisering kan vara synligt i översatta texter som en överrepresentation av typiska målspråksdrag 
(Baker, 1996:183). Jag utgår ifrån denna aspekt av normalisering i mitt arbete. Därför undersöktes ett 
typiskt, teckenspråkigt drag, i de båda korpusarna, för att kunna upptäcka en eventuell 
överrepresentation i KST. Det typiska drag som valdes ut är det tecken som vanligen glosas KOPPLA, 
eller KOPPLA-IHOP (ID: 03551)7. Tecknet förefaller kunna ha flera grammatiska funktioner i 

                                                      
7 ID-nummer i Svenskt teckenspråkslexikon. 
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teckenspråket, men djupare forskning om tecknet och dess funktioner saknas idag. Därför har jag själv 
valt att fördjupa mig i tecknets funktioner, vilket förklaras ingående i avsnitt 3.2.3. 
 

          
Bild 1: Tecknet KOPPLA. Här med en lexikal munbild 

3.2.1 Undersökning av KOPPLA i SSLC 

Antalet KOPPLA undersöktes i urvalet i SSLC genom att använda en sökfunktion i ELAN. Följande 
sökväg valdes: sök > sökning i flera eaf > single layer search. Sökdomänen ställdes in på de fem filer 
som ingår i urvalet, och mode ställdes in som följer: annotation > case sensitive > regular expression. 
Slutligen valdes sökraden gloss_DH. Sökordet var KOPPLA. 

 

Bild 2: Skärmklipp från sökning i ELAN 

 
Genom att klicka på sökresultaten kunde jag se i vilka filer förekomsterna fanns, och resultaten kunde 
föras in i en tabell. 

3.2.2 Undersökning av KOPPLA i KST 

Antalet KOPPLA undersöktes i urvalet genom att räkna förekomster manuellt. Jag tittade igenom 
videofilerna och registrerade förekomster med hjälp av mobilappen Click Counter, som fungerar som 
ett räkneverk. Resultatet fördes in i en tabell. 
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3.2.3 Grammatisk funktion 

Eftersom KOPPLA kan ha olika grammatiska funktioner i teckenspråket, ansåg jag inte att det var 
tillräckligt att enbart räkna förekomster. Jag var främst intresserad av de förekomster då KOPPLA var 
resultatet av aktivt processande från tolkens sida. Jag var inte intresserad av förekomster där KOPPLA 
var en direktöversättning eller hade ett ett-till-ett-förhållande med sitt källyttrande. Ett sådant exempel 
är: 

Talare: Men förstås så har vi tydliga kopplingar både till medicin, teknik, klinik 
Tolk: MEN SJÄLVKLART HA TYDLIG KOPPLA MEDICIN TEKNIK KLINIK8 

Min åsikt bottnar i att KOPPLA i dessa fall är självklara val. Ett sådant val kräver inget omfattande 
processande, utan är det naturliga, kanske till och med det enda rimliga, valet. Istället är jag intresserad 
av de fall då tolken aktivt väljer KOPPLA, utan att direkt influeras av källtexten, och då flera andra 
möjligheter finns. Ett sådant exempel är: 

Talare: Det finns också ett nytt projekt när det gäller otoskleros 
Tolk: FINNS OCKSÅ NYTT PROJEKT KOPPLA (b)9OTOSKLEROS 

Här kan man tänka sig flera alternativa lösningar så som NÄR GÄLLA och HANDLA OM. Dessa lösningar 
förekommer på andra platser i materialet, vilket bekräftar att tolkarna ser dem som möjliga val. 

För att kunna utesluta den här kategorin av KOPPLA med en mer svensknära funktion, delades 
förekomsterna in i kategorier baserat på deras motsvarigheter i översättning (SSLC) respektive källtext 
(KST). Först antecknades samtliga meningar med KOPPLA i SSLC, och deras översättningar. 
Översättningarna hämtades från de annoterade filerna i ELAN. Samtliga meningar med KOPPLA i 
KST, och motsvarande källyttranden, transkriberades. KOPPLA:s översättningar, respektive 
källyttranden, fördes sedan in i tabeller. 

Genom att analysera översättningarna och källyttrandena, kunde jag se generella mönster och dela in 
förekomsterna i fem kategorier, som lyder: preposition, svensknära, sammansättning, relationsverb 
och anknytning till tidigare påstående. Antalet förekomster i respektive kategori fördes in i tabeller. 

Nedan exemplifieras kategorin preposition med ett transkriberat yttrande från KST. 

Talare: Till exempel så har vi satt upp alldeles nyligen en studie för träning av arbetsminnet 
Tolk: TILL EXEMPEL NYSS PERF FORSKA TRÄNING KOPPLA ARBETE^MINNE 

3.3 Etiska överväganden 
Samtliga deltagare i SSLC har godkänt att det inspelade materialet används i forskningssyfte (Mesch, 
2015). Därför har jag inte behövt be om samtycke. Även i KST har samtliga deltagare godkänt att det 
inspelade materialet används i forskningssyfte (Nilsson, 2014).  

                                                      
8 Teckenspråk transkriberas med svenska ord i versaler (Wallin & Mesch, 2009:4) 
9 Transkriptionssymbol som betyder att tecknet bokstaveras (Wallin & Mesch, 2009:4) 
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3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Urval 

Inledningsvis var jag inställd på att använda mig av samtliga annoterade filer i SSLC. Eftersom 
sökverktyget i ELAN gör arbetet, skulle det inte vara något problem att analysera ett så omfattande 
material. Men eftersom KST behövde analyseras manuellt, och därmed begränsas i omfång, insåg jag 
sedermera att även SSLC behövde begränsas. När teckenförekomst undersöks blir nämligen resultatet 
missvisande om materialen som jämförs inte är lika stora. 

I litteraturen om jämförbara korpusar betonas det ofta just att korpusarna måste vara kompatibla (Vik 
Bergstad, 2009:9). Olika faktorer styr och påverkar kompatibiliteten, beroende på vad som undersöks. 
Två faktorer som ofta är relevanta är storlek och genre. Jag valde att basera mitt urval på 
storlekskompatibilitet, men även genre är en faktor som kan tänkas påverka resultaten. Genrerna i de 
båda korpusarna är dock så olika att de inte gick att matcha. SSLC består av dialoger mellan döva 
deltagare, och ämnena kretsar kring personliga upplevelser, berättelser och anekdoter. KST består av 
tolkade föreläsningar och föredrag, där en övervägande del kretsar kring hörsel, dövhet och forskning. 
Det faktum att korpusarna inte är genrekompatibla är en svaghet i min undersökning. Det är rimligt att 
anta att genre, ämne och formalitet påverkar teckenval i allra högsta grad. 

3.4.2 Analysmetod 

Sökningsverktyget i ELAN är mycket tillförlitligt, eftersom den mänskliga faktorn nästintill utesluts. 
Jag har dessutom i min utbildning undervisats om programmet, hur man använder det till att analysera 
teckenspråkstexter, och hur man använder sökfunktionen. Därför är också mina resultat från analysen 
av SSLC tillförlitliga. 

Däremot är manuell analys av teckenförekomst inte lika tillförlitligt, och en rad faktorer kan påverka. 
Först och främst påverkar den mänskliga faktorn. Vi kan missa tecken, råka se ett tecken där det inte 
finns, eller trycka fel på räkneverket. Dessutom påverkar forskarens erfarenhet och kompetens. Jag är 
en sen andraspråksinlärare och har i skrivande stund enbart varit i kontakt med teckenspråket i 2,5 år. 
Det är rimligt att anta att en person med mer och längre erfarenhet av teckenspråket, exempelvis en 
modersmålstalare, skulle se fler tecken, exempelvis när de utförs väldigt snabbt och subtilt. Dock har 
jag i min utbildning fått undervisning i att analysera teckenspråkstexter och har förhållandevis stor 
vana inom området. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att vara två eller fler som analyserar samma 
material. På så vis kan analysskillnader upptäckas och diskuteras gemensamt. 

3.4.3 Grammatisk funktion 

Att analysera tecknens grammatiska funktion var inte något som jag inledningsvis hade räknat med. 
Vid genomgången av materialet blev det dock uppenbart att KOPPLA kan ha en rad olika funktioner i 
en mening, och jag tog då beslutet att utesluta den svensknära funktionen, eftersom den inte föreföll 
intressant för undersökningen. För att kunna utesluta den svensknära funktionen behövde 
förekomsterna kategoriseras. Man kan argumentera för att enbart identifiera de svensknära tecknen, 
och lämna resten okategoriserade. Jag valde dock att kategorisera samtliga tecken, eftersom jag i det 
här skedet av analysen var osäker på hur jag skulle avgränsa undersökningen. Resultaten är mycket 
intressanta och kan användas till framtida forskningsprojekt, men tiden kunde istället ha använts till att 
utveckla andra aspekter som faller inom ramarna för det nuvarande projektet. 
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Arbetet med transkriptioner och kategorifördelning var problematiskt i sig, av flera anledningar. En 
försvårande faktor vid transkriptionsarbetet var att ljudkvalitén på inspelningarna stundtals var ganska 
dålig, och det var svårt att höra vad som sades. Jag behövde dock inte göra några detaljerade 
transkriptioner, eftersom jag bara var intresserad av KOPPLA och motsvarande källyttranden, och 
därför har den dåliga ljudkvalitén troligen inte utgjort någon större påverkan. En annan aspekt att ta 
hänsyn till var hur jag skulle behandla uttalsvarianter av KOPPLA. En uttalsvariant som är ganska 
vanlig ser ut som så att den aktiva handens pekfinger hakar i passiva handens tumme, istället för att 
haka i passiva handens pekfinger. Jag valde att ta med dessa förekomster, men det är inte uteslutet att 
man skulle kunna argumentera för att det är ett annat tecken med andra funktioner. 

Jag behövde även ta ställning till om homonymer till KOPPLA skulle tas med. I Svenskt 
teckenspråkslexikon finns en funktion som heter ”tecknet kan också betyda”. Funktionen letar upp 
homonymer till det tecken man sökt på. Om man söker på KOPPLA och använder funktionen, får man 
upp en lista på åtta homonymer. Tecknen utförs likadant, men med andra munbilder. Munbild var 
dessutom en faktor som jag behövde ta hänsyn till överlag. KOPPLA kan förekomma med en mängd 
olika munbilder, både lexikala, där munbilden liknar det svenska uttalet, och genuina, så som 
ihopknipna läppar. Jag valde att ta med samtliga förekomster med samma manuella uppbyggnad som 
grundtecknet KOPPLA, men både homonymer och varierade munbilder är faktorer som bör tas i 
beaktande vid den här typen av analysarbete. 

Slutligen behövde jag fatta flera beslut när jag delade in förekomsterna i kategorier. Man kan 
argumentera för att vissa förekomster passar in i mer än en kategori. Förekomsten ”hörselrelaterat” 
skulle till exempel kunna kategoriseras både som en sammansättning och en konstruktion med ett 
relationsverb. På samma sätt innehåller flera av konstruktionerna med relationsverb prepositioner, 
varför de skulle kunna passa in i prepositionskategorin. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att flera faktorer påverkar analysarbetet i grundforskning av 
den här typen. Språk är levande och följer sällan exakta mönster, utan kan vara tvetydiga med flytande 
gränser. Forskaren måste därför fatta en rad beslut och ta ställning till faktorer så som homonymer och 
uttalsvarianter. Ett sätt att minska subjektivitet i analysen är att vara ett team som analyserar och 
gemensamt diskuterar tvetydigheter och gränsdragning. 
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4. Resultat & Analys 

4.1 Förekomster av KOPPLA 

4.1.1 SSLC 

I Tabell 6 är antalet förekomster av KOPPLA i urvalet från SSLC registrerade. KOPPLA förekommer 
totalt tre gånger, varav alla tre gånger i fil SSLC01_241. 

 

Fil Antal förekomster 
SSLC01_006 0 
SSLC01_122 0 
SSLC01_241 3 
SSLC01_367 0 
SSLC02_409 0 
Totalt 3 

Tabell 6: Förekomster av KOPPLA i urvalet från SSLC 

 
I Tabell 7 är antalet förekomster av KOPPLA i urvalet från SSLC fördelade på de två talarna i fil 
SSLC01_241. Talare 1 (benämns S1 i ELAN) står för två förekomster (67%), och Talare 2 (benämns 
S2 i ELAN) står för en förekomst (33%). 

 

Talare Antal förekomster Procentuellt förekomster 
1 2 67 
2 1 33 
Tabell 7: Förekomster av KOPPLA i urvalet från SSLC, fördelade på talarna 

 
I Tabell 6 och Tabell 7 ser vi att det finns väldigt få förekomster av KOPPLA i urvalet från SSLC. De 
förekomster som finns är dessutom alla i samma fil. Två av förekomsterna utförs av den ena talaren, 
och en förekomst utförs av den andra talaren. Flera faktorer kan ha påverkat resultatet. Först och 
främst är urvalet från SSLC endast baserat på storlekskompatibilitet med urvalet från KST. Som 
beskrivs i metoddiskussionen fanns ingen möjlighet att matcha urvalen i förhållande till andra faktorer, 
så som genre och deltagare. Det kan ha fallit sig så att deltagarna i just detta urval inte använder 
KOPPLA i så stor utsträckning. Det kan också vara så att samtalstypen, ämnena eller formalitetsnivån 
inte öppnar upp för mer användande av KOPPLA. En annan möjlighet är såklart att KOPPLA inte 
används särskilt frekvent av modersmålstalare, och att urvalet faktiskt är representativt. 

4.1.2 KST 

I Tabell 8 är antalet förekomster av KOPPLA i urvalet från KST registrerade. KOPPLA förekommer 
totalt 32 gånger, varav 15 gånger i fil 2012-05-31 (1), 15 gånger i fil 2012-05-31 (4), en gång i fil 
2012-05-31 (5), och en gång i fil 2012-08-27. 
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Fil Antal 
2012-05-31 (1) 15 
2012-05-31 (4) 15 
2012-05-31 (5) 1 
2012-08-27 1 
2012-11-29 0 
Totalt 32 
Tabell 8: Förekomster av KOPPLA i urvalet från KST 

 
I Tabell 9 är antalet förekomster av KOPPLA i urvalet från KST fördelade på de tre tolkarna i filerna 
2012-05-31 (1), 2012-05-31 (4), 2012-05-31 (5) och 2012-08-27. Tolk 1 står för 22 förekomster 
(69%), Tolk 2 står för nio förekomster (28%) och Tolk 3 står för en förekomst (3%).  
 
Tolk Antal förekomster Procentuellt förekomster 
1 22 69 
2 9 28 
3 1 3 
Tabell 9: Förekomster av KOPPLA i urvalet från KST, fördelade på tolkarna 

 
I Tabell 8 ser vi att KOPPLA förekommer desto oftare i urvalet från KST. Förekomsterna är främst 
centrerade till fil 2012-05-31 (1) och fil 2012-05-31 (4), vilket kan bero på att dessa filer är längre med 
sina 12.10 respektive 11.25 minuter, jämfört med övriga filer på 04.08, 06.59 respektive 03.01 
minuter. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att samma tolk tecknar i den första filen, 
samt i första halvan av den andra filen. Sammanlagt tecknar denna tolk i 17.35 minuter av urvalet, 
vilket utgör cirka 47% (se Tabell 5). Sammanlagt står denna tolk för 22 förekomster, vilket utgör cirka 
69% (se Tabell 9). Här kan vi alltså misstänka att urvalet inte är representativt, utan att denna tolk har 
en högre användning av KOPPLA, alternativt att den längre tolktiden skapade fler möjligheter att 
använda KOPPLA. Även samtalstyp, situation, ämne och formalitetsnivå kan ha påverkat antalet 
förekomster. Formalitetsnivån i de tre första filerna är hög, då det är en föreläsning på en konferens. 

4.2 Översättningar och källyttranden 

4.2.1 SSLC 

I Tabell 10 finns KOPPLA:s översättningar i urvalet från SSLC. 

Översättning Översättning 
1 Hade med att hörseln att göra 
2 Inkopplad  
3 Likadant 
Tabell 10: KOPPLA:s översättningar i urvalet från SSLC 

 
Det går inte att dra några slutsatser av, eller se några generella mönster i översättningarna, då 
förekomsterna är så få. 
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4.2.2 KST 

I Tabell 11 finns KOPPLA:s källyttranden i urvalet från KST. 

 

Transkription Talare 
1 Sorteras under 
2 Kopplingar 
3 I 
4 Hörsituationer 
5 I/för 
6 När det gäller 
7 Interventionsstudier 
8 Av 
9 För 
10 För 
11 Kopplingar  
12 Kopplade till  
13 Hörselrelaterat 
14 I  
15 Sound distort communication 
16 För 
17 För  
18 Inom 
19 Hänger ihop 
20 Åldersrelaterade 
21 Kopplad  
22 När det gäller 
23 Om 
24 För 
25 Samband med 
26 Kopplat till 
27 När det gäller 
28 Som handlar om 
29 Som handlar om 
30 När det gäller 
31 Kopplas 
32 Hänger ihop med 

Tabell 11: KOPPLA:s källyttranden i urvalet från KST 

 
De många förekomsterna gör att vi kan se mönster och skapa kategorier. Vi ser direkt att prepositioner 
så som ”i”, ”för” och ”av” utgör en betydande del, och även mer svensknära motsvarigheter, så som 
konstruktioner med ”koppla”, är vanliga. Några sammansatta ord syns i tabellen, en intressant strategi 
från tolkarnas sida för att undvika onödiga och krångliga sammansättningar i teckenspråket. Svenskan 
är väldigt tillåtande vad gäller sammansättningar, och det är inte ovanligt att sätta samman flera ord till 
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ett långt ord. I idiomatiskt teckenspråk bör sådana sammansättningar undvikas. Slutligen ser vi en hel 
del konstruktioner med ”gälla”, ”relatera” och ”handla”. Dessa kan grupperas som relationsverb. 

4.3 Kategorifördelning 

4.3.1 SSLC 
I Tabell 12 är förekomsterna av KOPPLA i urvalet från SSLC fördelade i kategorier. 
 
Typ Antal Procentuellt 
Preposition 0 0 
Svensknära 1 33 
Sammansättning 0 0 
Relationsverb 1 33 
Anknytning till tidigare påstående 1 33 
Tabell 12: Kategorifördelning av KOPPLA i urvalet från SSLC 

 
Återigen är det svårt att dra några slutsatser av resultatet, eftersom förekomsterna är så få. 

4.3.2 KST 
I Tabell 13 är förekomsterna av KOPPLA i urvalet från KST fördelade i kategorier.  
 
Typ Antal Procentuellt 
Preposition 11 34 
Svensknära 8 25 
Sammansättning 3 9 
Relationsverb 10 31 
Anknytning till tidigare påstående 0 0 

Tabell 13: Kategorifördelning av KOPPLA i urvalet från KST 

 
Precis som vi såg när vi tittade på Tabell 11 så leder prepositionskategorin med 11 förekomster och 
34 %. Därefter kommer relationsverben med 10 förekomster och 31%. Sedan kommer svensknära 
uttryck, sammansättningar och anknytningar till tidigare påståenden med åtta, tre respektive noll 
förekomster, och 25, 9 respektive 0 %. Återigen kan samtalstyp, situation, ämne och förmalitetsnivå 
ha påverkat resultaten. De två första filerna, där majoriteten av förekomsterna finns, är en formell 
situation. Det skulle till exempel kunna vara så att KOPPLA ofta får prepositiv funktion i formella 
texter. Relevant för den aktuella studien är dock enbart den svensknära kategorin, eftersom jag vill 
utesluta den.  

4.3.3 Uteslutning av kategorin svensknära 

Som redogjordes för i bakgrunden anser jag inte att förekomsterna med svensknära funktion passar in i 
en undersökning om normalisering. De här förekomsterna har ett ett-till-ett-förhållande med sina 
källyttranden och är på så vis inte ett resultat av tolkens processande eller strategianvändning. Om vi 
utesluter kategorin svensknära, så återstår två förekomster i urvalet från SSLC, och 24 förekomster i 
urvalet från KST. En sådan överrepresentation i KST kan tyda på att tolkarna har normaliserat, 
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eftersom det stämmer in på Bakers definition av normalisering som jag utgår ifrån i undersökningen. 
Hon säger att normalisering kan vara synligt i översatta texter som en överrepresentation av typiska 
målspråksdrag (Baker, 1996:183). 
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5. Diskussion 
Jag har undersökt om översättningsuniversalien normalisering är applicerbar på teckenspråkstolkning. 
Jag har jämfört två korpusar, varav en bestående av tolkade teckenspråkstexter, och en bestående av 
icke-tolkade teckenspråkstexter, med utgångspunkt i tecknet KOPPLA. Normalisering kan nämligen 
vara synligt i översatta texter som en överrepresentation av idiomatiska målspråksdrag, och jag anser 
att KOPPLA är just ett sådant. Resultaten visar mycket riktigt en överrepresentation av KOPPLA i 
korpusen med de tolkade texterna. Det är svårt att generalisera utifrån resultatet, på grund av faktorer 
så som begränsat urval, ojämnt fördelad tolktid, situation, deltagare och formalitetsnivå. 

5.1 Definitioner 

5.1.1 Interimspråk 
Gideon Toury menar att översättarspråk är ett slags interimspråk. Interimspråket bär influenser från 
båda språken (Toury, 1995). Vi kan argumentera för att Tourys tankesätt går att applicera även på 
tolkspråk. Tolkarna i den aktuella undersökningen använder nämligen KOPPLA både på ett svensknära 
sätt (influens från källspråket) och på ett mer idiomatiskt, teckenspråkigt sätt (influens från 
målspråket). Men det ska också understrykas att kategorin svensknära inte är begränsad till tolkarnas 
produktion. Även i urvalet från SSLC finns en förekomst som kvalar in i kategorin. Däremot tyder 
resultaten på att tolkarna använder båda dessa typer i större utsträckning än modersmålstalare, vilket i 
sig ger upphov till ett säreget språk. Vi kan resonera kring huruvida detta interimspråk är en produkt 
av tolkarnas sena andraspråksinlärning och särskilda utbildningssituation, alltså om det är ett 
interimspråk i Selinkers bemärkelse, som är synligt även vid egen teckenspråksproduktion. Eller om 
det är ett interimspråk enligt Tourys princip om översatt språk som varande ett interimspråk i sig. 

5.1.2 Tolkningsuniversalier 
Mina resultat antyder att normalisering förekommer även inom teckenspråkstolkning. Däremot är det 
för tidigt att, utifrån mina resultat, börja tala om tolkningsuniversalier, eftersom de per definition är 
universella mönster. Min undersökning har enbart behandlat språkparet svenska-svenskt teckenspråk, 
varför underlag saknas att bekräfta förekomsten av universalier. Om framtida studier som behandlar 
andra språkpar, tolkningsmetoder och kontexter, bekräftar mina resultat, kan man möjligen börja tala 
om universalier, men till dess bör vi använda termen sparsamt. Vi kan också problematisera kring om 
universaliebegreppet bör användas överhuvudtaget. Dels är det omöjligt att verkligen täcka in alla 
länder och språkkombinationer, vilket egentligen är nödvändigt för att kunna använda så storslagna 
begrepp. Dels kan vi gå på Anthony Pyms linje och argumentera för att det vi kallar för universalier 
inte är något annat än gamla, välkända översättningsproblem, som inte kan delas upp på det sätt som 
nutida forskning föreslår (Pym, 2008). 

Vidare kan vi argumentera för att teckenspråkstolkningens säregna ställning på tolkningsfältet, och 
teckenspråkstolkars speciella utbildningssituation, snarast bör tala för en uppsättning lagar som är 
specifika för just teckenspråkstolkning. Sådana lagar skulle istället kunna definieras som 
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tolkningsnormer, i enlighet med Vik Bergstads definition av översättningsnormer som presenteras i 
avsnitt 2.2. Men även här krävs ytterligare forskning för att bekräfta att så är fallet. 

5.2 Bakomliggande orsaker till möjlig 
normalisering 

5.2.1 Tolkningsprocessens inherenta begränsningar 

Varför normaliserar tolkarna i mitt material? I bakgrunden angavs flera skäl till att översättare 
normaliserar, bland dem fanns att anpassa sig efter redaktörers och marknadens påtryckningar, och en 
strävan efter idiomatiskt målspråk. Maeve Olohan menar att översättningsuniversalier har sin grund i 
översättningsprocessens inherenta begränsningar (Olohan, 2004:92). Översättningsprocessen, eller 
tolkningsprocessen, styrs utan tvekan av flera begränsningar. Sådana begränsningar inkluderar tolkens 
minne, tolkens energi, tid, språkens kompabilitet och deltagarnas inställning och uttryckssätt. Tolkning 
är en svår uppgift som involverar många moment, och tolken måste hitta strategier för att klara 
uppgiften. Dessa strategier kan ge upphov till det vi kallar tolkspråk. En sådan strategi är att använda 
så kallade automatiserade lösningar – uttryck och fraser som tolken memorerat för att snabbt och 
effektivt kunna leverera en tolkning. Man kan tänka sig att KOPPLA kan fungera som en automatiserad 
lösning när en tolk hör fasta uttryck så som ”handla om” eller ”ha med att göra”. Teckenspråket skulle 
potentiellt kunna erbjuda andra, mer nyanserade, mer idiomatiska uttryck, men de begränsande 
faktorerna omöjliggör för tolken att leta i minnet och göra invecklade avvägningar. 

5.2.2 Arbetskultur 

Vi kan misstänka att en annan influens när det kommer till tolkspråk och normalisering är tolkars 
arbetskultur. Det tycks finnas en aspekt av teckenspråkstolkars arbetskultur som behandlar tydlighet. 
Det är ett slags underförstådd, eller oskriven regel att tolkar ska vara extra tydliga i sitt teckenspråk. 
Det kan exempelvis bero på att teckenspråket är tolkarnas svagare språk och att de har en utmaning i 
att göra sig förstådda. Det kan även röra sig om en slags yrkesstolthet, att man som yrkesperson 
känner andra krav på sitt språk än exempelvis döva tolkanvändare10. Extra tydlighet, eller 
övertydlighet, om man så vill, kan resultera i normalisering. En strävan efter ett tydligt språk kan 
nämligen göra att man överanvänder typiska, teckenspråkiga drag, och framförallt textbindande 
sådana, varav KOPPLA är ett exempel. 

5.3 Attityder och värderingar 
En röd tråd genom studien har varit attityder mot, och uppfattningar om översättarspråk och 
normalisering. De har båda skildrats på ett övervägande negativt sätt i litteraturen. Dels har vi 
begreppet translationese, som ursprungligen har en nedsättande ton, och som kan användas för att 
driva med dåliga översättningar. Dels beskrivs översättarspråk i litteraturen ofta som något oönskat, 
något som bör undvikas. Den synen ser vi till exempel i Kennys redogörelse om normalisering i 
översättningen av novellen Digging to Australia (Kenny, 2001). Några författare, så som Olohan, ser 
det snarare som något oundvikligt, som översättare inte kan styra över. 

                                                      
10 Catrin Thorin, teckenspråkstolk, dövblindtolk och tolklärare. Personlig kommunikation, 09-05-2016. 
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Andra författare beskriver översättarspråk i mer neutrala termer, som exempelvis Jörgen Vik Bergstad 
när han säger att ett exempel på normalisering är då översättaren byter ut en källspråksmetafor mot en 
som är etablerad i målspråket, med samma betydelse (Vik Bergstad, 2009:12). På samma sätt kan vi 
spekulera kring normaliseringen i mitt material. Att använda idiomatiska KOPPLA istället för 
direktöversättningar så som NÄR GÄLLA och HANDLA OM förefaller vara rätt val. Samtidigt resulterar 
det i en överanvändning av KOPPLA och kanske även en övertydlighet som kan uppfattas negativt. 
Frågan är vad alternativet är och varför en strävan efter idiomacitet resulterar i överanvändning. Ett 
möjligt svar, i all sin enkelhet, kan vara att källtexten produceras på svenska och inte teckenspråk. 
Svenskan kan vara uppbyggd på ett sådant sätt att den bjuder in till normalisering vid 
teckenspråkstolkning. 

Vi kan konstatera att översättarspråk och normalisering är mångfacetterade begrepp som har använts 
och definierats på olika sätt i litteraturen. I dagsläget är det därför omöjligt att säga något generellt om 
önskvärdheten eller icke-önskvärdheten hos översättarspråk och normalisering. Sådana uttalanden kan 
vi enbart göra på fall-till-fall-basis. Frågan kvarstår om vad översättarspråk och tolkspråk egentligen är 
och hur det bör värderas. Handlar det om universella eller specifika mönster, om normer, om bristande 
kunskap och erfarenhet, om översättbarhetsproblem eller om inherenta begränsningar i översättnings- 
och tolkningsprocessen? Jag välkomnar fortsatt forskning på området. 

5.4 Fortsatt forskning 
Detta är ett mycket intressant område som förtjänar fortsatt forskning. Framförallt därför att det är ett 
obeforskat område med mycket tyst kunskap. Översättarspråk och tolkspråk är den typen av fenomen 
som ofta upplevs som en magkänsla eller en förnimmelse, men det kan vara svårt att sätta fingret på 
vad det är. När man exempelvis läser en text översatt till ens modersmål, kan man ha en känsla av att 
språket skevar lite, att det är något som inte riktigt stämmer. Likaså när man som modersmålstalare av 
teckenspråk ser en tolkning till teckenspråk. Jag tycker att det är viktigt, om möjligt, att 
medvetandegöra och konkretisera den här typen av fenomen, för att skapa en djupare förståelse. Det 
finns annars en risk att läsaren av översättningen eller mottagaren av tolkningen attribuerar fenomenet 
till översättarens eller tolkens inkompetens och får en övervägande negativ bild av det. Givetvis kan 
det finnas negativa, oönskade varianter av fenomenet, men liksom har diskuterats tidigare kan det 
också vara positivt, neutralt och/eller oundvikligt. Tolkanvändares kunskap om tolkspråk och 
bakomliggande faktorer, så som tolkprocessen, dess begränsningar, översättbarhetsproblem och 
strategier, är avgörande för ett gott samarbete med tolken. 

På samma sätt är det viktigt att medvetandegöra fenomenet för tolkar. Även för dem är det ett område 
av mycket tyst kunskap. Möjligen har tolkar en starkare känsla av tolkspråk, eftersom det ingår i deras 
arbete, men det innebär inte nödvändigtvis att fenomenet är konkretiserat eller möjligt att beskriva 
med ord. Precis som för tolkanvändarna, kan detta resultera i att man attribuerar det till negativa 
faktorer. Man kan exempelvis se det som att man har ett sämre teckenspråk, eller att ens teckenspråk 
är väldigt tolkfärgat. Med kunskap om tolkspråk och dess bakomliggande faktorer, kan tolkar få ett 
tryggare förhållningssätt till sitt språk och kunna analysera och värdera sin språkliga prestation på fall-
till-fall-basis, och inte utifrån en generell uppfattning eller definition av tolkspråk. 

En viktig aspekt av tolkspråk och tolkningsuniversalier är just hur de värderas, om de anses positiva 
eller negativa, oönskade eller önskvärda. För att inte begränsa framtida forskning bör man väga in 
dessa aspekter och försöka se fenomenen som flersidiga. Kanske kommer ett behov av mer nyanserade 
termer att uppstå, eftersom de nuvarande termerna kan kännas begränsade till gamla konnotationer. 
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Faktorer så som språkpar, land, kultur, modalitet, situation, deltagare, ämne och formalitetsnivå bör 
alltid tas hänsyn till. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Översättningar av meningar med KOPPLA i SSLC. 
 
Fil SSLC01_241: 
 

1. Talare: UPPFATTA INTE KOPPLA HÖRSEL INTE 
Översättning: inte att det hade med hörseln att göra 

2. Talare: SÄTTA-IGÅNG PEK HÖRSEL^VÅRD KOPPLA SAHLGRENSKA-SJUKHUSET 
Översättning: hörselvården på Sahlgrenska sjukhuset, du vet, blev inkopplad 

3. Talare: PEK-f SAMMA KOPPLA SAMMA PEK-c SJÄLV FÖRA-LÄTEN TILL FJORTON 
ÅR 
Översättning: För mig var det likadant, jag använde rösten tills jag var 14 år 
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Bilaga 2 
Transkriptioner av meningar med KOPPLA i KST. 
 
Fil: 2012-05-31 (1): 
 

1. Talare: Och som sagt, Linnécentrum, det sorteras organisatoriskt under Institutet för 
Handikappvetenskap, precis som forskarskolan 
Tolk: CENTRUM REN ORGANISATION HUR JO HÄNGA-PÅ INSTITUT 
HANDIKAPP^VETENSKAP SAMMA FORSKAR^SKOLA KOPPLA SAMMA INSTITUT 

2. Talare: Men förstås så har vi tydliga kopplingar både till medicin, teknik, klinik 
Tolk: MEN SJÄLVKLART HAR TYDLIG KOPPLING MEDICIN, TEKNIK, KLINIK 

3. Talare: och sociala problemställningar i vår verksamhet 
Tolk: OCH SOCIAL PROBLEM^FRÅGA KOPPLA VERKSAMHET 

4. Talare: och hur man kommer åt sitt lexikon när man har svåra, belastande hörsituationer 
Tolk: HUR HITTA I CITAT LEXIKON I-HUVUD OM HAR SITUATION SVÅR KOPPLA 
HÖRSEL 

5. Talare: Och som jag antydde redan tidigare så är de här kognitiva funktionerna speciellt 
viktiga då i…för lyssnande och talförståelse i svåra och belastande situationer 
Tolk: PEK-c SA FÖRUT KOGNITIVA FUNKTIONER PI SPECIELL VIKTIG KOPPLA 
OM SKA LYSSNA FÖRSTÅ TAL OM SVÅR SITUATION 

6. Talare: Vi tittar på kognitiv och kommunikativ utveckling när det gäller olika syndrom 
Tolk: VI FORSKA KOGNITIV OCH KOMMUNIKATIV UTVECKLING KOPPLA OLIKA 
SYNDROM 

7. Talare: Vi tittar på annan typ av kognitiv intervention, interventionsstudier, väldigt viktigt 
Tolk: VI TITTA ANNAN TYP KOGNITIV (b)INTERVENTION OLIKA FORSKNING 
KOPPLA (b)INTERVENTION 

8. Talare: Till exempel så har vi satt upp alldeles nyligen en studie för träning av arbetsminnet 
Tolk: TILL EXEMPEL NYSS HAPP FORSKA TRÄNING KOPPLA ARBETS^MINNE 

9. Talare: Vi tänker oss också att vi kommer bli teoretiskt ledande på det här området när det 
gäller att utveckla modeller för det här samspelet 
Tolk: VI TÄNKA OCKSÅ VI FRAMÖVER FRAMKANT TEORI GÄLLA UTVECKLA 
MODELL KOPPLA SAMSPEL 

10. Talare: Vi screenar också för demens 
Tolk: VI KOLLA PY KOPPLA DEMENS 

11. Talare: Finns det till och med kopplingar via till exempel nedgångar i minnesfunktioner  
Tolk: FINNS KOPPLING HAR MINNES^FUNKTION MINSKA  

12. Talare: som kan vara kopplade till demensutveckling 
Tolk: KAN KOPPLA UTVECKLA DEMENS 

13. Talare: och vad är specifikt hörselrelaterat 
Tolk: VAD SPECIELL KOPPLA HÖRSEL 

14. Talare: Nästa år, i Linköping, kommer vi att köra den andra internationella konferensen i just 
cognitive 
Tolk: NÄSTA ÅR PLATS LINKÖPING VI SKA ANDRA INTERNATIONELL 
KONFERENS KOPPLA KOGNITIV 

15. Talare: cognitive hearing sound distort communication 
Tolk: KOGNITIV HÖRANDE KOPPLA KOMMUNIKATION 
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Fil: 2012-05-31 (4): 
 

1. Talare: Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning är ett paraply för forskning på 
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm 
Tolk: CENTRUM FÖR HÖRSEL OCH KOMMUNIKATION^FORSKNING SOM 
PARAPLY KOPPLA FORSKNING I LISTBOJ-1 (b)KI LISTBOJ-2 (b)KAROLINSKA 
UNIVERSITET^SJUK^HUS 

2. Talare: Vi vill ha en samlad strategi för experimentell och (?) forskning 
Tolk: VI VILL HA SAMLA STRATEGI KOPPLA EXPERIMENTELL FORSKNING 

3. Talare: Forskningsfältet inom audiologi och hörsel och kommunikation är ju väldigt brett 
som vi har hört redan här idag 
Tolk: FORSKNING^FÄLT KOPPLA AUDIOLOGI OCH HÖRSEL OCH 
KOMMUNIKATION BRETT HAPP REDAN LYSSNA IDAG 

4. Talare: orsaker och prevention av hörselskador, diagnostik, behandling, som hänger ihop då 
med rehabilitering och habilitering 
Tolk: ORSAK PREVENTION DIAGNOSTIK BEHANDLING KOPPLA 
REHABILITERING HABILITERING 

5. Talare: När det gäller åldersforskning så har vi Ulf Rosenhall kvar i Stockholms tillgång och 
forskar vidare på sina åldersrelaterade hörselskador 
Tolk: NÄR GÄLLA ÄLDRE^FORSKNING HAR (b)ULF ROSENHALL KVAR 
STOCKHOLM FORTSÄTTA FÖRLOPP FORSKA HÖRSEL^SKADA KOPPLA ÅLDER 

6. Talare: Det finns forskning som är kopplad ålder och demensvården 
Tolk: FINNS ANNAN FORSKNING VILL KOPPLA ÅLDER PLUS DEMENS 

7. Talare: Det finns också ett nytt projekt när det gäller otoskleros 
Tolk: FINNS PY NYTT PROJEKT KOPPLA (b)OTOSKLEROS 

8. Talare: Det finns också forskning om sjukfrånvaro 
Tolk: PY FORSKNING KOPPLA SJUK^FRÅNVARO 

9. Talare: sjukfrånvaro för hörselskadade 
Tolk: SJUK^FRÅNVARO KOPPLA HÖRSEL^SKADA 

10. Talare: inte så mycket (samband med) faktiska hörselskador, men tinnitus och andra effekter 
Tolk: INTE NOGA KOPPLA HÖRSEL^SKADA MEN TINNITUS ANDRA 

11. Talare: som visar att stress kan vara kopplat till detta på olika sätt 
Tolk: VISA STRESS KAN KOPPLA KAN 

12. Talare: Det finns andra projekt när det gäller tidig diagnostik 
Tolk: PY FINNS ANDRA PROJEKT KOPPLA TIDIG DIAGNOSTIK 

13. Talare: Det finns tvärvetenskapliga projekt som handlar om spädbarn och hörselnedsättning 
Tolk: FINNS TVÄR^VETENSKAPLIG PROJEKT MYCKET DATA KOPPLA 
SPÄDBARN HÖRSEL^NEDSÄTTNING 

14. Talare: Det finns några forskningsprojekt på öronkliniken som handlar om östrogen och 
hörsel. 
Tolk: FINNS NÅGRA FORSKNING^PROJEKT ÖRON^KLINIK KOPPLA ÖSTROGEN 
OCH HÖRSEL. 

15. Talare: vilket bevisas bland annat av Mats Ulvedals grupp i hans forskning när det gäller 
djurförsök. 
Tolk: VI HAPP SE (b)MATS ULVEDAL GRUPP POSS-f FORSKNING KOPPLA 
DJUR^FÖRSÖK. 
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Fil 2012-05-31 (5): 
 

1. Talare: och de kopplas sen till hörselnerven då för att föra impulserna vidare till hjärnan. 
Tolk: KOPPLA HÖRSEL^NERV FÖRFLYTTNING IMPULS FÖRFLYTTNING TILL 
HJÄRNA 

 
Fil 2012-08-27: 
 

1. Talare: och det hänger ju bland annat ihop förstås med de stora ungdomskullarna som nu 
kommer söka in, både förra året och som söker ett antal år här framöver. 
Tolk: OCH DET SJÄLVKLART HAR KOPPLA TILL NU MÅNGA UNGDOM PERSONx3 
NU MÅNGA ÅR ANSÖKA.  
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