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Sammanfattning 
Studien behandlar och beskriver dels hur tolkar upplever att taltolka hörande personer som använder 
teckenspråk, dels hur hörande personer som använder teckenspråk upplever att bli taltolkade. Två 
fokusgrupper fick berätta om sina erfarenheter av denna företeelse; teckenspråkstolkar i en grupp och 
hörande teckenspråkiga i en annan grupp. Genom kvalitativ innehållsanalys identifierades fem teman 
med de viktigaste aspekterna i frågan. Dessa teman var: 1. Hörandes val av språk i tolkade 
sammanhang 2. Strategier för att hantera att bli taltolkad 3. Tolkens språkliga utmaningar 4. Ett gott 
samarbete är avgörande 5. CEFR – självbedömning är svårt. Genom dessa teman framkom att 
taltolkning av hörande är ett komplext fenomen som kräver särskild hantering. Ett väl utarbetat 
samarbete är en stor fördel och underlättar tolkens arbete. Det krävs också god kännedom om 
anledningen till att hörande ibland väljer att teckna i tolkade sammanhang. Det gör att tolken kan 
slappna av och koncentrera sig på tolkuppdraget. God insikt hos hörande gällande sin 
teckenspråkskompetens är också eftersträvansvärt. Vanan av att bli taltolkad underlättar situationen 
eftersom hörande då utarbetar strategier för att tåla att parallellt med den egna produktionen höra 
taltolkningen. 

Abstract 
This study examines interpreters’ experiences of interpreting hearing signers into spoken language and 
describes the phenomenon of being the hearing person who signs in these interpreted contexts. Two 
focus groups were given the chance to share their stories about the situation - one group of sign 
language interpreters and one group of hearing signers. Through content analysis five themes were 
identified concerning the most important aspects. 1. Hearing persons’ choice of language in an 
interpreted situation 2. Strategies to manage being interpreted into spoken language 3. The 
interpreters’ linguistic challenges 4. Good cooperation is vital 5. CEFR- self-evaluation is hard. These 
themes revealed that giving voice to hearing signers is a complex phenomenon requiring special 
management. Well developed cooperation is an advantage and facilitates the interpreters work. Good 
knowledge about the reasons why hearing signers choose to sign makes it easier for the interpreters to 
relax and concentrate on the task. Hearing people need to have good understanding of their language 
proficiency as well as being accustomed to and develop strategies for managing to hear the interpreters 
voice over. 
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1.Inledning 

1.1 Inledning 
Föreliggande studie behandlar ämnet tolkning, närmare bestämt teckenspråkstolkning och mer 
specifikt så kallad taltolkning (voice over) (Napier, Goswell och McKee 2010:40) och den situation 
som uppstår då hörande, teckenspråkskunniga personer väljer att använda teckenspråk i ett samtal där 
tolk används. Teckenspråkstolkning används i kommunikationen mellan döva och icke-
teckenspråkskunniga hörande. Vanligtvis beställs teckenspråkstolk till möten och sammankomster där 
den döva deltagaren använder teckenspråk och personer med fullgod hörsel, hädanefter benämna 
”hörande”, använder talad svenska. Den absolut vanligaste situationen är att de hörande deltagarna inte 
har några kunskaper i teckenspråk. I vissa tolkade sammanhang händer det dock att det, förutom 
hörande, icke-teckenspråkskunniga personer, även finns en eller flera hörande deltagare i rummet som, 
i varierande grad, behärskar teckenspråk. Dessa personer kan ibland välja att använda teckenspråket i 
stället för svenska och blir då s.k. taltolkade. 

Grundförutsättningarna för ett teckenspråkstolkat samtal brukar vara att den döva personen använder 
teckenspråk i sin kommunikation. Teckenspråket uppfattas och avläses av tolken och simultantolkas 
till talad svenska. Detta brukar alltså i dagligt tal, och också här i uppsatsen, kallas taltolkning. Den 
hörande parten i samtalet använder sig av talad svenska för att kommunicera och simultantolkas till 
teckenspråk av tolken. 

Under mina år som praktiserande teckenspråkstolk har jag många gånger varit med om att någon av de 
hörande tolkanvändarna valt att använda teckenspråk i den tolkade situationen. Vid en första anblick 
kan man tycka att det är egalt vilket språk en talare väljer att använda så länge tolken som är beställd 
behärskar detta språk. Men vid närmare granskning har jag blivit varse att just denna företeelse är 
delikat och komplex och ställer många frågor, relaterat till tolkning, på sin spets.  

Den största skillnaden på att taltolka en döv person jämfört med att taltolka en hörande person är det 
faktum att den hörande som tecknar faktiskt också hör den taltolkade versionen av sin egen tecknade 
utsaga. Detta uppfattas dock, av den hörande personen, med en fördröjning på några sekunder som 
beror på tolkens s.k. lagtime (Napier 2016:xii), alltså med vilken fördröjning tolken formulerar 
målspråket. Vid taltolkning av döva personer uppfattas inte den tolkade produkten av 
källspråksproducenten i samma mening. Döva som taltolkas uppfattar inte tolkningen, störs inte av 
den och får ingen kännedom om de exakta formuleringarna i tolkningen. 

Många gånger har jag ventilerat företeelsen med tolkkollegor och har upplevt att de flesta i någon mån 
upplever denna situation, om inte obekväm, så åtminstone annorlunda. 

I den här studien har jag för avsikt att belysa tolkars upplevelse av att taltolka hörande personer och att 
försöka ringa in hörande personers tankar kring sitt val att använda teckenspråk i tolkade 
sammanhang. 
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1.2 Syfte 
Syftet med min studie är att genom analys av fokusgruppsintervjuer med tolkar och hörande 
teckenspråkskunniga personer försöka beskriva tolkars upplevelser av att taltolka hörande 
teckenspråkiga och att bringa klarhet i anledningen till att hörande teckenspråkiga ibland väljer att 
teckna och bli taltolkade och hur de upplever en sådan situation. 

Mina forskningsfrågor väljer jag att formulera enligt nedan: 

•  Vilka orsaker anger hörande till varför de ibland väljer att bli taltolkade? 
 

• Hur upplevs tolksituationen i ett sammanhang där dessa hörande teckenspråkiga väljer att 
använda teckenspråk och därmed bli taltolkade:  

o av tolkar? 

o av hörande teckenspråkiga? 
 

 

2. Bakgrund 
Det saknas idag forskning kring taltolkning av hörande teckenspråkiga personer. Därför måste fältet 
betraktas ifrån olika håll och en ram behöver byggas; en ram som i någon mån inringar företeelsen 
som belyses i studien. Ett försök har gjorts att närma sig området utifrån olika perspektiv såsom bl. a 
samarbetsaspekten, den språkliga aspekten, andraspråksaspekten och gemenskapsaspekten. 

 

2.1 Tolkens uppgift  
Kammarkollegiet skriver att ”tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som 
inte talar samma språk” (2004:4). 

Tolkens arbete handlar alltså om att överföra ett språkligt budskap från ett källspråk till ett målspråk 
och därmed göra det möjligt för (minst) två parter, som inte kan varandras språk, att samtala. Tolkning 
kan utföras på två olika sätt - simultantolkning och konsekutivtolkning. 

Russell (2005:136) definierar simultantolkning som processen att tolka till målspråket samtidigt som 
källspråket produceras. Konsekutivtolkning definieras som processen att tolka efter det att talaren eller 
den som tecknar har avslutat ett stycke text. Talaren väntar då medan tolken överför informationen. 
Vid de flesta tolkuppdrag mellan teckenspråk och svenska används simultantolkning. 

För teckenspråkstolkar som simultantolkar blir uppgiften att å ena sidan lyssna på det talade språket, 
här svenska, och tolka det till teckenspråk och å andra sidan titta och avläsa det tecknade språket, här 
svenskt teckenspråk och tolka det till talad svenska, s.k. taltolkning. 
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Tolkens uppgift är också att anpassa språkbruket till situationen, ta ansvar för att samordna samtalet så 
till vida att turtagningen flyter och att göra sitt yttersta för att alla parter ska känna sig bekväma med 
den tolkade situationen.   

 

2.2 Tolkens färdigheter 
För att kunna klara sitt arbete behöver tolken besitta olika typer av färdigheter. Att vara flytande i de 
båda arbetsspråken är en självklarhet men det finns också andra färdigheter som är viktiga. Mindess 
(1999 i Demers 2005:211) betonar vikten av att ha exceptionellt goda språkkunskaper men också 
kunskaper om båda språkens tillhörande kultur som ska överföras. Demers menar dock att det inte 
räcker med kultur och språk. Tolken behöver ha personlig kompetens som medmänniska och vara 
duktig på att interagera med olika personer för att kunna erbjuda god tolkservice. Demers påpekar 
också att tolken ska kunna vara både personlig och professionell i en lagom blandning och snabbt 
kunna avläsa och förstå olika situationer. Att snabbt bedöma och ha förmågan att se vilka relationer 
människor har med varandra och hur olika uttalanden hänger samman, detta för att kunna manövrera 
mellan olika språkliga alternativ i tolkningen och snabbt avgöra vilka konsekvenser det ena eller andra 
alternativet genererar. 

När det gäller tolkens process under pågående simultantolkning ska tolken enligt Napier, McKee& 
Goswell (2010:28) hantera förmågan att både lyssna till källspråkets budskap, identifiera begrepp och 
innehåll som ska tolkas, rekonstruera och leverera detta innehåll på målspråket. Detta sker samtidigt 
som tolken fortsätter lyssna på källspråket, identifierar nästa segment som ska tolkas och dessutom 
monitorerar målspråket som produceras. 

Placering är också en viktig del för tolken att ta ställning till enligt Demers (2005:218). Tolken måste 
kunna bedöma var den bästa placeringen är för alla parter och ta i beaktande att man behöver fri sikt i 
kontakten med de teckenspråkiga respektive god auditiv miljö för de som använder talat språk. Ett 
exempel på det kan vara att placera sig mittemot de som använder teckenspråk och bredvid, eller i 
närheten av, de som talar. 

En förutsättning för att kunna välja en lämplig placering är att tolken vet vilka personer i 
sammanhanget som kommer att använda respektive språk. Kunskapen om vilket språk tolkanvändarna 
planerar att använda blir särskilt viktigt om det finns personer närvarande som kan tänkas använda 
båda språken, eller skifta under samtalet.  

 

2.3 Tolkning för personer som lär sig 
teckenspråk. 
De senare årens trend att fler döva och hörselskadade elever går integrerat i skolor för hörande barn 
gör att många döva barn inte får motsvarande teckenspråkskunskaper som de fick tidigare. Kermit 
(2010: 158) menar att om man har ett barn med dövhet eller hörselnedsättning och barnet har fått ett 
s.k. coclea implantat (CI) måste man som förälder ta ett beslut om huruvida man vill ge sitt barn ett 
eller två språk. Enbart talat språk eller talat språk och teckenspråk. Specialskolorna för döva har 
traditionellt varit den plats där döva barn med hörande föräldrar i Sverige fått möjlighet att förvärva 
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det språk de behövde för att utvecklas i skolan, teckenspråk. Idag när en övervägande del döva och 
hörselskadade barn får ett CI inopererat är det i stället allt mer vanligt att barnen går i skolan i en 
talspråklig miljö utan teckenspråk och först som tonåring eller i vuxen ålder börjar lära sig 
teckenspråk. I Finland beskrivs situationen i stort sett likadant med dövskolor och aktiviteter för döva 
barn där barnens teckenspråksspråkutveckling garanterades (Rainò 2012:6). Det finns studier som 
visar att ca en tredjedel av alla barn som får ett implantat idag använder någon typ av visuellt 
komplement i språkinteraktionen. I skolan får dessa barn ofta stöd i form av assistent eller tolk för att 
klara skolgången (Rainò 2012:4).  

I yrkeslivet som teckenspråkstolk möter man ett stort antal döva och hörselskadade personer med 
varierad bakgrund och erfarenhet. En grupp som uppenbarligen ökar är den med döva och 
hörselskadade som lär sig teckenspråk sent och som först senare i livet börjar använda 
teckenspråkstolk. Smith & Dicus (2015) behandlar just denna iakttagelse. De har undersökt hur tolkar 
upplever att tolka döva och hörselskadade som lärt sig teckenspråk senare i livet. Tolkarna i studien 
bekräftar att de tolkar åt denna mottagargrupp regelbundet och att de beskriver tolkarbetet som 
annorlunda jämfört med att tolka till döva och hörselskadade som behärskar flytande teckenspråk. 
Dessutom menar tolkarna att de saknar utbildning för att ge adekvat tolkservice till denna grupp 
(Smith & Dicus, 2015:206).  

Frågan om upplevelsen av att tolka personer som förvärvat språket i vuxen ålder blir aktuell i 
föreliggande studie eftersom många hörande som väljer teckenspråk i tolkade sammanhang har 
förvärvat teckenspråket senare i livet, dessutom med varierad framgång. Kunskaperna kring tolkning 
av dessa personers språkliga produktion är liten och så långt jag kunnat finna finns ingen kunskap alls 
om hur man kan eller bör utbilda tolkar för att hantera denna situation. Än mindre finns det kunskap 
om hur man taltolkar hörande som inte har ett fullständigt och utvecklat teckenspråk. 

 

2.4 Teckenspråkstolkning - tolkning med olika 
modaliteter 
En av de färdigheter tolken måste besitta är som tidigare beskrivits, de språkliga. Tolken behöver ha så 
goda kunskaper i båda arbetsspråken att hon snabbt hittar motsvarigheter i målspråket. Ett faktum för 
just teckenspråkstolkning är att de båda arbetsspråken har olika modalitet. Ena språket kräver visuell 
perception och det andra auditiv perception.  

I tolkens arbete med att hitta en adekvat motsvarighet på målspråket tas många hänsyn. Janzen 
(2005:83) beskriver skillnaderna i modalitet och uppmärksammar läsaren på det faktum att 
teckenspråkets struktur och uppbyggnad utnyttjar människans visuella kapacitet genom att producera 
språk med hjälp av två händer, ansikte och kropp. Mycket information kan uttryckas simultant. Det 
talade språket är anpassat efter vår hörsel och skapas med hjälp av rösten mestadels linjärt men med 
inslag av simultan information så som intonation. Denna modalitetsskillnad påverkar tolkens arbete 
eftersom språken förpackas på olika sätt och det finns också skillnader i vilken typ av information som 
vanligen finns med i de olika språken (Nilsson, 2015:13). Denna kunskap om olika modaliteter och 
dess effekt på tolkarbetet besitter de flesta tolkar.  

Normalt i teckenspråkstolkade sammanhang arbetar tolken med de båda modaliteterna parallellt. När 
tolken taltolkar avläser hon det visuella teckenspråket och producerar simultant det auditiva talade 
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språket. En något annorlunda situation uppstår när teckenspråkiga hörande väljer att teckna i tolkade 
sammanhang. Då uppstår i någon mån en tredje variant av modalitetskombination både för tolken och 
för den hörande personen som tecknar. Personen som producerar teckenspråk använder mycket riktigt 
det "visuella rummet" men parallellt används också hörseln för avstämning med tolken som taltolkar. 
Tolken vet att den person som nu tecknar hör den tolkade utsagan och kan tänkas ge feedback på 
tolkens arbete antingen via rösten eller, tack vare sin hörsel, upprepa något på teckenspråk. Dessa 
aspekter är, såvitt jag har kunnat finna, ännu obeforskade områden.   

 
 

2.5 Samarbetet med tolken 
Napier (2007:427) visar i sin studie om samarbete mellan en döv föreläsare och två teckenspråkstolkar 
att det finns en strategisk och utvecklad interaktion mellan parterna. Detta samarbete baseras enligt 
Napier på sex maximer: 1. tillit 2. förberedelse 3. förhandling 4. ögonkontakt 5. turtagning och 6. 
visuella signaler. 

Samarbetet i sig sker genom parternas användande av blickriktning, pauser och nickningar. Dessa 
signaler används bl.a. för att visa att man har förstått, för att visa att det kommer ett nytt stycke, för att 
klargöra saker och för att styra tempot i teckenspråksproduktionen. 

Denna typ av samarbete mellan tolk och döv menar Napier återfinns i de flesta tolkade situationer. 
Man kan då fundera över om motsvarande samarbete går att återfinna även mellan tolk och hörande 
teckenspråkig som väljer att teckna i ett tolkat sammanhang. 

Wadensjö (1998:12) liknar tolkens och samtalsparternas interaktion vid en kommunikativ pas de trois 
där tolkens samordnande funktion är särskilt viktig. Jag utgår ifrån att detta slags samarbete upplevs 
vara av lika stor vikt oberoende av om det är hörande eller döva som använder teckenspråk. 

 

2.6 Turtagning i tolkade sammanhang 
Turtagning i tolkade sammanhang ser något annorlunda ut än turtagning vid samtal utan tolk. Vid 
tolkade samtal byter talarna normalt tur med tolken. Även tolken själv tar ibland beslut om vems turen 
är, särskilt när samtalet av någon anledning inte flyter på naturligt (Roy 2015:289). 

När döva och hörande samtalar via tolk uppstår ibland svårigheter med turtagningen. Tolken ligger 
någon mening efter, i sin målspråksproduktion, och döva har inte möjlighet att höra när hörande 
avslutar sin tur. Hörande, å andra sidan, har ofta inte förmåga att se när döva är klara och redo att ge 
turen vidare.  

Hörande teckenspråkiga som deltar i ett tolkat samtal på teckenspråk har förmånen att både se och 
kunna avgöra när döva ger turen vidare samtidigt som de kan höra tolkens talade produktion. De hör 
också övriga hörande deltagare och kan se när tolkarna är klara med sin tolkning till teckenspråk. Trots 
det är det inte självklart att man som hörande teckenspråkig följer de turtagningsregler döva följer i en 
tolkad situation. De har fortfarande sin hörsel och man kan tänka sig att det är svårt att bortse från 
även om man väljer att använda teckenspråk. 
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2.7 Teckenspråk - ofta tolkens och andra hörande 
teckenspråkigas andra språk 
Nicodemus & Emmorey (2013:625) fastställer att de allra flesta teckenspråkstolkar har talat språk som 
sitt första språk (L1) och teckenspråk som sitt andra språk (L2) och att det vanligtvis är förvärvat i 
vuxen ålder. Man kan rimligen anta att det även gäller för övriga hörande personer som kan 
teckenspråk. 

När det gäller tolkar i talade språk är det vanligast och i stort sett en policy för konferenstolkar att 
tolka till sitt första språk, medan det för teckenspråkstolkar finns, enligt Nicodemus & Emmorey 
(2013:625), åtskilliga som vittnar om att de upplever en större tillfredställelse när de tolkar till 
teckenspråk, alltså till sitt L2. Det skulle kunna innebära, menar Nicodemus & Emmorey, att man 
möjligen känner sig mer skicklig på att producera än att avläsa teckenspråk och det skulle kunna vara 
förklaringen till att många tolkar föredrar tolkning till teckenspråk. De nämner också att en helt annan 
anledning kan vara att man som teckenspråkstolk med åren får långt större erfarenhet av att tolka till 
teckenspråk eftersom efterfrågan på tolkning i den riktningen är större. Om denna uppfattning 
angående vad man som tolk föredrar också stämmer med svenska teckenspråkstolkars har jag inte 
kunnat finna några studier kring.  

Faktum kvarstår att vi kan anta att både svenska teckenspråkstolkar och andra hörande personer som 
väljer att teckna i tolkade sammanhang har, i de flesta fall, studerat och lärt sig teckenspråk i vuxen 
ålder vilket möjligen kan innebära att båda dessa grupper har vissa brister i hur man uttrycker sig 
grammatiskt och idiomatiskt korrekt. 

 

 

2.8 Skifte av språk under tolkuppdraget 
Det finns forskning som visar att det är ganska vanligt förekommande att tolkar stöter på personer som 
under tolkuppdragets gång vill byta språk. Hlavac (2010) beskriver en situation som tolkar i talade 
språk ofta upplever. I migrationssammanhang är det exempelvis inte ovanligt att tolkanvändaren 
önskar att få byta språk exempelvis från det språk personen senast talat i det land han eller hon nyligen 
uppehållit sig i till det språket man har som första språk. Om tolken råkar ha tillräckliga kunskaper i 
detta språk går tolken ofta med på att byta till ett annat tolkspråk. Ibland väljer tolkanvändaren att 
använda ett visst språk av lojalitetsskäl eller pliktkänsla - ett språk som inte är det dominanta (Hvalac 
2010:193). Här kan vi möjligen dra en parallell till de hörande personer som väljer att teckna i tolkade 
sammanhang trots att de allra flesta har svenska som sitt första språk.  

 
2.9 Språket som gemenskap 
Svenskt teckenspråk är sedan 1981 erkänt som ett språk i Sverige och idag likställs teckenspråket i 
många sammanhang med de fem officiella minoritetsspråken i Sverige. Ett av kriterierna för att ett 
språk ska erkännas som minoritetsspråk av Europarådet är att språket ska ha existerat i minst tre 
generationer, vilket är fallet för svenskt teckenspråk (Institutet för språk och folkminnen, hemsida 8/8 
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2016). Svenskt teckenspråk har använts av döva under lång tid även om man inte kan säga exakt när 
det växt fram. Man vet dock att den första svenska skolan för döva grundades år 1809. Dessa fakta är 
ett bevis för att också kultur och traditioner fått möjlighet att formas under lång tid. 

Kenndahl (2011:20) beskriver språket, även minoritetsspråken, som ett sätt att skapa gemenskap och 
det är något många döva vittnar om – en språklig och kulturell gemenskap som fått växa fram tack 
vare dövskolorna i Sverige (idag Specialskolor) och genom dövföreningarnas framväxt. Även hörande 
personer har fått delta i dövföreningarnas aktiviteter men det har företrädesvis varit hörande barn till 
döva föräldrar som på allvar varit delaktiga där. Sedan 80-talet och framför allt 90-talet har dock 
möjligheterna för hörande att studera teckenspråk etablerats. Idag finns både kurser att läsa på 
universitetsnivå såväl som på folkhögskolor och vissa studieförbund. Det innebär att fler hörande 
personer lär sig språket och kan bli en del av den teckenspråkiga gemenskapen. Som hörande kan man 
också växla mellan språken och delta både i den teckenspråkiga och den talspråkiga miljön. Detta ger 
hörande teckenspråkskunniga möjligheten att i tolkade situationer välja vilket språk de ska använda - 
teckenspråk eller svenska. Kenndahl (2011:21) skriver att i flerspråkiga miljöer förekommer gärna s.k. 
kodväxling. Genom kodväxling, antas flerspråkiga individer kunna laborera med språkens funktioner 
och symboliska värden (Gumperz 1982 i Kenndahl 2011). Detta kan vara en anledning för hörande att 
välja det ena eller andra språket i tolkade sammanhang, beroende på språkens funktioner och 
symboliska värden. 
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3. Material och Metod 
Följande avsnitt redogör för det material som samlats in och de metoder som använts för 
datainsamling och analys. Deltagare till två olika fokusgrupper rekryterades genom inbjudningar via e-
post. Fokusgrupperna träffades vid vardera ett tillfälle för att prata om upplevelserna kring taltolkning 
av hörande teckenspråkiga. Den ena gruppen, fokusgrupp 1, bestod enbart av teckenspråkstolkar och 
de var sex till antalet. Den andra gruppen, fokusgrupp 2, bestod av tre hörande teckenspråkskunniga 
personer som alla har erfarenhet av att bli taltolkade. Därutöver genomfördes två intervjuer med 
vardera en hörande teckenspråkig person. Dessa två personer hade fått förhinder att delta vid 
fokusgruppens inspelningsdag och erbjöds en intervju som alternativt sätt att delta i studien. När jag 
sammanställt och analyserat mitt datamaterial har jag låtit de två intervjuade personerna ingå i mina 
resultat för fokusgrupp 2, eftersom de representerade samma grupp och diskuterade samma frågor som 
de som verkligen deltog vid fokusgruppsamtalet. Jag räknar det därför hädanefter som att fokusgrupp 
2 hade fem deltagare. 

Halvöppna intervjufrågor förbereddes för respektive fokusgrupp. Frågorna formulerades i syfte att 
försöka fånga tolkars upplevelser av företeelsen att taltolka hörande respektive att bli taltolkad som 
teckenspråkig hörande. Min egen erfarenhet som professionell tolk under många år tillsammans med 
intryck jag fått efter samtal med tolkkollegor om frågan fick fungera som utgångspunkt i valet av 
frågor. För att vara säker på att frågorna var så heltäckande som möjligt tog jag hjälp av två 
tolkkollegor som fick komma med förslag på förändringar och kompletteringar innan 
fokusgruppsintervjuer genomfördes. Jag fungerade själv som samtalsledare vid båda fokusgrupperna 
och var noga med att be deltagarna klargöra vad de menade och syftade på om något i diskussionerna 
verkade oklart. Detta för att minska risken för oklarheter vid analysarbetet (Bloor 2001:70). Frågorna 
återfinns i bilaga 1 och 2.  

Frågorna till respektive grupp berörde till stor del samma områden men av nödvändighet (eftersom 
grupperna hade något olika profiler), med något olika fokus. Följdfrågor ställdes av mig som 
samtalsledare och varierades beroende på vilken väg samtalen tog. 

Både fokusgruppsträffarna och intervjuerna spelades in med två videokameror. Anledningen till att 
använda två kameror var dels för att säkerställa att jag fick fokusgrupperna inspelade i händelse av att 
någon kamera inte fungerade och dels för att täcka alla vinklar så att jag vid transkriberingsarbetet 
också skulle kunna se gester och eventuella tecken som uttalades utan auditiv komponent. Denna 
företeelse är vanlig när teckenspråkiga hörande kommer samman.  En annan fördel med att just 
använda videokamera i stället för endast ljudupptagning är att man slipper känna osäkerhet under 
transkriptionsarbetet om vem som uttalar vad.  

I enlighet med Bloors modell (2001:72) transkriberades sedan det inspelade materialet med de 
talspråkliga formuleringar som uttrycktes, men i en något redigerad form för läsbarhetens skull. Även 
särskild betoning markerades i transkriptionsarbetet. Under transkriberingsarbetets gång noterades 
även tankar och reflektioner som uppkom för att i ett senare skede i analysarbetet kunna gå tillbaka till 
dessa för vidare analys. Varje persons utsagor sammanställdes var för sig och de olika 
samtalsområdena kategoriserades och markerades med en siffra. De utsagor som ansågs särskilt 
intressanta och relevanta för studien fick därutöver olika färgmarkeringar. 
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3.1 Fokusgruppsdeltagare 
Urvalet av deltagarna till studien kan karakteriseras som ett bekvämlighetsurval eftersom deltagarna 
kontaktades genom av mig kända kanaler. Dessutom var det enbart de som svarade på min förfrågan 
som deltog. Urvalet av både teckenspråkstolkar och hörande teckenspråkiga skedde genom att jag 
formulerade ett informativt mail med en beskrivning av min studie som jag sedan skickade till ett antal 
mailadresser. Jag skrev två olika mail med anpassad information för respektive fokusgrupp. 
Informationen i dessa mail formulerades neutralt och utan att avslöja detaljer med studiens syfte. Se 
bilaga 3 och 4. 

 

3.1.1 Fokusgrupp 1 

För att nå tolkarna skickades mail till alla, för mig, kända tolkbolag i Stockholmstrakten och andra 
myndigheter där teckenspråkstolkar är anställda. Intresserade personer ombads kontakta mig för mer 
information och eventuellt deltagande i studien. Alla tolkar som kontaktade mig erbjöds plats i 
fokusgrupp 1 och slutligen deltog totalt sex teckenspråkstolkar. Alla tolkar i fokusgruppen hade lång 
erfarenhet av tolkyrket och var mellan 38-59 år.  Den som hade kortast erfarenhet av tolkyrket hade 
arbetat som tolk i 8 år och den som hade längst erfarenhet hade arbetat i 40 år. Alla var kvinnor och 
alla ansåg sig ha mycket erfarenheter av den, för studien, aktuella tolksituationen.  

 

3.1.2 Fokusgrupp 2 

Att nå ut till hörande personer som väljer att teckna i tolkade sammanhang visade sig vara en 
grannlaga uppgift. Dessa personer har ju inte nödvändigtvis ett visst yrke eller är anställda på en viss 
arbetsplats dit jag kunde vända mig för att få kontakt. Jag eftersökte också en bredd på teckenspråkiga 
hörande i form av varierad nivå på teckenspråkskunskaperna. För att nå personer som motsvarade 
mina önskemål om informanter fick jag använda mig av mitt eget kontaktnät bland döva och tolkar 
och också be dem om hjälp för att nå utanför det egna nätet av kollegor och bekanta. Jag kontaktade, 
via e-post, de personer som jag själv känner till som brukar teckna i tolkade sammanhang och bad dem 
i sin tur sprida min inbjudan vidare till personer de kände till.  

De personer som slutligen kunde delta i min studie var fem kvinnor i åldrarna 29-60 med liten, men 
viss variation på teckenspråkskunskaperna och alla med relativt stor erfarenhet av att bli taltolkade. 
Fyra av dem med mycket stor erfarenhet av denna situation.  

 

3.1.3 CEFR - självskattning 

I början av varje intervju och fokusgrupp ombads varje enskild deltagare att skatta sina egna 
teckenspråkskunskaper enligt CEFR, en Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 
undervisning och bedömning. Det är en riktlinje utarbetad av Europarådet för att beskriva färdigheter 
inom främmande språk.  

När detta examensarbete genomfördes hade visserligen en särskild mall utarbetats gällande 
språkfärdigheter i tecknade språk (Sign languages and the Common European Framework of 
Reference for Languages, 2015). Men i denna studie ombads deltagarna använda delar av den 
självbedömningstablå som finns för talade språk (Skolverket 2007) vilken är formulerad på svenska. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5det
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Denna version valdes dels för att den är skriven på svenska dels för att versionen gällande teckenspråk 
inte innehöll någon särskild tablå för just självskattning1.  

Deltagarna ombads, var för sig, läsa klassificeringarna för de olika delarna och göra en bedömning av 
den egna språkfärdigheten i teckenspråk i områdena förståelse, interaktion och produktion. De delar 
som handlar om läsförståelse och skriftlig färdighet ströks eftersom dessa delar inte är aktuella för 
teckenspråk. Eftersom en av deltagarna i fokusgrupp 1 är uppväxt med teckenspråk och därmed inte 
räknar teckenspråk som ett främmande språk gjorde hon ingen skriftlig självskattning. Hennes 
bedömning är dock att hon behärskar teckenspråk som sitt första språk. Alla övriga deltagare gjorde en 
bedömning och resultaten redovisas i figurerna nedan. 

Referensnivåerna är indelade i tre olika kategorier: förstå, tala och skriva. Dessa kategorier 
modifierades något för att anpassas till teckenspråkets förutsättning. Under kategorin förstå inkluderas 
i originalet hörförståelse och läsförståelse. I detta fall ströks punkten läsförståelse eftersom 
teckenspråket saknar skriftspråk och under punkten hörförståelse ombads informanterna i stället tänka 
sig teckenspråkig avläseförmåga. Under kategorin tala återfinns muntlig interaktion och muntlig 
produktion. Här ombads informanterna att tänka sig interaktion på teckenspråk och egen teckenspråkig 
produktion. Kategorin skriva ströks helt. 

Referensramen består sedan av tre olika nivåer, i sin tur indelade i ytterligare sex nivåer med engelska 
namn. 

A - Användare på nybörjarnivå 

A1 - Breakthrough 

A2 - Waystage 

B - Självständig användare 

B1 - Threshold (Tröskelnivån) 

B2 - Vantage 

C - Avancerad användare 

C1 - Effective operational proficiency 

C2 - Mastery 

 

Resultaten för teckenspråkstolkarnas självbedömningar redovisas i tabell 1. Där framgår att de flesta 
anser sig ligga på nivå C1 eller C2, där C2 innebär den högsta skattningen. Några tolkar bedömer att 
de håller nivå B2, på vissa områden. 
 
I nästa tabell, tabell 2, redovisas de hörande teckenspråkigas självbedömning. Variationen på deras 
skattning liknar nivåerna som tolkarna uppgett. De varierar mellan B2 och C2. 
 
Alla namn är fingerade. 
 

 

Teckenspråkstolkar Avläseförmåga Teckenspråkig 
interaktion 

Teckenspråkig 
produktion 

Tolk 1, Elsa C1/C2 C2 C1/C2 

                                                      
1 http://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/pro-sign/documents/Common-Reference-Level-Descriptors-EN.pdf 
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Tolk 2, Isabella B2 C1 C1 

Tolk 3, Marika B2/C1 B2 B2/C1 

Tolk 4, Annika C1 C1 C1 

Tolk 5, Moa C1 C2 C2 

Tabell 1.  Resultat - teckenspråkstolkarnas självbedömning av sina färdigheter i teckenspråk. 

 

 

Hörande  
teckenspråkiga 

Avläseförmåga Teckenspråkig 
interaktion 

Teckenspråkig 
produktion 

Hörande 1, Sofia C1 B2 B2 

Hörande 2, Ulla C2 C2 C2 

Hörande 3, Stina C2 C1/C2 C1 

Hörande 4, Tove C1 B2 C1 

Hörande 5, Eva B2/C1 B2/C1 B2/C1 

Tabell 2.  Resultat - hörande teckenspråkigas självbedömning av sina färdigheter i teckenspråk. 

 
 

3.2 Analysmetod  
 
För att analysera materialet i denna studie valde jag en tematisk innehållsanalys. Elo & Kyngäs (2008) 
beskriver innehållsanalys och säger att syftet är att uppnå en kondenserad och bred beskrivning av ett 
fenomen. Resultatet av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver fenomenet. Krippendorff 
(1980:21) definierar innehållsanalys som en forskningsteknik som är möjlig att replikera och dra 
hållbara slutsatser från gällande sambandet mellan data och dess kontext.  

Så snart transkriptionsarbetet var avslutat, påbörjades arbetet med att bekanta mig med materialet på 
ett djupare plan och i den processen ringa in och välja ut väsentligt innehåll. Elo & Kyngäs (2007) 
refererar till Robson (1993) som hävdar att forskaren är styrd av studiens syfte och forskningsfrågor. 
Med forskningsfrågorna i åtanke skapades kategorier med huvudfrågor som sedan sorterades vidare 
efter vad som bedömdes höra nära samman. Av detta skapades teman med ämnen som återkopplar till 
forskningsfrågorna. 

 

3.3 Metoddiskussion 
En fokusgruppintervju är en intervju med en liten grupp som talar om ett specifikt ämne (Quinn Patton 
2002: 385). Undersökningen baseras på ett litet urval på sammanlagt elva personers uppfattning och 
erfarenheter. Naturligtvis finns, på grund av det låga informantantalet, ingen möjlighet att generalisera 
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och påstå att studiens resultat representerar fler än just dessa deltagares upplevelser och åsikter. 
Däremot är dessa personer troligen representativa både för tolkyrket och för de som väljer att teckna 
när det finns tolk på plats. Därmed kan deras åsikter ligga till grund för vidare studier i ämnet. 

 

3.3.1 Fokusgruppens dynamiska sammansättning 

Hale och Napier (2013: 105) talar om vikten av en fokusgrupps sammansättning. De menar att man 
som forskare måste se till att skapa en grupp med god dynamik så att samtalsklimatet blir positivt och 
därmed genererar ett bra datamaterial för studien. De föreslår också en optimal gruppstorlek på 8-10 
personer för fokusgrupper. Däremot säger Bloor (2001) att även mindre fokusgrupper på så lite som 
tre personer kan fungera i specifika fall. I mitt fall hade jag ingen möjlighet att välja bland mina 
informanter för att skapa anpassade grupper utefter bästa sammansättning. Alla som tackade ja fick 
komma och gruppdynamiken fick bli därefter. I båda fallen bedömer jag att samtalsklimatet blev 
behagligt, kreativt och givande trots begränsningarna i urvalet.  

 

3.3.2 Inga tolkar i fokusgrupp 2 

Ett aktivt val gjordes gällande fokusgrupp 2 med de hörande teckenspråkiga informanterna. Inga tolkar 
inkluderades i denna grupp. Teckenspråkstolkar som yrkesgrupp är ju, per definition, minst 
tvåspråkiga och därmed också en presumtiv grupp att vid vissa tillfällen, när de inte själv närvarar i 
egenskap av tolk, vara de som väljer att teckna i tolkade sammanhang. Vissa av dem skulle alltså, på 
ett adekvat sätt, även kunna passa in i fokusgrupp 2. Det finns en risk att mitt val att inte låta tolkar 
vara med i den fokusgruppen kan ha begränsat variationen på svar och diskussionernas innehåll. Hale 
och Napier (2013) menar att en vinst med just fokusgrupper framför traditionella intervjuer kan vara 
synergieffekten av samtalen. När den sammanlagda gruppen kan generera mer tankar och idéer än de 
enskilda personerna kan i en rad intervjuer. Den risken valde jag att ta för att minska risken för ev. 
påverkan på de övriga deltagarna. Jag befarade nämligen att de övriga hörande möjligen skulle se 
tolkarna som "de kunniga och erfarna" i frågan och därmed låta dem få tolkningsföreträde och det 
skulle möjligen riskera att påverka fokussamtalens utveckling negativt.  

 

3.3.3 Brist på varierade teckenspråkskunskaper 

Ambitionen var att fokusgrupp 2 skulle innehålla personer med varierad nivå på sina 
teckenspråkskunskaper. Detta för att kunna få en bredd på svaren vad gäller anledningen till varför 
hörande väljer att använda teckenspråk i tolkade sammanhang och en djupare diskussion kring detta. 
Att hitta personer med svaga teckenspråkskunskaper som ändå brukar välja att teckna och bli 
taltolkade visade sig dock vara svårt. Jag fick under datainsamlingens gång sänka mina ambitioner i 
den frågan och de fem personer som slutligen deltog i studien hade alla relativt goda 
teckenspråkkunskaper. Den som klassade sig lägst enligt CEFRs referensram för självbedömning hade 
kryssat i nivån B2 och den som skattade sig högst valde C2, övriga låg däremellan (se tabell 2, ovan). 
Jag saknar den bredd jag önskat i fokusgrupp 2 och det beklagar jag. Man kan naturligtvis fråga sig 
om dessa personer ens existerar – alltså de som tidigt i sin inlärningsprocess av teckenspråk befinner 
sig i en situation med tolkar och väljer att teckna, eller de som, trots många års kämpande med att lära 
sig teckenspråk fastnat i sin utveckling, men ändå väljer att teckna ibland. Här lutar jag mig mot min 
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egen erfarenhet som teckenspråkstolk och till mina kollegors utsagor i mitt datamaterial. De vittnar 
alla om att de, i sin yrkesutövning, då och då upplever att de förväntas taltolka personer vars 
teckenspråk är av lägre kvalité. Denna studie inkluderar alltså inte denna grupp av teckenspråkiga trots 
att ambitionerna för detta från början fanns. Däremot reflekterar tolkarna i denna studie över 
fenomenet att taltolka hörande med svaga färdigheter i teckenspråk. 

3.3.4 Fokusgrupp kontra intervju 

En annan aspekt gällande metoden är att fokusgrupp 2 var relativt liten och att två av de fem jag räknar 
in i fokusgrupp 2 deltog via egen intervju och inte fokusgrupp. Om dessa två personer deltagit i själva 
fokusgruppen skulle utvecklingen av det samtalet sannolikt utspelat sig något annorlunda. De 
informanter som deltog genom intervju skulle också fått annan input från sina gruppmedlemmar i 
enlighet med den synergieffekt Hale och Napier (2013) talar om. Det är möjligt att jag, genom att jag 
intervjuade två av informanterna, gick miste om intressanta diskussioner och meningsutbyten som 
skulle uppstått i en större grupp. Å andra sidan menar Quinn Patton (2002:389) att två olika kvalitativa 
metoder så som fokusgrupper kompletterat med intervjuer kan ge något olika typ av information. 
Något som kan berika resultatet av denna studie. Bloor (2001:27) säger dessutom att små grupper kan 
vara en fördel om ämnet är komplext. Min frågeställning kan sägas vara rikt sammansatt av många 
aspekter och den lilla gruppen gavs därmed goda möjlighet att reflektera över mina frågor utan 
tidspress. 
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4. Resultat och analys 
Nedan redovisas resultaten och analysen av data som samlats in i föreliggande studie. De resultat som 
speglar mina forskningsfrågor, men även resultat som på något sätt varit oväntade eller 
anmärkningsvärda, fördes genom analysen ihop under följande teman: 

1. Hörandes val av språk i tolkade sammanhang 

2. Strategier för att hantera att bli taltolkad 

3. Tolkens språkliga utmaningar 

4. Ett gott samarbete är avgörande 

5. CEFR – självbedömning är svårt 

4.1 Tema 1: Hörandes val av språk i tolkade 
sammanhang 
Anledningen till att hörande vid vissa tillfällen väljer att använda teckenspråk när det finns tolk visar 
sig variera mycket. De olika alternativa skäl som framkommer från fokusgrupp 2 skiljer sig till viss 
del från de skäl fokusgrupp 1 uppfattar är anledningen.  

Först presenteras en genomgång av olika kategorier av svar med en kort analys efter varje punkt. 
Därefter visas en schematisk bild över de olika kategorierna. 

 

4.1.1 Respekt kontra lojalitet 
Respekt är ett frekvent återkommande ord hörande nämner som anledning till att välja teckenspråk. 
Man talar om att teckenspråk är ett minoritetsspråk till skillnad från svenskan som är ett 
majoritetsspråk. Någon uttrycker att man visar den goda viljan gentemot döva och anpassar sig efter 
mottagargruppen. 

 Ulla: 
 "För mig själv har jag bestämt mig för att mottagargruppen avgör. En anledning kan 
 också vara av ren respekt ibland, att då tecknar jag, jag talar inte lika ofta av respekt 
 som jag tecknar av respekt och det har väl med minoritets– och majoritetsspråk att 
 göra.” 

 

Tolkarna nämner däremot inte samma ord, respekt, utan talar i stället om lojalitet. 
 Isabella: 
 "... att man är lojal med sin arbetskollega till exempel eller studiekamrat." 

 

 Betydelsen av dessa ord kan tyckas snarlik, men har ändå lite olika konnotationer. Svenska 
akademiens ordlista förklarar ordet respekt med "aktning, vördnad" och ordet lojal beskrivs "som visar 
sammanhållning, solidarisk; laglydig".  
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Hörande teckenspråkiga verkar kunna välja teckenspråk, trots att de inte måste, för att visa döva och 
minoriteten respekt medan tolkar upplever att det valet snarare görs för att man vill vara politiskt 
korrekt och visa att man tar ställning för teckenspråket. Skillnaden är inte stor, men ändå väl synlig i 
datamaterialet. 
 

4.1.2 Direktkontakt 

 
Att skapa direktkontakt är ett annat skäl som nämns. En hörande teckenspråkig nämner att det finns ett 
engagemang från hennes sida och att det är lättare att bibehålla om hon har ögonkontakt med den döva 
samtalsparten. 

 Tove: 
 ”… så det är mycket ögonkontakten, att jag pratar med dig, den kommunikationen som 
 man ju tappar genom tolken.” 

En annan av de hörande informanterna talar också indirekt om direktkontakten och att det är det mest 
naturliga i hennes sammanhang att fortsätta använda teckenspråk eftersom hon samtalat med den döva 
personen innan mötet och då har det naturligt skett på teckenspråk. Tolkarna talar också om att det kan 
bero på önskan om direktkontakt, särskilt om man under ett mötes gång byter från svenska till 
teckenspråk. 

 
Ordet direktkontakt nämns ett flertal gånger under båda fokusgruppintervjuerna. Det verkar ligga i 
människans natur att eftersträva direktkontakt om så är möjligt.  

 

4.1.3 Skapa balans 

Andra tankar som fokusgrupp 2 för fram är att försöka skapa balans i rummet, att stärka döva och att 
visa ett inkluderande arbetssätt. Med språk kommer makt och särskilt en av informanterna i 
fokusgrupp 2 betonar att hon vill, genom att välja att använda teckenspråk, jämna ut bristen på 
maktbalans som hon tycker kan uppstå om flera hörande pratar och bara den döva personen i 
sammanhanget använder teckenspråk (förutom tolken).  
 

 Sofia: 
 ”Jag tänkte på balansen, som jag pratade om förut. Jag hade inte reflekterat över hörselnormen… 
 men jag kan påverka den grejen, i rummet, sitter det tre stycken som är hörande och en är döv – 
 där kan jag påverka och försöka jämna ut det så gott.. jag är fortfarande hörande, det är jag fullt 
 medveten om, men jag kan fortfarande känna att det.. två som tecknar och två som pratar. Jag 
 personligen tycker det är så viktigt för det är den enda situationen jag kan påverka.” 

 

Ingen av tolkarna i fokusgrupp 1 nämner något som kan hamna i denna kategori. Det är intressant, 
eftersom det kan uppfattas som att hörande teckenspråkiga inte kommunicerat dessa skäl till tolkar 
generellt, eller att tolkarna i denna studie i varje fall inte uppfattat dem. 
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4.1.4 Undervisande och fostrande 

Det fjärde området som hörande teckenspråksanvändare berörde var den undervisande och till viss del 
fostrande aspekten. En av deltagarna vill att hörande föräldrar som valt att inte teckna med sina barn 
ska få se att en teckenspråkig kommunikation kan fungera alldeles utmärkt. Att visa på möjligheterna 
och då föredrar hon ibland att teckna med sitt barn exempelvis i föreningssammanhang. En annan 
person menar att det är fostrande att använda teckenspråk vid vissa möten. 

 

 Stina: 
 ”… att alla ska förstå hur det är att få tolkad information eller förstahandsinformation. De 
 får turas om att komma i andra hand. /.../ Jag vill visa att det är samma värde för bägge 
 språken.” 

 

En av tolkarna berättar om exempel på hörande teckenspråkiga lärarstudenter som under sin 
utbildningstid övar på att göra presentationen på teckenspråk som förberedelse för sin kommande 
yrkesroll som lärare på en specialskola för döva barn. 

Här kan man se att valet att teckna i tolkade sammanhang kan vara undervisande i olika hänseenden. 
Undervisande (och fostrande) med fokus på att övriga deltagare i mötet ska förstå att teckenspråk kan 
användas i många olika domäner eller undervisning för de hörande teckenspråkiga och en chans att 
öva inför sin yrkespraktik. 

Det framkommer också tydligt i fokusgrupp 2 att upplevelsen av att få ta del av texten i original, med 
direkt kontakt, värderas högre eftersom man "...får turas om att komma i andra hand". Här åsyftar man 
med största sannolikhet att man genom den tolkade versionen får informationen med en viss 
eftersläpning och därmed kan ha svårare att komma in i samtalet. 

Två av tolkarna ger också en annan bild nämligen den att valet att välja teckenspråk och bli taltolkad 
kan fungera som ett maktmedel, ett sätt att stärka sin position och i den meningen vara fostrande: 

  

 Moa: 
 "Jag tror också att det kan bli så att man använder det som ett maktmedel, på nåt sätt. Att 
 man vill statuera ett exempel eller ´på den här arbetsplatsen gör vi såhär´. Att man visar:  
 genom att välja språk väljer jag också sida eller jag betonar något som är viktigt." 

 

De hörande teckenspråkiga ger exempel på väl genomtänkta strategier för hur de genom sina val att 
teckna i vissa situationer samtidigt fostrar och därmed visar icke teckenspråkskunniga hörande hur det 
är att få ta del av en tolkad version av samtalet.  

Tolkarna ger inga tydliga liknande exempel men två tolkar ger exempel på tillfällen då de upplever att 
den hörande som väljer att teckna gör det för att statuera exempel och därmed använder det valet som 
ett maktmedel (jfr 4.1.3). Det kan tänkas att vi här ser ett slags glapp mellan informantgrupperna där 
fokusgrupp 2 representerar en grupp hörande som uppvisar exempel på ett jämlikt förhållningssätt 
gentemot både döva och tolkar medan tolkarna, fokusgrupp 1, också bär med sig andra erfarenheter av 
hörande personer som inte alltid har så goda avsikter och ibland tenderar att vilja hävda sig i olika 
sammanhang. 
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4.1.5 Andras förväntningar 

Genom fokusgrupp 1 framkom också att valet av språk ibland görs mot bakgrunden att det egentligen 
är andra som önskar att man ska teckna. Bl.a. nämndes arbetsplatser där teckenspråk är det rådande 
språket. I dessa sammanhang kan det vara svårt att avgöra när man, som hörande, har tillräckligt goda 
kunskaper i språket för att framföra sitt budskap på teckenspråk och be tolken översätta till talad 
svenska. 

 Marika: 
 "Man kanske väljer att teckna fast man själv tycker att man ligger på för låg nivå men man 
 väljer ändå att teckna för att det förväntas av mig. "Jag bör kunna det nu", och så känner 
 man sig kanske lite sådär - det är min tolkning av det... men att man ändå försöker harva 
 på, men hamnar då ändå automatiskt i ett underläge och då tar man ofta till rösten och 
 tecknar samtidigt, det är min upplevelse, därför att då lyckas jag nog höja mitt 
 självförtroende lite eftersom jag också får använda mig av mitt första språk"  

 

Denna kategori nämndes endast av fokusgrupp 1, alltså tolkarna. Kanske för att tolkar träffar på fler 
hörande i sin tolkvardag än de personer som representerar fokusgrupp 2 i denna studie. Tolkarna har 
en bred erfarenhet av varierade situationer och möter hörande med stor variation gällande sina 
färdigheter i teckenspråk. 

 

Nedan (figur 1) visas en schematisk bild över hur kategorierna ovan sammanfaller. Ringarna visar hur 
de olika ämnena kategoriserats och den färgade och kursiva texten visar vilken fokusgrupp som talat 
om respektive område. Teckenspråkiga hörande markeras med grön färg medan tolkarna fått orange 
färg. Fet stil inom ringen motsvarar den kategorins rubrik.  

 

 

 

 Figur 1. Skälen för hörande att välja teckenspråk och bli taltolkade. 
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Skälen som hörande teckenspråkiga i fokusgrupp 2 anger till att välja teckenspråk och därmed bli 
taltolkade verkar vara väl genomtänkta. Jag väljer att tolka det så eftersom skälen motiveras med 
förklaringar till hur de tänker. 

Tolkarnas vittnesmål visar också en annan sida av saken vars motsvarighet inte riktigt framkommer 
bland de hörandes kommentarer. Flera tolkar verkar uppleva en större variation av anledningar till att 
hörande väljer att bli taltolkade än hörande själva. Samtidigt nämns anledningar bland hörande 
teckenspråkiga som "att skapa balans" som tolkarna inte tar upp. Aspekterna tolkarna nämner: att " det 
förväntas av mig" och att det kan fungera som "maktmedel för att stärka min position" inom 
arbetsgrupper verkar inte återfinnas i fokusgrupp 2:s diskussioner. Som nämnts ovan kan anledningen 
till skillnaderna mellan grupperna vara att de informanter som deltagit i studien är förhållandevis 
positivt inställda till båda döva och tolkar och visar viss förståelse för tolkarnas arbete. Det tolkar 
möter i sin vardag kan skilja sig något när det gäller denna aspekt med tanke på att tolkarna troligen 
möter en större bredd på hörande personer som väljer att bli taltolkade. 

 

 

4.2 Tema 2: Strategier för att hantera att bli 
taltolkad 
När en hörande person väljer att använda teckenspråk i en situation som är tolkad uppstår särskilda 
förutsättningar i tolksituationen. Den hörande personen producerar sitt källspråk, på teckenspråk, och 
tolken tolkar till svenska. Vanligen ligger tolken 1-2 meningar efter i sin produktion. Den hörande 
personen hör alltså sin egen tecknade utsaga i talad form och med ord som hon inte själv valt strax 
efter att hon själv producerat utsagan på teckenspråk. Talar man under en längre stund uppstår en 
ständig återhörning av det egna budskapet medan man fortsätter producera ny tecknad text. 

Flera personer från fokusgrupp 2 vittnar om att för detta krävs övning och några menar att de blivit 
bättre med åren på att hantera den situationen. 

 

4.2.1 Fokusgrupp 2 och deras strategier 

Informanterna i fokusgrupp 2 har alla lätt att kommentera frågan om hur de hanterar situationen att bli 
taltolkad. Fyra av dem vittnar om att de har strategier för hur de gör för att ”tåla” att höra taltolkningen 
(Kurihara & Tsukade 2012:3) parallellt med att de själva producerar en tecknad utsaga. En hörande 
verkar inte ha tänkt på att det är något märkvärdigt alls utan verkar oberörd av en sådan situation. 

 
Sofia: 
"Det är självklart jättesvårt att bli tolkad! Det gäller verkligen att skärma av, liksom, och fokusera på 
vad du ska säga, inte på om det uttrycks rätt av tolken. Så det är ju inget sinne man kan stänga av. 
Väljer jag att prata kan jag ju titta bort, jag behöver inte titta på tolken (...) Så även om jag hör så 
försöker jag fästa blicken eller fokusera på samtalet. Och behålla kontakten med dem jag pratar till. 
(...) om tolken tolkar mig rätt och min poäng kommer fram, om inte det görs, då byter jag språk." 
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Hörande beskriver att de, även om de säger att de ”skärmar av” tolkens röst, har någon typ av kontroll 
på att tolkningen blir korrekt och agerar på något sätt om de inte är nöjda med det de hör. De beskriver 
att de upprepar innehållet men på ett lite annat sätt. Detta är ett bevis för att hörande, även om de 
tecknar, också har hörselkanalen på. De blandar modaliteter på ett sätt som döva av naturliga skäl inte 
kan.  

En hörande person beskriver att hon inte tycker det är något hon besväras av alls. 

Tova: 

"Jag tycker inte det är besvärligt, jag tycker det är lite häftigt på nåt vis!" 

 
 
4.2.2 Fokusgrupp 1, tolkarna och deras uppfattning  
Tolkarna visar förståelse för att det krävs något särskilt för att som hörande klara av att höra tolkens 
taltolkning. En tolk uttrycker fascination över den dubbla uppmärksamhet de hörande verkar ha när de 
kan reagera på eventuella feltolkningar och ge respons på det. 

 
Elsa: 
"Vissa hörande som använder teckenspråk säger att de kan stänga av tolkens röst, och om man nu kan 
det, jag kan det inte, men om man nu kan det, så är ju det en jättebra egenskap i den här situationen. 
Och inte bry sig om dom här..., tolkens val av synonymer och så." 

Isabella: 
"Man kan få hjälp, omedvetet, av rösten från den hörande ibland under tiden och därmed menar jag 
att jag har hörselkanalen på med en hörande. Det spelar ingen roll hur bra teckenspråk den har för jag 
har fel kanal på! Hörselkanal på dövkanal. 

 
Tolkarna kommer in på att det också handlar om en typ av samarbete för att hantera situationen. Att 
reagera på, eller välja att inte reagera på, hur taltolkningen utförs och eventuella reaktioner på den 
handlar i förlängningen om samarbete som är ett annat tema i studien och som behandlas längre ner. 

Isabella beskriver något som återigen har med de olika modaliteterna att göra – hon menar att när hon 
taltolkar döva personer som tecknar har hon ”dövkanalen” på vilken kan definieras med att all 
kommunikation sker visuellt. Med hörande som tecknar ser kommunikationen annorlunda ut. Den 
blandas med både visuell och auditiv kontakt. 

 

4.3 Tema 3: Tolkens språkliga utmaningar 
Under fokusgruppintervjun med tolkarna framkom att alla, i någon utsträckning, anser att det 
föreligger särskilda språkliga utmaningar med att taltolka hörande. Det verkar handla om olika delar 
av tolkens uppdrag där kvalitén på det producerade teckenspråket är en faktor, bristande förståelse för 
tolkens arbete en annan och turtagningsproblem en tredje. Ingen av tolkarna menar att det alltid är 
problem med dessa aspekter men det kan förekomma och diskussioner fördes kring vad som kan leda 
till svårigheter och även hur man kan hantera olika situationer. 

4.3.1 Teckenspråksproduktionens kvalitet 

Att förstå och avkoda ett språk som är ofullständigt, grammatiskt inkorrekt eller bara inte idiomatiskt 
framställt kräver större ansträngning av samtalspartnern. Albl-Mikasa (2014:297) beskriver tolkars 
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kamp med att tolka från engelska som lingua franca och menar att det är mycket vanligt att den person 
som presenterar sin text på L2-engelska ofta går via sitt L1 och låter det influera produktionen på 
engelska både gällande uttal, idiomatiska uttryck och andra språkliga mönster. När denna typ av text 
ska tolkas får följaktligen tolken lägga mer energi på avkodningen av budskapet (Gile 2009:168). 
Graden av bristfällighet borde rimligtvis påverka avläsbarheten och därmed även tolkbarheten. 

 

Alva: 
"Jag tycker också det är jobbigt beroende på hur den hörande människans teckenspråkskunskaper är. 
Är det en som inte är speciellt bra på teckenspråk så är det ju ganska jobbigt, tycker jag, att taltolka, 
eftersom att jag kan ju faktiskt missförstå väldigt mycket." 

 
Isabella berättar om när hennes arbetsgrupp med tolkar bestämde sig för att, i ett särskilt 
återkommande sammanhang, be alla att använda sitt modersmål eftersom det fanns så stora skillnader 
på de hörandes teckenspråkskunskaper och alla som kunde lite valde att använda teckenspråk medan 
några hörande, icke teckenspråkskunniga då behövde taltolkning. Tolkarna hamnade då i ett etiskt 
dilemma eftersom några hörande fungerade fint att taltolka medan andra var riktigt svåra att förstå.  

 
Alva sätter ord på något som utgör en stor skillnad mellan att tala och att tala för tolkning som många 
tolkanvändare, döva som hörande, har svårt att inse. Att det är en sak att samtala med en person som 
inte behärskar språket men en helt annan sak att arbeta med den språkliga produkten som källspråk 
och grunda sin simultantolkning på ett sådant tal.  

 

4.3.2 Brister i förståelsen för tolkens arbete 

Döva och hörselskadade som växer upp med teckenspråk skaffar sig med åren en erfarenhetsbank av 
att använda tolk i olika sammanhang. Även om många döva inte har direkta kunskaper om hur tolkens 
hantverk verkligen går till har de flesta träffat många tolkar och stött på tolkar som arbetar på lite olika 
sätt och därmed fått insikt i hur tolkarbetet mestadels går till. Döva elever i specialskolan ska enligt 
kursplanen få kunskaper om tolkning via ämnet teckenspråk. Detta är dock inget kunskapskrav utan ett 
innehållskrav och görs därmed på olika sätt av olika lärare. Ofta byggs kunskapen på efterhand som 
eleverna använder tolk i skolan (Trolin 2016:17)  

Hörande som i vuxen ålder och i varierande grad lärt sig teckenspråk har inte hunnit samla någon 
gedigen erfarenhet kring tolkars arbetssituation och inte heller skaffat sig erfarenhet av att faktiskt 
använda tolk. Att, som hörande, använda sig av teckenspråkstolk när man själv väljer att använda talad 
svenska är för de flesta en relativt naturlig företeelse och väldigt få hörande blandar sig i tolkens val av 
tecken eller formuleringar under arbetets gång. Det är heller inte särskilt vanligt att döva talar om vilka 
formuleringar tolken bör välja på svenska när de blir taltolkade.   

Det särskilda och annorlunda med att taltolka hörande personer är att de just hör och därför kan ha 
åsikter om tolkens språkliga val och arbetsteknik. Har man då inga kunskaper om tolkars 
förutsättningar, strategier och tekniker kan det vara svårt att komma med önskemål eller kommentarer 
som är relevanta för tolken och dennas arbete. Det är flera av tolkarna som berättar om situationer där 
hörande teckenspråkiga under tolksituationen antingen bett tolken ändra sin formulering eller uttryckt 
undran när det, ur den hörandes perspektiv, dröjer för länge innan tolken påbörjar sin tolkning. 
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Moa:  
"Synonymer. Det är ju så att ett visst tecken kan ha olika motsvarighet på talad svenska och den 
hörande som tecknar hade tänkt sig ett visst ord medan jag valde ett annat. Då blir det en dip i 
tolksituationen." 

 

Eftersom hörande som faktiskt hör den tolkade utsagan vanligtvis inte har en tolkutbildning själv kan 
man som tolk inte förvänta sig förståelse för alla de språkliga och tolkstrategiska val man gör under ett 
arbetspass. Många strategier så som att invänta mer källtext för att på ett bättre sätt kunna påbörja ett 
nytt stycke är okända för många hörande teckenspråkiga. Att som tolk oroa sig över hur den hörande 
personen ska reagera över besluten som tas under tolkuppdraget beskriver tolkarna ovan på ett tydligt 
sätt. De ger exempel på både rent språkliga val som kan få hörande att reagera men också på hur själva 
tolkprocessen kan upplevas bli påverkad av det faktum att personen hör och att tolken förmodar att 
den hörande teckenspråkiga personen inte förstår vilka strategier som behöver användas. 

 
Sofia: 
Och sen kan det vara så att tolken absolut tecknar, tolkar mig rätt, bara det att jag inte hade tänkt det 
ordet, att jag inte tänkte just det ordet utan att jag vill använda ett annat ord. För mig så kanske det 
uppfattas på ett annat sätt. Då säger jag med rösten.  

 

Sofia beskriver att tolkningen kan vara korrekt, men att hon önskar att tolken använder ett annat ord 
och därför säger det till tolken med rösten. Det är en typ av påverkan på tolkprodukten som döva 
generellt inte har möjlighet att ge. Det är också detta några av tolkarna ovan beskriver som gör dem 
mindre fria i sitt tolkarbete. 

 
4.3.3 Problem med turtagningen 
 
Turtagning i tolkade samtal är en komplex företeelse (Roy 2015:289). Ett stort ansvar ligger på tolken 
som behöver samordna turtagningen utan att påverkas av att hon själv hör. Det är nämligen mer eller 
mindre omöjligt för människor som hör att bortse från auditiv input (Kurihara & Tsukade 2012:3). 
Detta kan innebära att om tolken hör ljud från något håll är det svårt att låta bli att ta notis om detta, 
trots att det för stunden är någon döv, teckenspråkig person som har ordet. I fokusgrupp 2 menade alla 
deltagare att de var väldigt noga med att låta tolken hinna tolka klart innan de tog turen. Tolkarna 
däremot berättade om tolkuppdrag där hörande som valt att teckna ibland gav ljud ifrån sig för att ta 
turen. 
 

Isabella: 
"Ofta ger de signal via rösten, nåt läte." 

 
Här ser vi att hörande teckenspråkiga kan ha svårt att hålla sig till den modalitet de valt och åter igen 
skapar en blandning av de två. Att helt bortse att man är hörande verkar vara en stor svårighet. 

4.4 Tema 4: Ett gott samarbete är avgörande 
Samarbetet mellan tolk och hörande är något båda fokusgrupperna diskuterade. Även om de hörande 
teckenspråkiga generellt betonade att de försökte stänga av tolkens röst så beskrev de samtidigt ett 
ganska väl utmejslat samarbete. Tolkarna kom fram till att samarbetsformerna kunde se något 
annorlunda ut beroende på om man taltolkade döva personer eller hörande. Vid taltolkning av hörande 
personer uppfattade flera tolkar att ”inga signaler” från den hörande som tecknar kunde tolkas som att 
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arbetet flyter på fint medan man med döva gärna ville ha ögonkontakt och andra visuella signaler som 
bekräftar samarbetet (Napier 2007:427). Wadensjös beskrivning av en pas de trois (1998:12), en dans 
på tre, får liv genom Stinas beskrivning av hennes samarbete med tolkarna. 

 

Stina: 
"Det finns nån kontakt med tolken (visar en visuell kontakt i getögat) hela tiden, det finns nånting, ett 
samspel mellan mig och tolken även om mitt fokus är på de döva så har jag ett samspel med tolken. 
Jag följer och för, det är ett samspel. Vi dansar tillsammans. Ibland känner jag att tolken behöver mer 
tid och då tar jag mer pauser eller tvärtom.” 

 

Stina beskriver också hur hon tar intryck av tolken och dennes formuleringar. Ulla beskriver att hon 
ibland lånar in tolkens formulering i sin egen källtext. Stinas beskrivning av samarbetet som en dans 
måste vara den optimala situationen ur tolkens perspektiv – när tolk och tolkanvändare är 
samstämmiga och följsamma.  

Stina och Tova berättar att de kan ta till rösten ibland för att klargöra vad de menar för tolken. 
Tolkarna beskriver också att hörande ibland ger ifrån sig lite ljud som stöd till tolken att komma vidare 
eller rätta till något. Men de menar att det är väldigt subtilt gjort och inte särskilt högt och tydligt. 
Tanken om att lite ögonkontakt med tolken betyder att den hörande personen är nöjd kan också tänkas 
uppmuntra till att man ibland ger stöd eller feedback med ljud. Möjligen blir det också mindre 
störande för döva om hörande tar till rösten än om han eller hon väljer att upprepa det tecknade. 

När det gäller samarbete generellt mellan tolk och den hörande som tecknar menar flera av tolkarna att 
gott samarbete och fin attityd och respekt för tolkens arbete kan kompensera för brister i 
teckenspråket. Om man har god retorisk förmåga kan det också vara en kompenserande faktor som gör 
att man som tolk, trots allt, kan klara uppdraget med tillfredställelse.  

4.5 CEFR - självbedömning är svårt 
Självbedömningarna från deltagarna i fokusgrupp 2 vittnar om att alla fem har en relativt hög språklig 
förmåga. De skattade sig själva mellan B2 och C2 (se tabell 2) där C2 är den allra högsta nivån. 
Deltagarna ombads att göra denna självbedömning innan fokusgrupperna startade och tre av de fem sa 
under tiden eller efter intervjuernas slut att de nog borde bedömt sig själva som något sämre än vad de 
skrivit i formuläret.  

Efter personlig kommunikation med professor Anna-Lena Nilsson (26/5 2016) citerar jag hennes 
uttalande i frågan: 

”Min egen erfarenhet av att tolka hörande som väljer att teckna är dels att de kan tendera att 
övervärdera sina teckenspråksfärdigheter dels att de kan ha specifik fackkunskap och terminologi från 
det område som behandlas, som jag som tolk inte har – och bli irriterade om jag därmed inte träffar 
rätt med fackterminologin.” 

 

Även Nicodemus & Emmoray (2013:626) bekräftar att många tolklärare berättar att det är vanligt att 
tolkstudenter överskattar sin förmåga i teckenspråk och att tolka till teckenspråk. Det kan naturligtvis 
vara så att det var en tillfällighet att tre av fem informanter passar in i den beskrivning Nilsson 
formulerar om att övervärdera sin språkfärdighet, men det kan också vara så att det är svårt att skatta 
sin egen förmåga på ett adekvat sätt. Någon av informanterna nämnde också att hennes kompetens såg 
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olika ut beroende på vilken språklig domän hon befann sig i. En annan aspekt på det hela kan 
naturligtvis vara att man gärna vill vara bättre än man i verkligheten är. Utan att dra för långtgående 
slutsatser kring detta kan det vara intressant att väcka frågan om hur det påverkar en tolkad situation 
när de som skattar sig själv lägre än fokusgrupp 2 gjorde, exempelvis B1-nivå, råkat skatta sig för 
högt. I realiteten kan man då som tolk stå inför det faktum att behöva taltolka en person som tror sig 
prestera på en mellannivå, medan språkproduktionen i verkligheten har en betydligt lägre kvalité. Både 
de språkliga och de etiska dilemmana blir delikata då. 
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5. Diskussion 
Jag har försökt beskriva tolkars upplevelser av att taltolka hörande teckenspråkiga och att bringa 
klarhet i orsaken till att hörande teckenspråkiga ibland väljer att teckna och bli taltolkade och hur de 
upplever en sådan situation. 

Två olika fokusgrupper har fört samtal kring dessa frågor, en grupp med teckenspråkstolkar och en 
annan grupp med hörande teckenspråkskunniga personer som har erfarenhet av att bli taltolkade. 
Resultaten visar att det finns många olika skäl till varför hörande väljer att bli taltolkade och att dessa 
skäl inte alltid korrelerar med tolkarnas uppfattning om varför hörande väljer att teckna. Även tolkar 
upplever att det kan finnas andra skäl till denna företeelse än de skäl hörande själva anger. 

Upplevelserna av dessa taltolkade situationer skiljer sig naturligt mellan grupperna. Tolkarna har sitt 
perspektiv som professionella tolkar i dessa sammanhang och hörande kan ha olika roller i olika 
situationer och därmed andra perspektiv. Dessa beskrivs utförligt i resultatdelen men kan endast 
knytas till dessa fokusgruppers deltagare. Antalet informanter är för få för att resultaten ska kunna 
generaliseras, men med största sannolikhet har frågor väckts som kan diskuteras vidare och resultaten i 
denna studie kan sammanfattas och tänkas visa färdriktningen för fortsatta studier i ämnet.  

En av tolkarna uttryckte tidigt under fokusgruppintervjun att det förr var självklart att man talade 
svenska om man var hörande. Det verkar som det gradvis blivit vanligare med hörande som väljer att 
bli taltolkade under de senaste trettio åren. Det går att dra paralleller till tiden för när 
teckenspråksutbildningar började erbjudas hörande personer men det kan naturligtvis finnas andra 
bakomliggande faktorer till att fler väljer att teckna och bli taltolkade. En vana och en trygghet i att 
samtala på teckenspråk har utvecklats och när andra hörande, utan teckenspråksfärdigheter, anslutit i 
olika sammanhang har det troligen känts naturligt för hörande teckenspråkiga att fortsätta sin 
konversation på teckenspråk trots att tolkar då varit nödgade att taltolka deras teckenspråksyttranden. 
Hörande har blivit vana vid denna lösning och fenomenet har spridit sig. Men det intressanta 
fenomenet kvarstår. Det fanns hörande teckenspråkskunniga bland döva i tolkade sammanhang även 
innan denna nya era och av någon anledning valde dessa personer sällan att teckna trots att de kunde. 
Idag hålls möten på flera arbetsplatser med teckenspråkig personal ofta på teckenspråk och hörande 
förväntas teckna om de kan. Då anlitas tolkar som taltolkar till de enstaka hörande icke 
teckenspråkskunniga personer som deltar. Vi kan konstatera att förväntningarna på att hörande ska 
välja teckenspråk i tolkade sammanhang generellt har ökat.  

Med denna förhållandevis nya tradition kommer nya frågor. I denna studie har jag försökt bringa 
klarhet i tolkars och hörande teckenspråkigas upplevelser av att taltolka hörande respektive bli 
taltolkade av tolkar. Mitt resultat visar att företeelsen inte är oproblematisk. Det uppstår både språkliga 
och etiska dilemman samt frågor som rör bristen på kunskap kring tolkars arbetsförutsättningar. 

Tolkar möter en mycket brokig skara hörande som ibland önskar teckna under tolkuppdragen. Man 
kan reflektera över att det finns många döva och hörselskadade personer som också har varierade 
teckenspråkskunskaper. Skillnaden består i att hörande som inte är särskilt skickliga i teckenspråk har 
ett val. Genom att välja ett språk de inte kan, kan man spekulera i om de gör situationen svårare än 
nödvändigt, för sig själva, för tolken och för döva. För de hörande personer som däremot har ett 
välutvecklat teckenspråk blir situationen en annan. De måste i stället hantera det faktum att de hör den 
tolkade utsagan av sina egna uttalanden strax efter att de själva tecknat dem. Mina resultat visar att det 
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krävs övning för att bli van vid det. Vid normalt tal återhörs den egna rösten omedelbart i anslutning 
till yttrandet. Det innebär att hörandes öron är vana vid att ta emot ljudet av det egna talet med 
omedelbar verkan. När en hörande person blir taltolkad producerar denna person en teckenspråkig 
text. DAF, Delayed auditory feedback, är ett dataprogram som används för att, i hörlurar, spela upp en 
persons talade utsaga med en aning fördröjning (Kurihara &Tsukade 2012:3). Detta program används 
bl. a. i experimentellt syfte för att ge insikt om hur viktig den direkta återhörningen är för att kunna 
producera flytande tal. De flesta personer som provar programmet reagerar med att få svårt att över 
huvud taget fortsätta tala eftersom det fördröjda ljudet stör tanken. Programmet används också som 
hjälpmedel för personer som stammar. Då för att störa ut stamningen och sänka taltempot. Man skulle 
kunna likna den försenade återhörningen med den återhörning hörande får när de väljer att teckna och 
bli taltolkade. För att tåla detta utan större påverkan krävs övning. 

 

De etiska aspekterna kring taltolkning av hörande är också relevanta att diskutera. Med den språkliga 
variationen kommer frågan om teckenspråkstolkar ska förväntas kunna taltolka alla hörande som vill 
teckna. Är det ens möjligt? Och vilken möjlighet har tolkar att påverka hörandes val? Man kan 
resonera kring ansvarsfrågan och vilka rättigheter och skyldigheter tolkar och övriga närvarande har. 
Återigen blir saken en annan när det kommer till de personer vars teckenspråk är välutvecklat och 
flytande. Här övergår snarare de etiska frågorna till de ibland bristande kunskaperna kring vad man 
kan förvänta sig av en tolk och tolkens målspråksproduktion. Denna studie visar exempel på önskemål 
från hörande teckenspråkiga som ur tolkens hänseende är irrelevanta. Tolkar upplever att de förväntas 
säga vissa ord för att den hörande som tecknar vill det, inte för att tolkens målspråksprodukt 
nödvändigtvis vinner på det. Tolkarna berättar också om att de upplever brist på frihet i sitt tolkarbete 
när de taltolkar hörande eftersom de känner sig påpassade och ibland tvingade att påbörja sin 
taltolkning trots att det vore bättre att vänta några sekunder till. Här saknar många hörande 
teckenspråkiga tolkanvändare tillräckliga kunskaper om tolkningens förutsättningar. Detta faktum är 
inte ett överraskande resultat. Utbildning för tolkanvändare har länge stått på författarens önskelista. 
Mer kunskap skulle ge större handlingsutrymme för tolken och ett bättre samarbete tolk och 
tolkanvändare emellan. 
Det råder också en kunskapsbrist bland tolkar. De verkar inte ha helt adekvata insikter i varför vissa 
hörande väljer teckenspråk framför tal i sin yrkesroll. Utifrån det resultat studien visar kan jag se en 
vinst med att ge tolkar och hörande teckenspråkiga möjlighet att samtala kring dessa frågor och 
klargöra för varandra under vilka förutsättningar man arbetar. Ett sådant utbyte skulle i sin tur gagna 
det samarbete som är så nödvändigt för tolkningens kvalité i dessa situationer.  

 

Trots att forskningen kring tolkning i allmänhet och teckenspråkstolkning i synnerhet har tagit 
internationell fart under 2000-talet lever många tolkar kvar i den s.k. osynlighetsnormen. Forskningen 
har gång på gång visat att tolken är och får vara en del av det tolkade samtalet och bör också ta den 
samordnande funktionen på allvar (Wadensjö 1998:54). I detta sammanhang tänker jag att tolkar också 
måste våga ta ansvar för sina egna behov och uttrycka dem explicit. Det skulle gagna den tolkade 
situationen. När taltolkning ska genomföras med hörande teckenspråkiga som källspråkstalare skulle 
situationen underlättas av att man på förhand förklarade att det krävs ett samarbete för att genomföra 
uppdraget och komma överens med talaren om hur samarbetet bör utformas. Under sådana 
förutsättningar kan alla parter leverera på sin högsta nivå. 
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Fortsatt forskning 
Detta forskningsområde är, så långt jag kunnat utläsa, helt nytt. Det jag kunnat göra i föreliggande 
studie är ett allra första steg i att försöka få svar på hur några tolkar och hörande teckenspråkiga 
personer upplever att taltolka hörande eller själva bli taltolkade. Fortsatta studier i frågan behövs för 
att kunna bekräfta att informanterna i denna studie varit representativa för gruppen. För att få mer 
kunskap om hur hörande teckenspråkiga med liten teckenspråkskompetens tänker kring 
forskningsfrågan krävs ett bredare informantunderlag. Det vore också intressant att i detalj utröna vad 
som krävs för att denna typ av tolkuppdrag ska kunna genomföras med bästa möjliga resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till fokusgrupp 1, teckenspråkstolkarna. 

Skatta din kompetens i teckenspråkskompetens enligt CEFR. 

Berätta fritt om hur vanligt ni uppskattar att denna typ av uppdrag är.  
Hur ofta taltolkar ni hörande som tecknar?  

Hur upplever ni de situationer där hörande teckenspråkskunniga väljer att använda teckenspråk i stället 
för svenska och ni behöver taltolka den hörande personen? 

Hörande väljer ibland att teckna – i vilka tolkade sammanhang händer det företrädesvis? 

Av vilka olika anledningar tror ni att hörande väljer att teckna? 

Finns det hörande som klarar av att bli taltolkade bättre och andra sämre? Vad tror du är anledningen 
till det i så fall? 

Upplever ni att er tolkning på något sätt påverkas i en situation där ni taltolkar hörande? På vilket sätt i 
så fall? 

Hur upplever ni att samarbetet med tolken brukar fungera? Jfr gärna med samarbetet ni brukar ha med 
döva tolkanvändare. 

Om ni tänker på en situation som ibland uppkommer – där den hörande upptäcker att du som tolk 
missuppfattat innehållet. Hur kan man lösa en sådan situation? Vilka erfarenheter har ni?  

Om det visar sig vara svårt att förstå den hörandes teckenspråk – hur hanterar ni en sådan situation? 
Vems ansvar tycker ni att det är det att lösa situationen? 

Finns det något tillfälle där du som tolk skulle bryta och be personen ifråga att tala istället? Av vilken 
anledning skulle det i så fall kunna vara? 

Hörande som tecknar kan ju de facto i viss mån kontrollera ert arbete. Påverkar det er upplevelse av 
situationen? Hur?   

Turtagning är ju ett klassiskt dilemma tolkar får hantera dagligen. Upplever ni att turtagningen på 
något sätt påverkas av de hörandes val att teckna? 

Tycker ni att det behövs särskild utbildning för tolkar att tolka hörande som väljer att teckna? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till fokusgrupp 2, hörande teckenspråkiga 

Skatta din kompetens i teckenspråkskompetens enligt CEFR. 

I vilka sammanhang gör ni valet att välja att teckna och bli taltolkade? 

Av vilken anledningen väljer ni att teckna dessa gånger?  

Vad triggar dig att välja det ena eller det andra? Kan det finnas olika anledning?  

När väljer ni definitivt att tala istället? Varför? 

Har ni utarbetat någon särskild strategi för att inte störas när du hör tolken tala? 

Brukar ni kommunicera ert önskemål till tolkarna om att ni planerar att använda teckenspråk? 

Är detta något alla teckenspråkiga hörande kan klara, eller måste man öva för att hantera det? 

Tror ni att det kan påverkar den egen teckenspråksframställning att ni hör era egna ord via tolken, i så 
fall hur? 

Tror ni att er egen teckenspråkskompetens kan ha betydelse för tolkningens kvalité? 

Om den hörande personen tolken ska taltolka har ett teckenspråk som är svårt att förstå. Hur tycker ni 
att alla närvarande i situationen ska hantera det? Vems ansvar är det att kommunikationen fungerar? 

Har ni själva någon gång upplevt att tolken inte översatt ditt källspråk på ett för dig tillfredställande 
sätt – hur hanterar du det? 

Hur tror ni att tolkar i allmänhet önskar att ni som hörande skulle agera om ni upplever att tolkningen 
inte blev ekvivalent? 

Upplever ni att ni, när ni tecknar i en tolkad situation följer de turtagningsregler som verkar gälla i 
teckenspråkstolkade sammanhang? 
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Bilaga 3 

Brev till tolkarna 
 
Hej! 
Jag heter Malin Tesfazion och arbetar sedan många år som teckenspråkstolk på Stockholms universitet och sedan två och ett 
halv år också som tolklärare på den nya 3-åriga tolkutbildningen här på SU. Men det är inte i egenskap av någotdera som jag 
kontaktar dig utan i egenskapen student som just nu håller på att ta en kandidatexamen i ämnet översättningsvetenskap – 
tolkning. 
 
Jag arbetar alltså, parallellt med mitt vanliga jobb, på min kandidatuppsats och befinner mig just nu i fasen ”samla in data 
som sedan ska analyseras”. Det är här du kommer in i bilden! 
 
Jag har bestämt mig för att, i min uppsats, skriva om en företeelse vi tolkar upplever lite nu och då. Nämligen den att taltolka 
hörande som tecknar. Jag har länge varit nyfiken på fenomenet och har bestämt mig för att försöka ta reda på lite mer kring 
detta. Jag kommer att bjuda in en grupp tolkar och en grupp med hörande personer som har erfarenheten av att bli taltolkade. 
Var för sig kommer jag att leda en tvåtimmars s.k. fokus-grupp då respektive grupp får diskutera ämnet med utgångspunkt i 
frågor som jag ställer. Det finns inga rätt och fel på dessa frågor utan jag vill uppmuntra till dialog och reflektion kring 
ämnet.  
 
Nu söker jag alltså tolkkollegor ute på fältet som har erfarenhet av att taltolka hörande i olika situationer och som är villiga 
att, inom en fokusgrupp, diskutera detta med andra tolkkollegor och dela med sig av sina erfarenheter.  
 
Denna träff kommer att spelas in med videokamera och materialet kommer att användas som grund för analys till 
kandidatuppsatsen. Materialet hanteras konfidentiellt och förstörs när mitt kandidatarbete är klart. Du som deltar kommer inte 
någonstans nämnas vid namn utan förblir anonym genom hela processen. Om du väljer att delta, men sedan ångrar dig kan du 
när som helst under min studie dra dig ur utan att ange orsak, det material som rör dig används då inte i uppsatsen. 
 
Är du intresserad av att delta? Kontakta mig omgående. 
Malin.tesfazion@su.se 

 
 
 
Brev till hörande tolkanvändare 
 
Hej! 
 
Jag heter Malin Tesfazion och arbetar sedan många år som teckenspråkstolk på Stockholms universitet och sedan två och ett 
halv år också som tolklärare på den nya 3-åriga tolkutbildningen, Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, här på 
SU. Men det är inte i egenskap av någotdera som jag kontaktar dig utan i egenskapen student som just nu håller på att ta en 
kandidatexamen i ämnet översättningsvetenskap – Tolkning. 
 
Jag arbetar alltså, parallellt med mitt vanliga jobb, på min kandidatuppsats och befinner mig just nu i fasen ”samla in data 
som sedan ska analyseras”. Det är här du kommer in i bilden! 
 
Jag har bestämt mig för att, i min uppsats, skriva om en företeelse vi tolkar upplever lite nu och då. Nämligen den att taltolka 
hörande som tecknar. Jag har länge varit nyfiken på fenomenet och har bestämt mig för att försöka ta reda på lite mer kring 
detta. Jag kommer att bjuda in en grupp tolkar och en grupp med hörande personer som har erfarenheten av att bli taltolkade. 
Var för sig kommer jag att leda en tvåtimmars s.k. fokus-grupp då respektive grupp får diskutera ämnet med utgångspunkt i 
frågor som jag ställer. Det finns inga rätt och fel på dessa frågor utan jag vill uppmuntra till dialog och reflektion kring 
ämnet.  
 
Nu söker jag alltså hörande teckenspråkiga personer som ibland väljer att teckna när teckenspråkstolk finns med och därmed 
har erfarenhet av att bli taltolkade i olika situationer. Du ska vara villiga att, inom en fokusgrupp, samtala om dina 
upplevelser med andra hörande med liknande erfarenhet.  
 
Denna träff kommer att spelas in med videokamera och materialet kommer att användas som grund för analys till 
kandidatuppsatsen. Materialet hanteras konfidentiellt och förstörs när mitt kandidatarbete är klart. Du som deltar kommer inte 
någonstans nämnas vid namn utan förblir anonym genom hela processen. Om du väljer att delta, men sedan ångrar dig kan du 
när som helst under min studie dra dig ur utan att ange orsak, det material som rör dig används då inte i uppsatsen 
 
Är du intresserad av att delta?  
Kontakta mig omgående på följande mailadress  
Malin.tesfazion@su.se 
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Informerat samtycke 
 
Tack för att du vill delta i min undersökning!  
 
 
Jag har valt att studera företeelsen då hörande teckenspråkskunniga personer väljer att använda 
teckenspråk i tolkade sammanhang. Dessa hörande personer blir då tolkade till talad svenska och jag 
vill undersöka hur hörande personer som väljer detta upplever sådana situationer och jag kommer 
också undersöka hur tolkar upplever motsvarande situationer. 
 
Materialet ifrån fokusgrupperna behandlas konfidentiellt och rapporteringen är helt anonym.  
 
Materialet kommer bara att användas i forskningssyfte.  
När jag är färdig med mitt examensarbete kommer det inspelade materialet att förstöras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Har du frågor kan du alltid kontakta mig eller min handledare: 
 
 
Malin Tesfazion    Elisabet Tiselius 
malin.tesfazion@su.se    elisabet.tiselius@su.se 
0704-621426     0707-303777 
 
 
Jag har läst informationen och tagit del av muntlig information. Jag ger mitt samtycke till att data 
samlas in och används på det sätt som har beskrivits. 
 
Ort:   Datum: 
 
 
Underskrift: 
 
______________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
                                              
______________________________________                    
 
 
Om du vill ta del av mina resultat kan du lämna din e-post: __________________________



 



 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


	Sammanfattning
	Abstract
	Innehållsförteckning
	1.Inledning
	1.1 Inledning
	1.2 Syfte

	2. Bakgrund
	2.1 Tolkens uppgift
	2.2 Tolkens färdigheter
	2.3 Tolkning för personer som lär sig teckenspråk.
	2.4 Teckenspråkstolkning - tolkning med olika modaliteter
	2.5 Samarbetet med tolken
	2.6 Turtagning i tolkade sammanhang
	2.7 Teckenspråk - ofta tolkens och andra hörande teckenspråkigas andra språk

	3. Material och Metod
	3.1 Fokusgruppsdeltagare
	3.1.1 Fokusgrupp 1
	3.1.2 Fokusgrupp 2
	3.1.3 CEFR - självskattning

	3.2 Analysmetod
	3.3 Metoddiskussion
	3.3.1 Fokusgruppens dynamiska sammansättning
	3.3.2 Inga tolkar i fokusgrupp 2
	3.3.3 Brist på varierade teckenspråkskunskaper
	3.3.4 Fokusgrupp kontra intervju


	4. Resultat och analys
	4.1 Tema 1: Hörandes val av språk i tolkade sammanhang
	4.1.2 Direktkontakt
	4.1.3 Skapa balans
	4.1.4 Undervisande och fostrande
	4.1.5 Andras förväntningar

	4.2 Tema 2: Strategier för att hantera att bli taltolkad
	4.3 Tema 3: Tolkens språkliga utmaningar
	4.3.1 Teckenspråksproduktionens kvalitet
	4.3.2 Brister i förståelsen för tolkens arbete

	4.4 Tema 4: Ett gott samarbete är avgörande
	4.5 CEFR - självbedömning är svårt

	5. Diskussion
	Fortsatt forskning

	Bibliografi
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4


