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Sammanfattning 

Detta är en studie som undersökt om det går att kartlägga någon skillnad mellan erfarna och oerfarna 
tolkar när det gäller deras lag time (eftersläpning). Lag time är tidsspannet från det att tolken hör 
talarens yttrande till dess att tolken själv producerar motsvarande yttrande. Tidigare forskare (t ex 
Cokely, 1992  och McDermid, 2014) har sett att detta påverkar resultatet av tolkningen och därför är 
detta intressant att undersöka närmare utifrån ett erfarenhetsperspektiv. I studien spelades tre erfarna 
och tre oerfarna tolkar in när de tolkade ett delvis förskrivet rollspel. Efter inspelningen analyserades 
materialet genom att i olika segment kontrollera med tidtagarur hur långt efter talaren tolken 
producerade ett yttrande liknande originaltalets. Resultatet visade att det inte var någon genomgående 
större skillnad mellan erfarna och oerfarna tolkar i deras lag time. I denna grupp var det istället 
individuella variationer.  Däremot upptäcktes det att det är svårt att identifiera hur man definierar och 
mäter lag time. 

Abstract 

This is a study which explored the possibility to map a difference between experienced and 
inexperienced interpreters in their use of lag time. Lag time is the time difference from when the 
interpreter hears an utterance until the interpreter him/herself starts producing an equivalent utterance. 
Earlier researchers (for example Cokely, 1992 and McDermid, 2014) have found that this affects the 
result of the interpretation and that is why this is interesting to explore from a perspective of 
interpreting experience. In this study three inexperienced interpreters and three experienced 
interpreters were recorded during a partly scripted role play. After the recording, the material was 
analyzed by using a stop watch to see how far behind the interpreter’s utterance was produced after the 
speaker’s utterance in different segments. The result showed that it was not a general difference 
between the experienced and inexperienced interpreters in their lag time, instead there were individual 
differences. What was also found is that it is difficult to identify how to define and measure lag time.  
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1. Inledning 
Denna studie är en jämförelse mellan erfarna och oerfarna tolkar när det gäller lag time, alltså hur lång 
tid det tar mellan det att tolken hör ett yttrande och att tolken producerar ett liknande yttrande. I min 
utbildning till teckenspråkstolk på Stockholms Universitet kom jag i kontakt med begreppet lag time. 
Något som vi som tolkstudenter både uppmanades att vara uppmärksamma på men också praktiskt öva 
på. Vi studenter fick också läsa forskningsartiklar om tolkning. Ett område som intresserade mig extra 
mycket var lag time. Lag time blev extra intressant för mig eftersom jag märkte att det påverkade hur 
jag skulle förhålla mig till talarens taltempo och att rytmen i min tolkning då i sin tur påverkade själva 
tolkningen (alltså mitt eget tolkade yttrande). Om jag hade kort lag time fick jag inte en helhetsbild av 
vad talaren ville förmedla, och om jag hade för lång lag time försvann information istället då minnet 
inte kunde komma ihåg för mycket information.  

1.2 Tolkning 
Teckenspråkstolkar arbetar med att översätta information från tal till teckenspråk eller från 
teckenspråk till tal. Deras arbetsuppgifter kan variera beroende på vilket sammanhang de ska tolka. 
Det kan vara allt från vardagstolkningar eller festliga tillfällen, till begravningar och allvarliga 
situationer, som rättegångar och polisförhör. Tolken har en viktig roll i att förmedla samtal och att vara 
opartisk till alla som deltar i sammanhanget. (Kammarkollegiet, 2011.)  

Kammarkollegiet (2011, s.4) skriver om hur tolkning ska utföras. Där står det att tolken ska återspegla 
all information så bra som möjligt och att det inte är upp till tolken att bedöma vad som anses vara 
tillräckligt med information, utan tolken ska tolka allt.   

1.3 Lag Time  
När tolken tolkar, ligger hen alltid lite efter talaren eftersom tolken både måste uppfatta det som sägs, 
förstå det och sedan överföra det till det andra språket.  Detta kallas för tolkens lag time Cokely (1992) 
och den kan variera mellan två och sex sekunder. Cokely (1992) såg i sin forskning att beroende på 
hur långt efter tolken är talaren, alltså tolkens lag time, påverkar resultatet av tolkningen. Detta är 
intressant då det indikerar att tolkens lag time är en viktig faktor för tolken att vara medveten om, 
något som kanske inte i förstone är naturligt för tolkstudenten, eftersom hur lång lag time tolken har 
kan påverka resultatet av tolkningen.  

1.4. Syfte   
Syftet med denna studie är att se om det går att uppfatta och mäta någon skillnad i lag time mellan 
erfarna och oerfarna tolkar och i så fall vid vilka tillfällen denna skillnad blir mer markant och när den 
inte är det. Detta är ett område där det är intressant att göra vidare studier eftersom Cokely (1992) 
konstaterade att de tolkar som hade längre lag time producerade mer korrekt tolkning. Likaså fann 
McDermid (2014) att det fanns en skillnad mellan nyexaminerade tolkar och tolkar som arbetat under 
en längre tid. Han upptäckte att tolkar som var erfarna kunde på en metalingvistisk nivå tolka vad 
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talaren menade med hjälp av att använda fler konjunktioner. Detta ledde till ett bättre resultat av 
tolkningen, eftersom målspråket då blev mer förståeligt och tydligt. Eftersom McDermid (2014) såg 
att det fanns en skillnad mellan erfarna och oerfarna tolkar i deras användande av konjunktioner så 
undrar jag om det även finns en skillnad inom deras lag time? 

 

Frågeställning i studien 

Förekommer det någon skillnad i lag time mellan erfarna och oerfarna tolkar under tolkning?  
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2. Bakgrund 

2.1 Modalitet  
Teckenspråkets modalitet är inte detsamma som det talade språket. Nilsson (2015, s. 6) säger att 
teckenspråket produceras med hjälp av det visuella och det gestuella. Det innebär att det produceras 
med händer, ansikte, huvud, ögonbryn och området framför kroppen, medan det talade språket är 
auditivt och verbalt. Nilsson (2015, s. 6) poängterar skillnaden att det talade språket då produceras 
genom att använda röstorganen, och uppfattas genom hörseln. 

Nilsson (2015, s. 12) påpekar att de talade språken är i störst utsträckning linjära språk, där ord sägs 
efter varandra. Vidare kan intonation vara ett sätt att i de talade språken återge simultan information. 
Medan teckenspråk ofta är simultant i grunden. Informationen på teckenspråk kan uttryckas via 
händer, ansiktsutryck och det spatiala rummet framför kroppen samtidigt. Det är därför väldigt 
informationsrikt och det kräver i vissa fall flera ord för tolken att tolka detta. 

Nilsson (2015, s. 13) beskriver teckenspråket som väldigt spatialt vilket innebär att man på 
teckenspråk beskriver hur olika platser ser ut, som en naturlig del av språket. Medan man på talat 
språk inte nämner i lika stor utsträckning hur saker och ting placerar sig i rummet, och att det till och 
med kan vara oidiomatiskt att ta med sådan information till talat språk. Detta menar Nilsson (2015, s. 
14) kan vara problematiskt för tolkar då de inte vet vilken av den information som man på teckenspråk 
beskriver kommer att vara viktigt att ta med för senare i tolkningen. 

Nilsson (2015, s. 14) säger också i likhet med Bergman (1984) att teckenspråket kan med ett tecken 
och en rörelse betyda flera olika saker. Nilsson (2015, s. 14) tar tecknet SKICKA som exempel, där ett 
tecken finns för SKICKA men att rörelsen kan variera beroende på om man skickar det till många, till 
någon annan, om jag fick något skickat till mig eller hur många gånger jag skickar något. Nilsson 
(2015, s. 14) tar detta som ett exempel där det krävs mer än ett ord för tolken för att överföra detta till 
talat språk. 

På teckenspråk beskrivs även former och utseenden som en del av språket, vilket man på talat språk 
inte brukar ha med i samma utsträckning. Därför blir det även svårt för tolkar hur de ska förhålla sig 
till sådan information. Tolken måste vara medveten om likheterna och olikheterna mellan de två 
språken för att göra en sådan bra tolkning som möjligt. Detta kan också bidra till att en längre lag time 
t ex är bättre för tolken som då kognitivt hinner processa olikheterna i språken. 

2.2 Teckenspråkets ordföljd  
Bergman och Wallin (1984, s. 15) skriver om att det svenska språket är ett SVO språk och det innebär 
att det har ordföljden subjekt, verb och objekt. Teckenspråket har också SVO som ordföljd men kan 
även ha VOS. Det innebär att först kommer verb sedan objekt och sist subjekt.  Om subjektet tecknas i 
form av en pronominell pekning så kan ordföljden vara VOS. Detta är vanligt vid dialoger eller 
kortare satser. Bergman och Wallin (1984, s. 16) tar det här som exempel på teckenspråk HA BIL 
PPEK-C som på svenska betyder jag har bil. Teckenspråket måste inte innehålla verb som det svenska 
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kopulaverbet är. Istället kan ett verb bytas ut till substantiv eller adjektiv. För teckenspråkstolkar som 
tolkar mellan svenska och teckenspråk kan detta bli ett problem då de måste vänta in information 
innan de börjar tolka för att tolka så idiomatiskt som möjligt, alltså ytterligare något som kan påverka 
lag time. 

2.3 Lag time   
Teckenspråkstolkar arbetar oftast med simultantolkning, vilket innebär att tolken tolkar samtidigt som 
man hör eller ser källspråket. Även om det är simultantolkning så ligger tolkningen alltid lite efter 
originaltalaren och källspråket, eftersom tolken måste processa och översätta budskapet. Detta kallas 
för lag time. Enligt Cokely (1992) kan tolkar inte börja tolka samtidigt som talaren börjar tala på grund 
av de kognitiva utmaningarna. Istället måste de vänta tills de har fått tillräckligt mycket information 
för att kunna börja tolka. Lag time kan översättas till svenska som eftersläpning, men jag kommer i 
detta arbete att använda engelskans lag time.  

Hur lång lag time tolken har kan variera mellan tolkar och situation. Det kan vara personligt, eller 
påverkat av originalspråket eller situationen. Frågan är om lag time påverkar resultatet av tolkningen. 
Som framgått av genomgången under 2.1 och 2.2, kan man tänka sig att tolken behöver ligga så nära 
originalet som möjligt för att få med allt som sägs, men man kan också tänka sig att tolken måste vänta 
lite för att förstå sammanhanget innan tolkningen börjar. Cokely (1992, s. 23) såg i sin undersökning 
att tolkar med en lag time på 2 sekunder hade dubbelt så många tolkfel som de tolkar som hade 4 
sekunders lag time, och dessa tolkar hade i sin tur dubbelt så många tolkfel som de som hade en lag 
time på 6 sekunder. Cokely (1992) menar att en längre lag time ger tolken en bättre möjlighet att förstå 
vad talaren vill förmedla. Detta indikerar att tolkens lag time påverkar tolkningen och är viktig för att 
innehållet i tolkningen ska förmedlas till målspråket på ett idiomatiskt sätt och dessutom med 
målspråkets struktur och grammatik.  

I min undersökning kommer inte jag att räkna antal tolkfel tolken gör som Cokely (1992) gjorde i sin 
undersökning dels för att denna studie är en jämförelse mellan erfarna och oerfarna tolkar och deras 
lag time och därmed är det ointressant att jämföra tolkfel och dels för att den avsatta tiden till ett 
kandidatarbete inte medger ytterligare den fördjupningen. Vidare utgår jag ifrån att de erfarna tolkarna 
är skickligare när det gäller korrekt överföring än de oerfarna och att de alltså har något som de 
oerfarna tolkar kan lära sig av och i detta fall särskilt när det gäller att hantera lag time. Jag kommer 
därmed endast att undersöka hur lång lag time tolken väljer att ha vid olika passager. Från Cokelys 
(1992) studie verkar det som att ju längre lag time desto bättre resultat av tolkningen. Men det finns 
även en brytpunkt för detta som Barik (1975) pekade på. 

Barik (1975) som undersökte tolkade sammanhang mellan talade språk till skillnad från Cokely som 
studerade mellan teckenspråk och talat språk konstaterade att för lång lag time också skapade fler 
misstag. Barik (1975) menar att tolkens minneskapacitet gör att det inte går att ta in för mycket 
information.  

Den talhastighet som talaren har eller den hastighet som teckenspråkige tecknar kan påverka tolkens 
lag time. Cokely (1992, s. 70) såg i sin undersökning däremot att talarens hastighet inte påverkade 
tolkarnas lag time i hans undersökning. Medan Gerver (1969) som har forskat på talspråkstolkar säger 
att det finns en koppling mellan hastigheten av informationen som kommer och lag time hos tolken, ju 
snabbare hastighet på informationen desto längre lag time enligt Gerver (1969).  Det kanske inte är en 
likvärdig jämförelse eftersom det är olika modaliteter som tolkar hanterar och det kanske ger olika 
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resultat. Teckenspråkstolkar kan tolka utan att det stör det andra språket rent ljudligt. Samtidigt är 
jämförelsen relevant eftersom teckenspråkstolkar också har en lag time på samma sätt som tolkar som 
tolkar mellan talade språk har och därför är Bariks (1975) resultat intressanta. 

Cokely (1992, s. 58) noterar att vid de tillfällen talaren gör pauser under sitt tal, sker tolkens 
pauseringar inte vid samma tidpunkter. Vilket innebär att tolkens kognitiva process pågår även under 
talarens pauseringar. Orsaken till detta, säger Cokely (1992, s. 69),  är att tolkning är en avancerad 
kognitiv process och att tolkar blir fysiskt och mentalt trötta. Det är kopplat till lag time eftersom man 
kan tro att tolken vilar eller pausar under de tider då tolken inte tolkar, men istället så avkodar tolken 
vad talaren säger. Det är även kopplat till lag time eftersom det förklarar en av orsakerna till att tolkar 
blir trötta efter ett tag.  

Även källspråkets innehåll kan påverka tolkens lag time. Enligt Gile (2009) kan minnet bli 
överbelastat och därmed påverka produktion eller andra områden. När källspråket innehåller mycket 
fakta som, siffror, årtal eller listor av namn kan det just överlasta minnet och det blir då svårt för tolkar 
att komma ihåg all information om tolken har för lång lag time. En strategi för att lösa detta kan vara 
när tolken hör att källspråkstalaren kommer att introducera en lista med siffror är det viktigt för tolken 
att ha en kortare lag time. Detta kräver god lyssning och förståelse av hur samtalsstrukturen ser ut och 
att kunna antecipera när en källspråkstalare ska berätta om en lista eller årtal.  

2.4 Simultantolkning kontra konsekutivtolkning 
Tolkning är en avancerad kognitiv verksamhet med flera samtidiga processer (uppfatta, avkoda, 
överföra och producera för att nämna några), i takt med att tolken blir mer erfaren blir hen också 
skickligare på att kombinera dessa processer och också avgöra i vilka situationer de olika 
tolkningsteknikerna (exempelvis lång eller kort lag time) passar bäst. De två vanligaste tolkningssätten 
är simultantolkning och konsekutivtolkning. Simultantolkning innebär att man tolkar till målspråket 
samtidigt som talare producerar sina yttranden på källspråket. Konsekutivtolkning är istället när man 
tolkar till målspråket när talaren efter några yttranden på källspråket tar en paus så att tolken kan tolka 
det som sagts. (Russell 2005, s. 136)  

Inom teckenspråktolkning används oftast simultantolkning. Russell (2005, s. 138) menar att i de 
tolkningsutbildningar där man enbart lär studenterna att använda simultantolkning gör studenterna fler 
missar i sin tolkning. De skulle alltså behöva lära sig att använda konsekutivtolkning vid vissa 
tillfällen. Russell (2005) menar att studenterna tolkar ord för ord istället för att få med betydelsen av 
det som sägs när de enbart lär sig simultantolkning. Russell (2005) menar att det har skett ett 
missförstånd om vad konsekutivtolkning egentligen innebär och att det skulle gynna både 
teckenspråkstolkar och brukare om denna teknik användes oftare. Russell (2005) säger vidare att 
eftersom teckenspråk inte använder sig av ljud, så har tolkar tagit för givet att de kan använda 
simultantolkning jämt eftersom att det inte stör det andra språket. Det är intressant då inlärning av 
konsekutivtolkning kan främja kunskapen hos tolken om lag time. Cokely (1992) konstaterade ju 
också att ju längre lag time tolken har desto bättre blir tolkningen, något som alltså skulle kunna övas i 
konsekutivtolkning.   
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2.5 Erfarenhet  
Tolkens erfarenhet i ämnet som ska tolkas kan också påverka både lag time och kvaliteten i 
tolkningen. De erfarna tolkarna kan ha mer erfarenhet inom ett område och därmed kan det påverka 
deras lag time och kvalitet. Ivanova (1999) kom fram till att tolkarnas förkunskap inom området 
gjorde deras tolkning bättre när det gäller korrekthet och idiomatiskt språk genom deras förmåga att 
kunna antecipera och dra slutsatser av vad som skulle sägas. I min undersökning kan de erfarna 
tolkarna ha mer erfarenhet inom området och detta skulle kunna påverka deras lag time då de har mer 
förkunskap och kanske kan antecipera vad talaren kommer att säga och därmed ha en kortare lag time. 
Det kan också leda till att de har längre lag time då de känner sig bekväma i situationen och i ämnet, 
och då vågar ha en längre lag time.  

McDermid (2014) såg i sin undersökning att det var en skillnad mellan expert- och novistolkar, som 
han kallade dem för. Där novistolkar var den grupp som en månad tidigare hade examinerats till 
teckenspråkstolkar medan expertgruppen var alla certifierade tolkar och hade minst 20 års erfarenhet. 
Han fann i sin studie att det var en annan slags kognitivprocess eller fokus mellan de två grupperna. 
Novisgruppen fokuserade mer på att översätta allt som sagts med rätt ord och grammatik medan 
expertgruppen kunde på en djupare nivå översätta vad talaren egentligen menade. Expertgruppen 
använde fler konjunktioner än talaren för att binda ihop meningarna bättre till målspråket för att göra 
tolkningen mer tydligt och förbättra för lyssnaren. Medan novisgruppen endast använde konjunktioner 
när talaren själv sagt det vilket gjorde att budskapet blev mer otydligt till målspråket.  
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3. Material och metod 

3.1 Datainsamlingsmetod och material 
I detta avsnitt redogör jag för stegvis hur undersökningen planerades och genomfördes. Jag beskriver 
också materialet som jag fick tillgång till. 

3.1.1 Undersökningens upplägg 

En döv person och en hörande person behövde teckenspråkstolk i ett rollspel som varade i 20 minuter. 
Rollspelet byggde inte på en i förväg skriven dialog utan på rollkort som rollspelarna fick improvisera 
ifrån. Det fanns vissa inbyggda svårigheter. Det fanns också vissa stolpar för att rollspelen skulle bli så 
lika som möjligt. Den döve spelade arbetssökande och den hörande spelade handläggare på 
arbetsförmedlingen. Den döve och den hörande som var med i rollspelet hade alltså fått information 
om vad det skulle handla om i förväg och övade in det tillsammans med tolk.  

Deltagarna i denna studie var dels tre erfarna tolkar och dels tre oerfarna tolkar. Av de erfarna tolkarna 
är två av dem uppväxta med döva föräldrar och har teckenspråk som modersmål. De erfarna tolkarna 
har minst tio års erfarenhet inom tolkyrket. Dessa tre tolkar blev deltagare i studien genom en 
beställning från tolkcentralen i Stockholm. Kravet för dessa tolkar var att de hade jobbat som 
teckenspråkstolkar under en längre tid.  

De oerfarna tre deltagarna var tolkstudenter som gick den sista av sex terminer på 
Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning från Stockholms Universitet. En av deltagarna är 
uppväxt med döva föräldrar och har teckenspråk som modersmål. I studentgruppen på termin sex 
tillfrågades åtta studenter om att medverka i studien varav tre tackade ja. Enda kravet för denna grupp 
var att skulle vara oerfarna ifråga om att ha arbetat professionellt som teckenspråkstolkar. Samtliga 
tolkar hade fått förberedelsematerial en vecka innan tolkningen som de fick ta del av innan, om de 
ville.  

3.1.2 Materialet 

Materialet i denna studie baseras på filminspelade rollspel mellan en tolk, döv och en hörande. Varje 
film är 20 minuter lång. Tanken var att utifrån dessa filmer mäta tolkens lag time vid olika tidpunkter 
vid början av filmen och i mitten av filmen. Som jag diskuterade i avsnitt 2.3, visade Cokely (1992) att 
det fanns en skillnad mellan tolkarnas lag time i hans material. För den här undersökningen var jag 
nyfiken på att se vad tolkarna i min studie hade för lag time. Även McDermid (2014), som jag 
diskuterar i avsnitt 2.5, visade att det i hans studie fanns en skillnad mellan expert- och novistolkar. 
Inspirerad av forskningen om lag time ville därför i min studie se om det fanns en skillnad mellan 
erfarna och oerfarna tolkar.  

3.2 Analysmetod 
Analysen gjordes enligt följande: med ett tidtagarur mättes lag time utifrån två aspekter. Den första var 
att se tidsgapet från att talaren börjat prata till att tolken börjar tolka. Det andra var att se tidsgapet från 
att talaren pratat färdigt till att tolken tolkat klart. Detta gjordes mellan båda språken. Alltså när tolken 
arbetade från svenska till teckenspråk och sedan från teckenspråk till svenska.  
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De tre första tiderna mättes i början av tolkningen, och sedan mättes tre tider efter tretton minuter in i 
filmen. Mätningen gjordes alldeles i början och sedan tretton minuter in i tolkningen för att se om det 
var någon skillnad i lag time när tolkningen varit igång ett tag. 

I denna studie har tiden då tolken börjat teckna eller har sagt ett riktigt ord räknas som att tolken har 
börjat tolka. Alltså har inte icke-manuella signaler eller endast ljud med rösten inte räknas som att 
tolken har börjat tolka. Samtliga resultat sammanställdes sedan i åtta olika tabeller, och genomsnittet 
för de erfarna och oerfarna tolkarna räknades ut. Detta är en komparativ studie mellan erfarna och 
oerfarna tolkar. 

Rollspelen i dessa filmer har använts för att mäta lag time. Beroende på vad talaren har sagt och 
interaktionen i just dessa rollspel har påverkat resultatet i denna studie.  

3.3 Metoddiskussion  
Jag valde för den här studien en metod med rollspel där deltagarna följer samtalspunkter istället för ett 
manus. Skälet till det valet var att samtalen blir naturliga trots att de ändå följer en likartad struktur. 
Nackdelen kan vara att rollspelen i studien inte är identiska. De är dock tillräckligt lika för att 
systematiskt kunna använda i studien. Samma deltagare spelade döv arbetssökande och hörande 
handläggare i alla rollspel, förutom i ett då den hörande spelas av en annan person, denna person hade 
dock lyssnat på det tidigare rollspelet för att vara så nära som möjligt.  

Vad gäller talhastighet som också skulle kunna påverka lag time (jmf. Gerver 1969) så menade 
Seleskovitch (1965) att 100-120 ord per minut är en bekväm input hastighet för tolkar. Där 150-200 är 
maximalt för att göra en korrekt tolkning. Foulke & Sticht (1969) mätte normal icke-tolkad 
talhastighet till 160-180 ord per minut. I min studie kommer jag inte att ta hänsyn till detta, materialet i 
rollspelet har normal dock samtalstakt dvs. ungefär 175 ord per minut i genomsnitt.  

Cokely (1992) undersökte också tolkningens ekvivalens, alltså om tolkningen överensstämde med 
originalyttrandet i förhållande till hur lång lag time tolken hade. Detta gör jag inte i min studie 
framförallt på grund av tids- och utrymmesskäl. 

Ett problem som tidigt uppstod var att identifiera när tolken hade börjat teckna. Det blev en tydlig 
skillnad mellan de erfarna och oerfarna tolkarna i hur de valde att hantera tvekord som ”jaa…” eller 
”kanske det…” när de tolkade från svenska till teckenspråk. Den hörande i rollspelet började ofta sina 
meningar med tvekord som ”jaa… jag förstår” eller ”jaa… kanske det…” för att sedan berätta om vad 
hen ville säga i normal samtalstakt. De erfarna tolkarna visade då med en huvudvridning, med lutning 
av överkroppen eller en utsträckt hand med handflatan uppåt att talaren hade påbörjat att tala. Det kan 
då se ut som att de erfarna tolkarna har en mycket kortare lag time om man utgår ifrån att det betyder 
att de börjat sin tolkning. För att undvika detta problem valde jag, som sagt, att mäta då tolken börjar 
teckna ett riktigt tecken till teckenspråk och när tolken säger ett riktigt ord till svenska. Detta problem 
belyser också frågan om hur man i andra studier definierat att tolken börjat tolka.  

Rollspelets tema, en arbetssökande hos arbetsförmedlingen, kan ha varit till en fördel för de erfarna 
tolkarna eftersom de troligen har mer erfarenhet inom detta område, och har kanske även varit där på 
riktigt med en dövbrukare. Men det är ju också detta som är del av deras erfarenhet och kan påverka 
lag time och andra strateger. 

En metodutmaning var att räkna ut lag time för att det skulle vara så rättvisande som möjligt. Trots att 
det fanns många olika aspekter (exempelvis tvekljuden som beskrivits ovan) valde jag ändå att mäta 
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den tid då tolken väntar in talaren för att sedan börja tolka och sedan räkna från att talaren pratat 
färdigt och den tid som är emellan då tolken tolkat färdigt.  

Jag provade att räkna lag time genom att mäta tid från det att talaren sade ett speciellt ord till då att 
tolken producerade det ordet. Det jag då upptäckte var teckenspråkets och det talade språkets 
grammatiska olikheter. Det framgick så tydligt att det är två olika språk och att tolken kan välja att till 
teckenspråk ändra ordföljden på meningen eller att uttrycka samma sak fast med andra ord till de 
respektive språken.  

De språkliga skillnaderna mellan språken som jag beskriver i 2.1 och 2.2 och som Nilsson (2015) 
beskriver med teckenspråkets olika modaliteter och det Bergman (1984) tar upp, skapar alltså en 
svårighet när det gäller att undersöka lag time på det sättet. Detta skriver även Cokely (1992, s. 66) om 
när han jämför amerikanskt teckenspråk med engelska att eftersom detta är två språk i olika 
modaliteter och har olika grammatiska uppbyggnader och därför är det svårt att mäta på det sättet.  

De partier i rollspelet som skulle vara svåra var dessvärre inte märkbart svåra. Därför valde jag att 
bortse från detta. 

Jag visste inte innan hur mycket material jag skulle behöva till denna studie. Därför valde jag att spela 
in retrospektionerna för säkerhetskull. Så att tolkarna skulle få en chans att förklara sitt val av 
agerande i tolkningen. Däremot skedde det inget märkbart ovanligt i tolkningarna så jag valde att 
bortse från retrospektionerna.  

Jag upptäckte däremot en skillnad mellan de erfarna och oerfarna tolkarna genom filmerna när jag 
mätte lag time som jag förklarar i 4.3. Detta hade jag inte förutsett innan så detta var något nytt.  

3.4 Etiska överväganden 
I denna studie har samtliga deltagare skrivit under informerat samtycke eftersom det involverar 
människor. Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, måste 
informanterna vara informerade om studien och veta att det är frivilligt att medverka och att de kan när 
som helst avbryta sin medverkan. Detta följer de riktlinjer som CODEX (2016) har1. Deltagarna är 
även anonyma i denna studie namnen som används för att rapportera resultaten är inte deltagarnas 
riktiga namn. Det informerade samtyckeformuläret som användes finns som bilaga. Detta samtycke 
finns som två olika formulär då den ena riktar sig till de studenter som inte är färdigutbildade tolkar 
och det andra till de tolkar som är utbildade och har erfarenhet inom yrket.  

4. Resultat 
I följande avsnitt redovisar jag resultaten i tabellform, med förklaringar till tabellerna. Jag valde att 
göra tre mätningar av lag time precis i början av tolkningen och sedan ytterligare tre mätningar efter 
13 minuter. De tre tiderna jag fick fram gör jag sedan ett genomsnitt av. Jag valde alltså flera 
mättillfällen för att lag time vid ett enda, eller ett fåtal tillfällen kunde bli missvisande. 

                                                      
1 http://codex.vr.se/manniska2.shtml 
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4.1 Tolkning till teckenspråk 
I tabell 1, 2 och 3 nedan visas den tid mellan att den hörande har börjat tala till att tolken börjar tolka 
till teckenspråk. 

Erfarna tolkar Tre tider i början av 
tolkningen  

Tre tider från 13 
minuter in i tolkningen 
och framåt 

Genomsnitt 

Diana 01,40      
01,70 
01,48 

02,10 
01,70 
02,05 

01,74  

Tanja 01,48 
02,41 
02,20 

02,75 
02,50 fråga  
01,46 

02,13  
 

Nina 01,78 
01,83 
01,38 en fråga 

02,00 
01,45 
02,00 

01,74  
 

Genomsnitt 01,74 02,00 01,87 

Tabell 1. Lag time (eftersläpning) i sekunder vid tolkstart för de erfarna tolkarna i början av tolkningen, 13 
minuter in i tolkningen samt genomsnittet av detta 

 

Oerfarna  Tre tider i början av 
tolkningen 

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen och framåt 

Genomsnitt 

Inger 01,45 
01,50 
01,05 

01,60 
00,40 
01,40 

01,23  
 

Gunnel 02,00 
02,70 
00,95 

02,00 
02,80  
02,00 

02,00  

Eva 00,85 
01,08 
01,09 fråga 

00,88 
00,93 
01,56 

01,00  

Genomsnitt 01,40 01,50 01,41 

Tabell 2. Lag time (eftersläpning) i sekunder vid tolkstart för de oerfarna tolkarna i början av filmen, 13 minuter 
in i tolkningen samt genomsnittet av detta.   
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Tolkar  I början av tolkningen 13 minuter in i 
tolkningen 

Genomsnitt 

Erfarna 01,74 02,00 01,87 

Oerfarna 01,40 01,50 01,41 

Tabell 3. Jämförelse av genomsnittlig lag time (eftersläpning) vid tolkstart mellan oerfarna och erfarna tolkar. 

 

I tabell 1, 2 och 3 kan man konstatera att de erfarna tolkarna har en något lite längre lag time än de 
oerfarna tolkarna när det gäller start av tolkningen. Det gäller såväl första tal turen som efter 13 
minuter och genomsnittet. 

I tabell 4, 5 och 6 nedan visas resultatet för den tid då den hörande har talat klart till att tolken tolkat 
färdigt till teckenspråk.  

Erfarna tolkar  Tre tider i början av 
tolkningen  

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt  

Diana 00,95 fråga  
03,31 
03,13  

03,15 
01,58 fråga 
03,36 

02,58  
 

Tanja 01,46 
01,40 
01,36 

01,00 
00,65 fråga  
00,68 

01,09  
 

Nina 01,31 
00,50 fråga  
00,50 fråga 

02,26 
01,50 
01,11 
 

01,19  
 

Genomsnitt 1,55 1,69 01,62 

Tabell 4. Lag time (eftersläpning) i sekunder när talaren är klar, men tolken fortfarande tecknar för hen har inte 
tolkat allt än.  

 

Oerfarna tolkar Tre tider i början av 
tolkningen 

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt  

Inger 00,88 
00,78 
00,50 fråga  
 

00,00 fråga 
01,20 
01,90 

00,87  

Gunnel 01,00 
01,53 
01,30 

06,38 fråga  
00,70 
03,29 fråga 

02,37  

Eva 00,75 
00,66 fråga 
00,00 fråga 

01,48 
01,18 
03,40 

01,25  

Genomsnitt 00,82 02,17 01,50 

Tabell 5. Lag time (eftersläpning) i sekunder då talaren är klar, men tolken tecknar fortfarande för hen har inte 
tolkat allt än.  
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Tolkar I början av tolkningen 13 minuter in i 
tolkningen  

Genomsnitt  

Erfarna 01,55 01,69 01,62 

Oerfarna 00,82 02,17 01,50 

Tabell 6. Jämförelse av genomsnittlig lag time (eftersläpning) vid tolkavslut mellan oerfarna och erfarna tolkar. 

 

I tabell 4, 5 och 6 kan man konstatera att det inte är någon större skillnad mellan erfarna och oerfarna 
tolkar. Däremot, om man jämför den erfarna tolken Diana med den oerfarna Gunnel så kan man se att 
när talaren ställde en fråga så var den erfarna tolken Diana väldigt snabb med att tolka färdigt, medan 
den oerfarna tolken Gunnel hade en ännu längre eftersläpning än vid vanliga påståenden. Man kan 
även konstatera att de oerfarna tolkarna hade en kortare lag time än de erfarna i början av tolkningen 
men i slutet av tolkningen fick de en längre lag time än de erfarna.  

4.2 Tolkning till svenskt tal 
I tabellerna nedan 7, 8 och 9 återfinns resultaten mellan erfarna och oerfarna tolkar när de tolkar från 
teckenspråk till svenska. De visar tidsgapet för erfarna och oerfarna tolkar från att den teckenspråkige 
har börjat teckna till att tolken börjar översätta till svenskt tal.  

 

Erfarna tolkar  Tre tider i början av 
tolkningen  

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt 

Diana 01,63 
01,23 
01,30   

01,86 
02,11 
02,00  

01,69 

Tanja 03,05 
01,00 fråga  
01,95 fråga   

01,28 
01,23 
01,24   

01,63 

Nina 01,31 
02,50 fråga  
01,50   

01,86 fråga 
01,50 
01,08  

01,63 

Genomsnitt  01,72 01,57 01,65 

Tabell 7. Lag time (eftersläpning) i sekunder för de erfarna tolkarna vid tolkstart i början av tolkningen, 13 
minuter in i tolkningen samt genomsnittet av detta 
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Oerfarna Tre tider i början av 
tolkningen 

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt 

Inger 01,38 
02,05 
01,40 

01,30 
02,00 
02,26 

01,73 

Gunnel 01,11 
01,45 
01,30 

01,55 
01,53 
02,11 fråga 

01,50 

Eva 01,85 
00,96 
01,33 

01,46 
01,00 
01,55 

01,36 

Genomsnitt 01,43 01,64 01,53 
Tabell 8. Lag time (eftersläpning) i sekunder för de oerfarna tolkarna vid tolkstart i början av tolkningen, 13 
minuter in i tolkningen samt genomsnittet av detta 

 
 
Tolkar  Början av tolkningen 13 minuter in i 

tolkningen 
Genomsnitt 

Erfarna  01,72 01,57 01,65 
Oerfarna  01,43 01,64 01,53 
Tabell 9. Jämförelse av genomsnittlig lag time (eftersläpning)vid tolkstart mellan oerfarna och erfarna tolkar 
 
I tabell 7, 8 och 9 kan man konstatera att det förutom Eva som startar förhållandevis snabbare än 
övriga inte är någon större skillnad mellan de erfarna och oerfarna tolkarna. Samtliga tolkar har kort 
lag time när det gäller tolkstart vid tolkning till svenskt tal.   

I tabell 10, 11 och 12 visas resultatet från det att den teckenspråkige har tecknat färdigt till att tolken 
tolkat klart till svenskt tal.  

 

Erfarna tolkar Tre tider i början av 
tolkningen  

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt 

Diana 02,00 
02,40 
00,00 fråga  

03,95 
03,55 
02,25 

02,36 

Tanja 01,16 
01,05 fråga 
01,01 fråga  

01,28 fråga  
03,00 
01,63 

01,50 

Nina 02,13 
01,40 fråga  
01,30 

01,20 fråga 
00,59 fråga 
01,93 

01,43 

Genomsnitt 01,38 02,15 01,76 

Tabell 10. Lag time (eftersläpning) i sekunder för de erfarna tolkarna vid tolkslut i början av tolkningen, 13 
minuter in i tolkningen samt genomsnittet av detta.  
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Oerfarna tolkar Tre tider i början av 
tolkningen 

Tre tider 13 minuter in 
i tolkningen 

Genomsnitt 

Ingrid 03,00 
02,40 
00,61 fråga   

01,00 fråga 
00,93 
02,36   

01,72 

Gunnel 01,00 
01,25 
01,50   

01,11 
01,00 
02,40 fråga   

01,40 

Eva 01,23 
00,90 
01,00 fråga   

01,00 
01,43 
01,13  

01,12 

Genomsnitt 01,43 01,37 01,41 

Tabell 11. Lag time (eftersläpning) i sekunder för de oerfarna tolkarna vid tolkslut i början av tolkningen, 13 
minuter in i tolkningen samt genomsnittet av detta. 

 

Tolkar I början av tolkningen 13 minuter in i 
tolkningen 

Genomsnitt 

Erfarna 01,38 02,15 1,76 

Oerfarna 01,43 01,37 1,41 

Tabell 12. Jämförelse av genomsnittlig lag time (eftersläpning) vid tolkslut mellan oerfarna och erfarna tolkar 
 

I tabell 10, 11 och 12 kan man konstatera att de oerfarna tolkarna har en liten kortare lag time än de 
erfarna i genomsnitt vid tolkslut i tolkning till svenskt tal. Även att den erfarna tolken Diana och den 
oerfarna tolken Ingrid har betydligt längre genomsnittlig lag time vid tolkslut än de övriga tolkarna. 

4.3 Andra observationer omkring lag time 
Förutom den rent tidsmässiga mätningen med lag time upptäckte jag andra intressanta skillnader 
mellan erfarna och oerfarna tolkar som också är kopplat till lag time. De erfarna tolkarna visade med 
icke-manuella signaler som med huvudet lutande åt ena sidan eller med en utsträckt öppen hand att 
talaren hade börjat prata. Även om det inte fanns tillräckligt med information för tolken att börja tolka 
så visade ändå de erfarna tolkarna med en tydlig signal att talaren hade påbörjat sitt yttrande.  

Exempel 1 
Talare: 
Ja… tyvärr är det så att vår dövkonsulent är sjukskriven 
 
Erfaren tolk: 
Huvudvridningar och överkroppsrörelse med utsträckt hand och tecknar sedan 
TYVÄRR DÖVKONSULENT SJUKSKRIVEN  

I detta exempel så har talaren börjat prata men drar ut på sitt första ord och tolken visar detta genom 
att vrida på huvudet och ta ut ena handen.  
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Exempel 2 
Talare: 
Ja.. vad bra att du kunde komma hit 
 
Erfaren tolk:  
Tecknar handen ut och huvud vridning åt sidan sedan tecknar 
BRA DU HAPP LYCKATS HIT  

Tolken i denna situation gör det på samma sätt. När talaren börjat prata men bara hunnit säga ett 
utdraget ”ja”. Även om tolken inte har tillräckligt med information från talaren för att aktivt börja 
tolka vad hen säger så visar ändå tolken att talaren har börjat prata så att den döva vet det.  

Exempel 3  
Talaren: 
Ehh..jaa.. tanken var att  
 
Erfaren tolk:  
Med en huvudvridning åt sidan, händerna utåt samtidigt som axlarna gjorde en rörelse 
upp och ner och sedan tecknar TANKE  

 
I exempel 3 visar även denna tolk att talaren har på börjat sin taltur. Tolken visar också talarens 
intonation.  

 

 
Bild 1. Illustrationer av tolkarnas icke-manuella signaler för att signalera påbörjat tal 
 
Ovan är några illustrationer från de erfarna tolkarna hur de använder sig av överkroppen, 
huvudlutningar och ibland någon utsträckt hand. Dessa rörelser använde de när talaren precis hade 
tagit över talturen och inte riktigt hade bestämt sig för vad hen skulle säga och sade utdragna ord som 
”jaa…”  ”kanske…” men för att sedan prata vidare.  
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5. Analys 

Resultatet visar att de erfarna tolkarna vid tolkstart i tolkning till teckenspråk väntade in talarna med 
ett genomsnitt på 1,87 sekunder medan de oerfarna väntade i 1,41 sekunder (se tabell 3). Deltagarna 
hade i genomsnitt en ganska konstant tid vid de olika mättillfällena när de väntade in talaren även om 
det skilde sig individuellt mellan deltagarna. Att de erfarna tolkarna har en längre lag time kan bero på 
att de är säkrare och vågar vänta på budskapet snarare än att börja tolka orden. 

När det gäller tiden som tolkarna tecknade efter att talaren slutat prata i tolkning till teckenspråk 
visade resultaten att erfarna tolkar hade ett genomsnitt på 1,62 sekunder medan de oerfarna tolkarna 
hade 1,50 sekunder. Även där var det väldigt individuellt men däremot kunde jag inte i denna 
undersökning konstatera någon skillnad mellan en erfaren och en oerfaren tolk.  

Däremot märktes en skillnad i lag time mellan en erfaren och en oerfaren tolk. Den erfarna tolken 
Diana hade en ganska konstant lag time på tre sekunder efter att talaren hade slutat att tala. Däremot 
ändrade hon strategi när det kom en fråga. Då ändrade Diana lag time till så kort som 0 sekunder och 
avslutade frågan samtidigt som den teckenspråkige slutade tecknade. Den oerfarna tolken Gunnel 
däremot avslutar sina turer snabbt vid ungefär 1,5 sekunder under löpande tal, men när det kommer en 
fråga så förlängs plötsligt lag time på upp till 6.38 sekunder.  

När det gäller att tolka frågor verkar det som den erfarna tolken tar hänsyn till att det är en fråga, och 
ligger då närmre talaren. Den erfarna tolken Diana verkade ha en strategi att i löpande tal hålla kvar 
sin tur längre och avslutade varje passage innan hon gav turen åt den teckenspråkige, medan när det 
var en fråga avsluta snabbt. Medan den oerfarna inte alltid tecknade helt klart utan överlät turen till 
den teckenspråkige när denne tog över ordet.  Även den erfarna tolken Nina hade en ganska konstant 
lag time efter att talaren hade slutat att tala men när det var en fråga hade även hon en kortare lag time 
på 0.5 sekunder.  

Det verkar som att de erfarna är snabbare med att avsluta tolkningen när det är en fråga, vilket de 
oerfarna inte gjorde. De erfarna verkade däremot hålla kvar tolkningen längre när det var löpande tal 
och se till att allt verkligen tolkades, medan de oerfarna var snabba med att tag ner händerna och sluta 
tolka vad den hörande sade när den teckenspråkige började teckna. Ett annat perspektiv på detta kan 
vara att den oerfarna tolken var mån om att frågan skulle tolkas exakt rätt, medan den erfarna var mån 
om att interaktionen mellan hörande och döv skulle fungera. Som McDermid (2014) visade som jag 
tar upp i 2.5, kan detta vara en skillnad mellan de två grupperna.  

Resultaten visade också tydligt när det gällde alla de oerfarna tolkarna att de inte alltid tecknade 
färdigt allt som den hörande sade. Istället tog de ned händerna väldigt snabbt när den teckenspråkige 
ville ha ordet. Medan de erfarna tog plats till att teckna färdigt. De oerfarna tolkarna fick även fråga 
den teckenspråkige vid några fler tillfällen om tecken jämfört med de erfarna som inte behövde göra 
detta.  

 

Materialet visade också att samtliga erfarna tolkarna rör på sig när talaren börjar prata och väntar inte 
in sammanhang eller något annat för att visa att turen börjat. De använder icke- manuella signaler för 
att signalera att en taltur börjat. Som huvudskakningar när någon tvekar på rösten och andra 
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gungningar för att signalera att talaren har tagit turen och för att rösten t ex är tvekande i början. Sedan 
väntar de in sammanhang eller en idé när talaren väl börjar formulera vad de ska säga. 

Det intressanta med denna strategi är att både de erfarna och de oerfarna tolkarna använde sig av 
denna strategi till svenska från teckenspråk. Det vill säga att de använde sig av utdragna ord som 
”jaa…” och sådana ord som man ofta använder sig av när man börjar prata. Kanske är det för att den 
som har svenska som första språk vet hur man uttrycker detta på svenska, men att om man har 
teckenspråk som andraspråk inte behärskar den strategin än på samma sätt. Eller att det är en 
tolkstrategi som tolkar använder för att markera att den hörande har börjat prata.  

I fråga om tolkning till svenskt tal hade samtliga tolkar kortare lag time vid tolkstart. Vilket skulle 
kunna bero på att de flesta tolkarna har talad svenska som första språk och därmed har en annan 
strategi för sin tolkning. Det kan också bero på de olika språkens grammatiska uppbyggnad. För 
tolkslut i tolkning till svenskt tal är det svårt att dra slutsatser eftersom en deltagare bland de oerfarna 
tolkarna och en deltagare bland de erfarna hade betydligt längre lag time än övriga. Det kan bero på 
individuella skillnader eller andra tillfälligheter. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att se om det går att uppfatta och mäta någon skillnad i lag time mellan 
erfarna och oerfarna tolkar och i så fall vid vilka tillfällen denna skillnad blir mer markant skillnad och 
när det inte är det. Studien genomfördes genom att spela in ett rollspel med respektive deltagare, och 
efteråt med tidtagarur mäta deras lag time.   

Ett problem som uppstod ganska tidigt i studien var hur man faktiskt ska definiera lag time för att 
kunna mäta den. Den fråga som omedelbart uppkom i början av dataanalysen var: ”När börjar talaren 
egentligen att tala och när börjar tolken tolka?” samt när kan man bestämma eller identifiera att tolken 
har en bestämd lag time?  

Jag upptäckte att när talaren börjar prata är det inte ord som omedelbart produceras i exakt tempo. 
Istället börjar talaren ofta med tvekord (”mmm…” eller liknande) eller genom att sucka ett ”jaa” och 
också dra ut på det första orden för att sedan förklara mer exakt vad de menar. Tolkarna hade olika sätt 
att hantera dessa utdragna inledningar och därmed blev det problematiskt att identifiera var man kan 
säga att tolken har börjat tolka.  

Jag upptäckte att de erfarna tolkarna visade med icke- manuellt signaler att en talare börjat ta över 
turen (se ovan exempel 1 och 3), medan de oerfarna tolkarna kunde vänta in den informationen i 
början och då vänta in i två sekunder för att sedan manuellt teckna JA eller tecknet KANSKE.  

Däremot använde både de erfarna och de oerfarna tolkarna sig av denna strategi när de tolkade från 
teckenspråk till svenska. De använde sig av startord som ”jaa..” och ”ehmm..” när den teckenspråkige 
började teckna.  

Jag försökte att transkribera det talaren sa och sedan det tolken tecknade för att därefter ta tid från att 
talaren exempelvis sa ordet ”bra” till dess att tolken tecknade BRA. Det jag då uppmärksammade var 
de olika tolkstrategier som parafrasering. Om tolken exempelvis väljer att omformulera meningen men 
med samma innehåll, innebär det då att tolken har en viss lag time för att man väljer att teckna BRA 
först eller sist i en mening, eller är det bara en tolkstrategi av språklig natur. Tolken kan därmed ha en 
lag time på fem sekunder på ett visst ord men en sekund på ett annat ord. Det kan även vara den 
anledningen att teckenspråk och svenska är två olika språk med olika meningsuppbyggnader och har 
olika ord och tecken för att uttrycka samma betydelse. Efter att ha analyserat datamaterialet har jag 
kommit att anse att det mer är en tolkstrategi av språklig natur.  

Ytterligare en aspekt av resultaten är att de erfarna tolkarna kan ha mer erfarenhet av den här typen av 
uppdrag och därmed vara mer insatta i ämnet och vad som brukar tas upp på ett sådant här uppdrag. 
Båda grupperna fick dock förberedelsematerial innan som kan ha påverkat resultatet för att desto mer 
insatt och ju mer förkunskap tolken har inom ett område desto lättare är det att tolka och förutse vad 
talaren kommer att säga. Det kan vara att tolken vet vilka termer som vanligen används vid sådana 
situationer och vad det innebär. De oerfarna tolkarna frågade om den teckenspråkige vid flera tillfällen 
och det behövde inte de erfarna tolkarna göra. 

Resultatet av lag time för båda grupperna i denna studie kan även ha påverkats av tolksituationen och 
typen av tolkning. Cokely (1992) spelade in sitt material under en konferens där tolkarna tolkade en 
föreläsare. Då kanske tolken kan välja att ha en längre lag time än i en situation som i detta rollspel då 



19 
 

turtagningarna mellan deltagarna växlar och interaktionen av tolkningen är viktigare än att ha en lång 
lag time.  

Studien har kommit fram till att det inte fanns en skillnad i lag time mellan erfarna och oerfarna tolkar 
(tolkstart vid tolkning till teckenspråk och tolkslut vid tolkning till svenskt tal). Det fanns däremot 
individuella skillnader. Den intressanta skillnaden var dock hur tolkarna hanterade tolkstart och frågor. 

Vidare forskning i detta ämne skulle kunna vara att identifiera hur man på bästa sätt kan mäta lag time 
och se om det är någon skillnad bland tolkars lag time i olika situationer.  
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Bilaga 1 

Information till deltagare / informerat samtycke 
Hej! 
 
Jag heter Malin Lundberg och går sista året på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på 
Stockholms Universitet. Det här är en forskning om teckenspråkstolkning. Denna studie kommer att 
användas för att analysera och jämföra tolkning som sedan kommer att presenteras som min 
examination. 
 
Eftersom att du går sista året på en teckenspråkstolk utbildning så är vi intresserade av att ha med dig i 
vår forskning.  
 
Du kommer att tolka en dialog i ett rollspel mellan en hörande och en döv person. Du kommer att få 
förberedelse material innan och sedan tolka mötet mellan de båda språken som kommer att ta ungefär 
20 minuter. Efter tolkningen kommer du att få svara på några frågor som tar ungefär 10 minuter. När 
det är klart kommer jag att tag materialet och ladda över det till min dator och analysera detta. Detta 
inspelade material kommer endast att användas till syfte för forskning och kommer att raderas när det 
är färdigt.  
 
Resultatet kommer att redovisas i en form av en c-uppsats som kommer att presenteras. Din prestation 
kommer att vara anonym i rapporten så du kommer inte att veta ditt specifika resultat. 
 
Deltagande i denna forskningsstudie är frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta och avsluta ditt 
deltagande i denna studie. Det material där du är med i kommer då omedelbart att tas bort från 
forskningen och raderas.   
 
Ansvarig för denna studie är Malin Lundberg och handledaren Elisabet Tiselius. Du kan mejla när du 
vill till malin.lundberg@outlook.com om du har några frågor.  
 
Informerat samtycke  
 
 
Här med bekräftar jag att fått denna skriftliga samt annan muntlig information om forskningsstudien. 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag är 
medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Information till deltagare / informerat samtycke 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Malin Lundberg och går sista året på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på 
Stockholms Universitet. Det här är en forskning om teckenspråkstolkning. Denna studie kommer att 
användas för att analysera och jämföra tolkning som sedan kommer att presenteras som min 
examination. 
 
Eftersom att du är utbildad teckenspråkstolk är vi intresserade av att ha med dig i vår forskning. 
 
Du kommer att tolka en dialog i ett rollspel mellan en hörande och en döv person. Du kommer att få 
förberedelse material innan och sedan tolka mötet mellan de båda språken som kommer att ta ungefär 
20 minuter. Efter tolkningen kommer du att få svara på några frågor som tar ungefär 10 minuter. När 
det är klart kommer jag att tag materialet och ladda över det till min dator och analysera detta. Detta 
inspelade material kommer endast att användas till syfte för forskning och kommer att raderas när det 
är färdigt.  
 
Resultatet kommer att redovisas i en form av en c-uppsats som kommer att presenteras. Din prestation 
kommer att vara anonym i rapporten så du kommer inte att veta ditt specifika resultat. 
 
Deltagande i denna forskningsstudie är frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta och avsluta ditt 
deltagande i denna studie. Det material där du är med i kommer då omedelbart att tas bort från 
forskningen och raderas.   
 
Ansvarig för denna studie är Malin Lundberg och handledaren Elisabeth Tiselius. Du kan mejla när du 
vill till malin.lundberg@outlook.com om du har några frågor. 
 
 
 
Informerat samtycke  
 
 
Här med bekräftar jag att fått denna skriftliga samt annan muntlig information om forskningsstudien. 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag är 
medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.  
 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 
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