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Abstract  
People with communication disorders involving language, speech, voice, and cognitive 

impairment affecting the ability to communicate, can be provided with an interpreter from 

Speech Interpreter Service as a means of support. The interpreter provides the user with support 

specified to their needs. Preparatory conversations held between the interpreter and the user 

prior to a meeting with a third party are customary. A previous study has shown that preparatory 

conversations were crucial in order to reach common ground between interpreter, user and a 

third party. Thus, the present study aimed to investigate how the interpreter and the user 

establish common ground during preparatory conversations. A further aim was to investigate 

how interpreters and users experience Speech Interpreter Service. 

 

Eight users with various communication disorders and five interpreters participated in the study. 

The data consisted of eight preparatory conversations and twelve interviews. The interviews 

with interpreters and users were analysed based on content. The interviews with users showed 

that they think it is easier to talk to people they know. The interviews with interpreters showed 

that they consider preparatory conversations before a meeting with a third party to be important. 

The data from preparatory conversations was transcribed and analysed. The result shows that 

various conversational strategies may be used in order to establish common ground between 

interpreter and user. The analysis revealed three conversational strategies beneficial to 

establishment of common ground between interpreter and user; clarification request & 

candidate understanding, visual support, and sounds & body language. Interpreters used 

clarification requests and candidate understandings in all preparatory conversations. Both users 

and interpreters used visual support in most conversations. Non-lexical sounds and body 

language was also used in most conversations, particulary by users but also by interpreters. The 

result of the present study may contribute to awareness raising of which conversation strategies 

interpreters are using, that might possibly lead to even more effective interpreting in the future. 
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Sammanfattning  
Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med 

kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid 

Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika 

situationer. För att tolken ska kunna stötta tolkanvändaren vid samtal med en tredje part brukar 

förberedande samtal genomföras. En tidigare studie har visat att förberedande samtal hade en 

avgörande roll för att gemensam grund skulle kunna uppnås i samtal mellan tolk, tolkanvändare 

och tredje part. Utifrån detta syftade föreliggande studie till att undersöka hur uppbyggandet av 

gemensam grund gick till under förberedande samtal mellan tolk och tolkanvändare. Ytterligare 

ett syfte med studien var att undersöka tolkars och tolkanvändares upplevelse av 

taltjänsttolkning. 

 

Åtta tolkanvändare, med varierande svårigheter, och fem tolkar deltog i studien. Materialet 

bestod av inspelningar från åtta förberedande samtal och tolv intervjuer. Intervjuerna med tolkar 

och tolkanvändare analyserades utifrån innehållsmässiga komponenter. Under intervjuerna med 

tolkanvändare framkom att tolkanvändare upplever att det är lättare att samtala med personer 

de känner. Under intervjuerna med tolkar framkom att samtliga tolkar anser att förberedande 

samtal är viktigt inför samtal med tredje part. Det inspelade materialet av förberedande samtal 

transkriberades och analyserades. Resultatet visar att olika samtalsstrategier kan användas för 

att tolk och tolkanvändare ska nå gemensam grund. Tre samtalsstrategier som användes för 

uppbyggande av gemensam grund identifierades; begäran om förtydligande & begäran om 

bekräftelse av förståelse, visuellt stöd samt ljud & kroppsspråk. Tolkar använder sig i samtliga 

samtal av begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse. Både tolkar och 

tolkanvändare använder sig i merparten av samtalen av visuellt stöd. Icke-lexikala ljud och 

kroppsspråk används i de flesta samtal, oftast av tolkanvändare, men ibland även av tolkar. I de 

flesta av de studerade samtalen används en kombination av samtalsstrategier. Föreliggande 

studies resultat kan bidra till att medvetandegöra strategier som tolkar anställda vid Taltjänst 

använder sig av, vilket eventuellt kan leda till mer effektiv tolkning i framtiden. 
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1. Inledning  
Taltjänst stöttar personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst samt 

personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan (Taltjänst Sverige, 

2017a, s. 3). Kommunikationssvårigheter kan påverka förmåga till interaktion med andra 

(Goodwin, 2003, s. 3) och personer med kommunikativa svårigheter riskerar att drabbas av 

stora inskränkningar i livet, såsom arbetsliv, familjeliv eller deltagande i olika 

samhällsaktiviteter, om de inte får tillgång till stöd för sin kommunikationsnedsättning 

(Beukelman & Mirenda, 2013, s. 4). För att hjälpa personer med kommunikationsnedsättning 

bidrar Taltjänst på olika sätt. Tolkar anställda vid Taltjänst kan finnas till hands vid exempelvis 

samtal med myndigheter, vid vårdbesök och under olika typer av möten. Taltjänst stöttar 

individer i att tala, läsa och skriva, beroende på vad den enskilde individen har för behov 

(Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). För att tolken ska kunna stötta tolkanvändaren under samtal 

med tredje part, krävs att tolken har kunskap kring hur personen med 

kommunikationsnedsättning uttrycker sig och vetskap om vad personen vill ha sagt under mötet 

(Taltjänst Sverige, 2017b, s. 8). Därför är praxis att förberedande samtal genomförs inför samtal 

med tredje part (Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). I en studie av Hägerström och Ulfsdotter (2016) 

kunde ses att förberedande samtal mellan tolk och tolkanvändare hade en avgörande roll för att 

gemensam grund skulle kunna uppnås i samtal mellan tolk, tolkanvändare och tredje part. 

Förberedande samtal karaktäriseras till stor del av att tolk och tolkanvändare försöker reda ut 

information. Utifrån detta syftar föreliggande studie till att undersöka hur tolk och 

tolkanvändare bygger gemensam grund under förberedande samtal. Gemensam grund innebär 

att samtalsdeltagare delar kunskap om något och känner till att övriga samtalsdeltagare vet 

samma sak (Clark, 1996, s. 95). Föreliggande studie syftar även till att ta reda på tolkars och 

tolkanvändares erfarenheter och upplevelser av taltjänsttolkning. 

 

2. Bakgrund 
2.1. Samtal 
Språk används dagligen i samtal, i dialog mellan två eller flera samtalsdeltagare (Clark, 1996, 

s. 3-4). Linell (2011, s. 2) tilldelar samtal stor betydelse eftersom samhället vi lever i, 

exempelvis offentliga verksamheter samt personliga relationer, till stor del byggs upp av samt 

är beroende av samtal. Samtalets deltagare hjälps åt att bygga upp samtalet, vilket gör det till 

en gemensam handling (Clark, 1996, s. 3-4). Lewis (2012, s. 1) beskriver att människor i stor 

utsträckning uttrycker sig genom icke-verbal kommunikation för att förmedla känslor, 

intentioner och intressen. Kroppsspråk är kommunikation utan ord. Det kan användas såväl 
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medvetet som omedvetet och innefattar hållning, gester och avstånd till andra. Gester 

produceras med exempelvis händer, ansikte och ögon (Lewis, 2012, s. 1) och är ofta 

igenkännbara mellan individer genom delade kulturella erfarenheter (Millikin, 1997, s. 102). 

 

Samtal kan ske i olika kontexter, såsom institutionella eller vardagliga sammanhang. Ett 

institutionellt samtal skiljer sig från ett vardagligt samtal på flera punkter (Linell, 2011, s. 109). 

Tid för samtalet samt vad samtalet ska handla om brukar avtalas i förväg vid ett institutionellt 

samtal, och samtalet har till skillnad från ett vardagligt samtal inte en huvudsaklig social 

funktion. Institutionella samtal brukar även ha ett mer formellt språkbruk, en mer strikt 

turtagning och en tydligare struktur än vardagliga samtal vad gäller ämnesbyten (Norrby, 2014, 

s. 177, 182). I institutionella samtal har deltagarna också bestämda roller (Linell, 1990a). Samtal 

mellan en tolkanvändare och en tolk anställd vid Taltjänst kan ses som ett institutionellt samtal, 

där samtalsdeltagarna har olika roller i interaktionen. Att deltagarna har olika roller kan medföra 

att en obalans uppstår mellan dem, något som kan beskrivas med termen asymmetri (Linell, 

1990b, s. 147). Asymmetri kan exempelvis bero på att en av samtalsdeltagarna pratar mer, tar 

fler initiativ, eller har mer kunskap om samtalsämnet (Linell, 1990b, s. 158). Om en av 

samtalsdeltagarna har en kommunikationsnedsättning kan även detta bidra till att asymmetri 

uppstår (Plejert, Samuelsson & Anward, 2010).  

 

2.2. Kommunikationsnedsättningar  
Iacono och Johnson (2004) beskriver att en kommunikationsnedsättning kan se ut på olika sätt 

och röra tal-, röst- eller språkförmåga. Nedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad och 

uppkomma till följd av olika sjukdomar eller skador, samt ha varierande svårighetsgrad (Iacono 

& Johnson, 2004). En persons arbetsliv och familjeliv kan påverkas av funktionsnedsättningen, 

liksom deltagande i olika samhällsaktiviteter (Beukelman & Mirenda, 2013, s. 4). Nedan 

beskrivs några olika typer av kommunikationsnedsättningar. 

 

Afasi beskrivs av Papathanasiou, Coppens och Davidson (2017, s. 4) som en förvärvad selektiv 

skada på språkliga modaliteter och funktioner resulterande från en fokal hjärnskada i den 

språkdominanta hemisfären. Afasi kan påverka personens livskvalitet samt det kommunikativa 

och sociala fungerandet. Samtliga språkliga domäner kan drabbas till följd av afasi, vilket kan 

resultera i svårigheter med att tala, kommunicera med hjälp av tecken, skriva och läsa. Såväl 

förståelse som produktion kan påverkas (Papathanasiou et al., 2017, s. 4). Graden av svårigheter 

skiljer sig mellan individer och allt ifrån stora svårigheter inom samtliga domäner till lätta 
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ordfinnandesvårigheter förekommer (Code & Herrmann, 2003, s. 110). Den pragmatiska 

förmågan är ofta väl bevarad hos personer med afasi, men ordfinnandesvårigheter samt 

svårigheter att bearbeta yttranden på syntaktisk och semantisk nivå kan vara till hinder i samtal 

(Milroy & Perkins, 1992). 

 

Dysartri är en neuromotorisk talstörning, som innebär påverkan på olika delar av 

talproduktionen (Freed, 2012, s. 50). Till följd av dysartrin kan personens förståelighet påverkas 

i olika utsträckning. Dysartrin kan även ha inverkan på hur omgivningen bemöter personen 

(Hartelius, 2015, s. 17). Comrie, MacKenzie och McCall (2001) fann tecken på att möjlighet 

till delaktighet i samtal påverkades av grad av dysartri. Ju mer svårförståelig personen med 

dysartri var, desto mer påverkades kommunikationen.  

 

Även demenssjukdomar kan leda till språkliga nedsättningar. Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste demenssjukdomen hos personer äldre än 65 år (Camicioli, 2014, s. 3). I ett tidigt 

skede av Alzheimers sjukdom kan milda ordfinnandesvårigheter och något nedsatt 

hörförståelse förekomma (Bourgeois & Hickey, 2009, s. 54). Vid måttliga svårigheter kan 

personen ha svårigheter att upprätthålla samtalsämnen till följd av ordfinnandesvårigheter. 

Läsförståelsen kan till viss del vara påverkad och exekutiva svårigheter kan förekomma. I ett 

sent skede kan personen ha svårigheter att uttrycka behov och de verbala uttrycken kan vara 

repetitiva. I ett mycket sent skede kan personen vara helt tyst och ha kraftigt nedsatt 

hörförståelse (Bourgeois & Hickey, 2009, s. 54). 

 

2.2.1. Samtalsanpassningar vid kommunikationsnedsättning 
Individer med nedsatt kommunikationsförmåga riskerar att drabbas av stora inskränkningar vad 

gäller deltagande i alla livets aspekter. Om individen inte får tillgång till stöd för sin 

kommunikationsnedsättning kan det medföra negativ inverkan på arbets- och familjeliv, 

utbildningsmöjligheter, vid sjukhusbesök och vid deltagande i olika samhällsaktiviteter 

(Beukelman & Mirenda, 2013, s. 4). I detta avsnitt ges exempel på olika typer av stöd som 

samtalspartners kan ge, olika strategier som personer med kommunikationsnedsättning kan 

använda sig av, samt hur samtalsdeltagare kan samarbeta under samtal. 

 

Personer med kommunikationsnedsättning kan behöva uttrycka sig på andra sätt än med verbalt 

tal. Det kan exempelvis handla om gester, vokaliseringar eller mimik (Millikin, 1997, s. 101). 

Det är viktigt att personen vid behov ges möjlighet att kommunicera på ett alternativt sätt. 
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Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) baseras till stor del på symboler och 

signaler, vilka möjliggör att budskap kan förmedlas mellan människor. En symbol är något som 

står för eller representerar något annat, såsom att en klocka representerar tid. Symboler 

innefattar bland annat gester, skrivna ord och bilder. Många olika typer av bilder kan användas, 

exempelvis fotografier och digitala symboler (Beukelman & Mirenda, 2013, s. 37-38, 52). Även 

om en individ bara har ett fåtal ord att uttrycka sig med, kan personen göra sig förstådd genom 

att använda dessa ord på lämpliga ställen under samtal, i kombination med icke-verbal 

kommunikation (Goodwin, 2006, s. 411). På detta sätt kan personen bekräfta, göra val och till 

viss del styra interaktionen. Att introducera nya samtalsämnen kan dock vara svårt då det finns 

begränsningar i hur fritt man kan uttrycka sig med hjälp av icke-verbal kommunikation 

(Goodwin, 2006, s. 396). Vokalisationer används ofta i kommunikativt syfte av personer med 

talsvårigheter. Vokalisationerna kan vara ofrivilliga eller frivilliga och vissa personer 

producerar vokalisationer som ersätter talet. För att tolka vokalisationerna kan samtalspartnern 

behöva vara bekant med hur individen uttrycker sig (Beukelman & Mirenda, 2013, s. 45). 

 

Båda parter bär ansvar om kommunikationen inte fungerar. Personen med kommunikations-

nedsättning har dock mindre förutsättningar att reparera fel i samtalet, vilket gör att 

samtalspartnern får en viktig roll för att lappa ihop kommunikationen när problem uppstår 

(Heister Trygg, 2008, s. 17). Det är viktigt att samtalspartnern uppmärksammar, bekräftar och 

vid behov sätter ord på det personen vill förmedla. För att göra budskapets innehåll mer 

begripligt kan även visuellt stöd användas (Heister Trygg, 2008, s. 42, 62). I en fallstudie av 

Oelschlaeger och Damico (1998), där en av samtalsdeltagarna hade afasi, sågs att svårigheter 

som uppstod i samtal kunde lösas genom ett samarbete mellan samtalsdeltagarna där de 

exempelvis kunde hjälpas åt att hitta ord och utöka sekvenser. Bloch och Wilkinson (2011) 

kunde se liknande mönster i samtal där en av deltagarna hade dysartri. När någon av 

samtalsdeltagarna tog initiativ till reparation följdes det till stor del av försök till att reda ut 

problemet (Bloch & Wilkinson, 2011). 

 

För att stötta personer med afasi kan olika metoder och hjälpmedel användas. Supported 

Conversation for Adults with Aphasia (SCA) är ett exempel på en metod som kan öka 

delaktigheten i vardaglig kommunikation, även för personer med stora svårigheter (Kagan, 

1998, s. 823). Inom SCA görs skillnad mellan att samtalspartnern uppmärksammar och 

bekräftar att personen med afasi vet vad hen vill säga, samt att samtalspartnern visar att denne 

förstått vad personen med afasi menar (Kagan, 1998, s. 820). För att underlätta förståelsen för 
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personer med afasi kan samtalspartnern använda gester, rita eller skriva ner stödord för att 

förtydliga budskapet. För att försäkra sig om att personen med afasi har möjlighet att uttrycka 

sig kan samtalspartnern exempelvis ställa ja- och nejfrågor. För att försäkra att båda parter 

förstått varandra kan samtalspartnern verifiera att det som uppfattats stämmer med hjälp av att 

summera det sagda och skriva ner vad samtalet handlat om (Kagan, 1998, s. 820). 

 

Vid dysartri kan bokstavstavlor vara till hjälp för att sänka personens talhastighet och öka 

förståeligheten. Samtalspartnern får också en visuell ledtråd kring vad personen vill säga 

(Freed, 2012, s. 184). För personer med grav dysartri kan en bokstavstavla användas som ett 

kommunikationshjälpmedel, snarare än i syfte att sänka talhastigheten (Hartelius, 2015, s. 164). 

Andra hjälpmedel, gester, mimik, tecken, bilder eller skrift kan också användas för att 

komplettera talet för personer med omfattande dysartriska svårigheter (Hartelius, 2015, s. 178). 

Samtalspartnern kan också använda en rad olika strategier i samtal med en person med 

dysartri. Exempelvis kan samtalspartnern “skugga” personen med dysartri genom att upprepa 

det som personen uttrycker. Skuggningen medför att personen med dysartri lättare kan 

uppmärksamma när lyssnaren inte förstår, samt vad det är som lyssnaren inte förstår (Yorkston, 

Beukelman, Strand & Hakel, 2010, s. 334). I en studie av Bloch och Wilkinson (2009) sågs att 

om personen med dysartri behövde korrigera sitt yttrande, eftersom samtalspartnern inte hade 

förstått budskapet, underlättade det om personen med dysartri förstod vad det var som 

samtalspartnern inte hade förstått (Bloch & Wilkinson, 2009). En annan strategi som kan 

användas när samtalspartnern inte uppfattar ett yttrande är att denne spontant uttrycker vad den 

tror att personen med dysartri menar. Lämpliga strategier att använda under samtal bör 

definieras av samtalsdeltagarna innan de används (Yorkston et al., 2010, s. 334).  

 

2.3. Tolkade samtal 
2.3.1. Traditionell tolkning 
Kommunikation mellan personer som annars inte skulle kunna kommunicera med varandra kan 

möjliggöras med hjälp av tolkning (Fioretos, Gustavsson & Norström, 2014, s. 11). I en studie 

av Collier, McGhie-Richmond och Self (2010) framkom att personer som använder AKK 

upplever att deras kommunikationsförmåga samt möjlighet till deltagande i samhället ökar när 

de får hjälp av en samtalspartner anställd vid en kommunikationsstödjande verksamhet. 

Eftersom det i litteraturen inte finns mycket beskrivet om tolkning för personer med 

kommunikationsnedsättning förankras bakgrundsteori för föreliggande studie även i sedvanlig 

tolkning. Tolkar lyder under arbetsbestämmelser som kallas för god tolksed, vilka togs fram av 
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Kammarkollegiet 1996. I arbetsbestämmelserna framgår att en tolk enbart ska tolka situationer 

där jäv inte föreligger. Som tolk har man tystnadsplikt och ska agera neutralt och opartiskt 

(Wadensjö, 1998, s. 15). En tolk kan översätta ett yttrande nära eller avvikande. Var gränsen 

mellan nära och avvikande går är svårt att klargöra. Nära är vad man vid sedvanlig tolkning 

strävar efter, vilket innebär att översättningen ska stämma väl överens med originalyttrandet 

(Wadensjö, 1998, s. 50). Avvikande återgivanden kan se ut på olika sätt. De kan vara 

expanderade, och då innehålla mer information än det ursprungliga yttrandet. De kan även vara 

substituerande, där innehåll som inte fanns med i originalyttrandet läggs till och/eller där 

information som fanns med i originalyttrandet inte översätts. Dessutom kan de vara 

summerande, där återgivningen innehåller information från flera originalyttranden (Wadensjö, 

1998, s. 52).  

 

2.3.2. Taltjänst 
För personer med kommunikationsnedsättningar gällande språk, röst, tal eller kognition finns 

möjlighet till tolkservice via Taltjänst för att underlätta kommunikation med omgivningen 

(Taltjänst Sverige, 2017a, s. 2). Taltjänst har funnits i Sverige sedan 1986 på uppdrag av 

landsting och sedan dess har verksamheten successivt utvecklats. Vilken service som ges ser 

till viss del olika ut mellan landstingen. Verksamheten skapades med målet att öka 

självbestämmande, delaktighet, inflytande och tillgänglighet för målgruppen och arbetet 

utformas individuellt utifrån varje persons kommunikativa behov. Tolkar anställda vid Taltjänst 

ska arbeta under tystnadsplikt samt ha ett opartiskt förhållningssätt (Taltjänst Sverige, 2017a, 

s. 2). Enligt Cromnow (2012) ställs taltjänsttolkar ofta inför etiskt svåra situationer där det kan 

vara svårt att hålla sig till yrkeskårens etiska riktlinjer, exempelvis är det lätt att bli personligt 

involverad i tolkanvändares ärenden. I situationer där sådana svårigheter uppstår har tolken ett 

ansvar att agera objektivt samt vara flexibel nog att kunna möta tolkanvändarens behov 

(Taltjänst Sverige, 2017b, s. 13). De personer som använder sig av Taltjänst kallas brukare, 

klienter eller tolkanvändare (Taltjänst Sverige, 2017b, s. 3). I föreliggande uppsats kommer 

begreppet tolkanvändare att användas för personer med kommunikationsnedsättning som 

använder Taltjänst.  

 

Taltjänst deltar i olika situationer beroende på individens behov, såsom på möten, i samtal med 

myndigheter, under vårdbesök, vid kulturevenemang, vid telefonsamtal, på arbetsplatsen, i 

akademiska sammanhang samt i privata ärenden. Taltjänst erbjuder stöd i att tala, läsa och 

skriva. Tolkens arbete kan exempelvis innebära att förmedla tolkanvändarens budskap genom 
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att förtydliga, komplettera det sagda, eller förmedla information från alternativa 

kommunikationssätt. Tolkanvändarens förståelse stöds exempelvis genom att tolken förtydligar 

budskap, skriver ner stödord, anpassar samtalets tempo, omformulerar och ger tecken- eller 

bildstöd. Tolkarbetet kan även innefatta uppläsning och förtydligande av skriven text. 

Dessutom kan tolken hjälpa tolkanvändaren med att skriva mail, ansökningar och brev samt 

minnesanteckningar från olika tolkuppdrag (Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). 

 

Inför tolkuppdrag är praxis att förberedande samtal mellan tolk och tolkanvändare genomförs 

(Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). Förberedande samtal har setts ha en avgörande roll för att 

gemensam grund ska kunna uppnås i samtal mellan tolk, tolkanvändare och en tredje part 

(Hägerström & Ulfsdotter, 2016). Vid förberedande samtal kan information sökas upp, frågor 

eller dagordning inför tolkuppdrag skrivas ner och dokument gås igenom (Taltjänst Sverige, 

2017a, s. 4). När en tolkanvändare börjar använda sig av Taltjänst får tolkanvändaren förklarat 

för sig vilken service Taltjänst kan erbjuda. Tolken får även möjlighet att ta reda på hur 

tolkanvändaren kommunicerar och hur tolken ska agera, exempelvis hur tolkanvändaren 

uttrycker ja och nej, hur tolkanvändaren signalerar att hen har pratat färdigt samt hur 

tolkanvändaren vill att tolken ska återge det tolkanvändaren säger. Det är även viktigt att reda 

ut hur tolkanvändaren önskar att tolken ska agera när tolken inte förstår samt hur missförstånd 

ska redas ut (Taltjänst Sverige, 2017b, s. 8-9).  

 

2.4. Metodteori 
2.4.1. Conversation Analysis 
En metod för att studera normer, mönster och strukturer i social interaktion är Conversation 

Analysis, CA (Drew & Heritage, 2006, s. XXI). Inom CA sker arbetet nära materialet, utan i 

förväg uppställda hypoteser. Allt i interaktionen uppmärksammas och teorier formuleras 

därefter ifall de kan relateras till det som setts i analysen (Norrby, 2014, s. 35). Inom CA 

analyseras inte enbart verbala yttranden, utan fokus ligger på mänsklig interaktion i ett vidare 

perspektiv. Det gör det möjligt att undersöka samtal där en eller flera parter har en 

kommunikationsnedsättning. Visuella fenomen såsom gester, mimik och huvudpositionering 

spelar stor roll i interaktion mellan människor, särskilt hos individer där verbal produktion av 

en eller annan anledning är påverkad. Genom fokus på mänsklig interaktion i ett bredare 

perspektiv kan slutsatser dras om en persons förmåga att förstå och bidra till samtal (Goodwin, 

2003, s. 4-6).  
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2.4.2. Gemensam grund 
Gemensam grund uppstår när samtalsdeltagare har delade kunskaper, åsikter, 

trosföreställningar eller målsättningar (Clark & Marshall, 1981, s. 17). Clark (1996, s. 95) 

beskriver att samtliga samtalsdeltagare ska ha kunskap om något, och känna till att övriga 

samtalsdeltagare har samma kunskap, för att gemensam grund ska uppstå mellan dem. Ny 

information kan då adderas till den gemensamma grunden, vilket Clark och Brennan (1991, s. 

148) beskriver med begreppet grounding. Kriteriet för att information ska bli del av den 

gemensamma grunden är att samtalsdeltagarna tillkännager att den nya informationen har 

förståtts, samt ömsesidigt tror att den andra parten har förstått vad som menats (Clark & 

Brennan, 1991, s. 148). Laakso (2003, s. 173) beskriver att samtalsdeltagare som delar 

gemensam grund med en person med afasi lättare kan bidra till att finna ord som är 

svåråtkomliga för personen. 

 

Tron om hur den gemensamma grunden ser ut kan skilja sig mellan deltagare i ett samtal. Om 

någon av deltagarna upptäcker denna diskrepans står deltagaren inför två val. Det ena valet 

innebär att den ena deltagaren gör den andra uppmärksam på att de har olika uppfattning. Det 

andra valet innebär att den ena deltagaren väljer att inte uppmärksamma den andra på 

diskrepansen, med följden att representationen av deltagarnas gemensamma grund kommer 

skilja sig sinsemellan. Människor tenderar ofta att rätta diskrepanser så fort de uppstår, för att 

undvika att behöva hålla vetskap om diskrepanserna i minnet (Clark, 1996, s. 49). 

 

2.4.3. Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse 
I samtal kan svårigheter uppstå om den ena parten (A) yttrar något som den andre parten (B) 

inte hör eller förstår (Schegloff, 2007, s. 162). Svårigheterna kan lösas genom begäran om 

förtydligande eller genom begäran om bekräftelse av förståelse.  

 

Corsaro (1977, s. 185) använder begreppet clarification request, vilket innebär begäran om 

förtydligande av samtalspartners föregående yttrande. En clarification request bidrar inte till det 

aktuella samtalsämnet, utan fungerar som ett verktyg för att samtalet ska kunna flyta på 

(Corsaro, 1977, s. 185). En clarification request kan göras på olika sätt: 1) När B inte tydligt 

hör vad A säger kan B använda sig av markörer så som ”huh” eller ”va”, vilka uppmanar A till 

att repetera det yttrande som inte uppfattats; 2) När B har hört men inte fullt ut förstått A:s 

yttrande kan B be om bekräftelse genom en repetition eller expansion av A:s yttrande; 3) När 
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B uppfattar det som A uttrycker, men reagerar med förvåning då A:s yttrande inte är vad B har 

förväntat sig (Corsaro, 1977, s. 188-190). 

 

Kurhila (2006, s. 154-155) beskriver att gemensam förståelse kan upprättas genom candidate 

understanding, begäran om bekräftelse av förståelse, vilket innebär att B ber A att bekräfta att 

B har förstått A:s yttrande. För att begära bekräftelse av förståelse yttrar B en tolkning av A:s 

problematiska tur. Det kan göras med frågeintonation, genom omformulering eller upprepande 

av A:s tur. Begärandet följs av en bekräftelse eller förnekelse från A (Kurhila, 2006, s. 154-

155). Genom att B ber om bekräftelse på vad hen uppfattar att A har sagt, vilket A i sin tur ger 

en respons på, kan både innehållet och det implicita i yttrandet bekräftas (Schegloff, 1996).  

 

2.4.4 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer utformas på olika sätt i olika forskningsinriktningar, och används som verktyg för att 

ta reda på vad individer har för förhållningssätt i olika frågor (Bryman, 2011, s. 412-413, 415). 

Kvalitativa intervjuer ger en stor flexibilitet i utförandet och de brukar vara mindre 

strukturerade än de intervjuer som genomförs inom ramen för kvantitativa studier. Den 

intervjuades åsikter står i centrum i kvalitativa intervjuer och utförliga svar med rika detaljer är 

önskvärt. Kvalitativa intervjuer delas vanligen in i ostrukturerade eller semistrukturerade. Vid 

semistrukturerade intervjuer brukar en mer eller mindre utförlig intervjuguide utformas i 

förväg. Intervjuguiden brukar huvudsakligen följas, men frågorna kan ställas i en annan ordning 

än hur de kommer i intervjuguiden, och frågor som inte finns med i guiden kan ställas i 

anknytning till ett svar från den intervjuade (Bryman, 2011, s. 412-413, 415). 

 

Vid afasi kan öppna frågor, likt de som används vid semistrukturerade intervjuer, vara svåra att 

besvara. Vid intervju med personer med afasi kan den som intervjuar därför behöva kliva ur 

rollen som traditionell intervjuledare, och istället anpassa utförandet av intervjun genom att ge 

svarsalternativ, erbjuda förslag på svar och använda mer enkelt utformade frågor, samt använda 

stöttande samtalstekniker under intervjun. Videoinspelning kan vara till nytta för att kunna ta 

del av samtliga kommunikativa strategier som används av den som intervjuas (Luck & Rose, 

2007). Vid demenssjukdom kan svårigheter med hörförståelse samt ordfinnandesvårigheter 

finnas (Bourgeois och Hickey, 2009, s. 54), och vid dysartri kan personens förståelighet vara 

påverkad (Hartelius, 2015, s. 17). Nämnda svårigheter bör också tas i beaktning då de kan 

komma att påverka intervjusituationen. 

 



10 
 

2.5. Sammanfattning av bakgrund 
Samhället byggs till stor del upp av, och är i hög grad beroende av samtal (Linell, 2011a, s. 2). 

För personer med kommunikativa svårigheter kan förmåga till interaktion med andra människor 

påverkas (Goodwin, 2003. s. 3). Om en individ med påverkan på kommunikationsförmågan 

inte får tillgång till stöd för sin kommunikationsnedsättning kan detta medföra negativ påverkan 

på olika aspekter av livet, exempelvis arbets- och familjeliv eller förmåga till deltagande i olika 

samhällsaktiviteter (Beukelman & Mirenda, 2013, s. 4). För en person med funktions-

nedsättning gällande språk, röst, tal eller kognition som påverkar kommunikationsförmågan 

finns möjlighet till tolkservice via Taltjänst för att underlätta kommunikation med omgivningen 

(Taltjänst Sverige, 2017a, s. 2). Det är praxis att förberedande samtal mellan tolk och 

tolkanvändare sker inför tolkuppdrag där Taltjänst deltar (Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). 

Hägerström och Ulfsdotter (2016) fann i en studie att förberedande samtal vid Taltjänst var 

avgörande för att gemensam grund skulle kunna uppnås mellan tolken, tolkanvändaren och den 

tredje parten. Dessa resultat ligger till grund för utformandet av föreliggande studie. Genom att 

enligt samtalsanalytiska principer kartlägga framträdande mönster i kommunikation mellan 

personer med olika typer av kommunikationsnedsättning samt tolkar anställda vid Taltjänst, 

kan effektiva kommunikationsstrategier för skapande av gemensam grund kartläggas. Genom 

semistrukturerade intervjuer med tolkar och tolkanvändare kan deras erfarenheter och 

upplevelser av taltjänsttolkning inhämtas. 

 

3. Syfte och frågeställningar  
Föreliggande studies syfte är att utöka kunskapsläget kring hur tolk och tolkanvändare inom 

Taltjänst går tillväga för att bygga gemensam grund sinsemellan. För en bredare bild av 

taltjänsttolkning är ytterligare ett syfte att kartlägga tolkars och tolkanvändares erfarenheter och 

upplevelser av tolkade samtal och av förberedande samtal inför tredjepartssamtal. Följande 

frågeställningar ämnas besvaras; 

• Hur går skapandet av gemensam grund till under förberedande samtal mellan 

tolkanvändare och tolk anställd vid Taltjänst? 

• Hur upplever tolkar och tolkanvändare taltjänsttolkning? 

4. Metod 
4.1. Urval 
Kontakt med Taltjänst togs och informations- och samtyckesblankett skickades ut för 

rekrytering av deltagare (se bilaga 4 och 5). De rekryterade tolkarna tog kontakt med 
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tolkanvändare som använder sig av Taltjänst. Vilka tolkanvändare som rekryterades berodde 

på vilka som fanns att tillgå under perioden för datainsamling samt vilka som tolkarna ansåg 

lämpliga för deltagande utifrån studiens syfte. Diskussion kring lämpliga deltagare fördes. 

Inklusionskriterium för tolkanvändare var att de skulle kunna ge sitt samtycke till att delta i 

studien. 

 
4.2. Deltagare 
Deltagare i studien var sammanlagt fem tolkar samt åtta tolkanvändare. Tolkarna arbetar vid 

två olika taltjänstverksamheter i Sverige. De har olika bakgrundsutbildning, ålder och 

erfarenhet av arbetet som taltjänsttolk (se tabell 1). Tolkanvändarna har olika ålder, kön och 

typer av kommunikationsnedsättningar (se tabell 2). Deltagarnas namn är avidentifierade i 

föreliggande studie. Urban, Bo, Mia, Lena och Anna har afasi med olika typ och grad av 

svårigheter. Jan har Alzheimers sjukdom med främst språklig påverkan. Olle och Sven har 

dysartri. Olle har utöver dysartrin även läs- och skrivsvårigheter. 

 

Tabell 1. Tolkarna: benämning, ålder, kön, bakgrundsutbildning, tid som taltjänsttolk och arbetsomfattning.  

Tolk Benämning Ålder Kön Utbildning Tid som 

Taltjänsttolk 

Arbets-

omfattning 

Tolk 1 

 

T1 37 år Kvinna Arbetsterapeut 

Masterexamen i 

handikappvetenskap, 

inr. kognitionsvetenskap 

Taltjänstutbildning 

11 år Heltid 

Tolk 2 T2 49 år Kvinna Lärare 

Kognitionsvetenskap 

Språktolk 

6 månader Halvtid 

Tolk 3 T3 42 år Kvinna Beteendevetenskap 6 år Heltid 

Tolk 4 T4 30 år Kvinna Logoped 6 månader Heltid 

Tolk 5 T5 37 år Kvinna Logoped 6 månader Heltid 

 

 

Tabell 2. Tolkanvändarna: benämning, ålder, kön och typ av svårigheter. 

Tolkanvändare Benämning Ålder Kön Typ av svårigheter 

Urban U 55 år Man Afasi 

Bo B 71 år Man Afasi 

Mia M 67 år Kvinna Afasi 

Lena L 72 år Kvinna Afasi 

Anna A 72 år Kvinna Afasi 
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Jan J 77 år Man Alzheimers sjukdom 

Olle O 45 år Man Dysartri, läs- & skrivsvårigheter 

Sven S 62 år Man Dysartri 

 

4.3. Procedur 
4.3.1. Förberedande samtal 
Videoinspelning av förberedande samtal mellan tolkanvändare och tolk (se tabell 3) gjordes av 

tolkar anställda vid Taltjänst. Vissa av inspelningarna gjordes i tolkanvändarens hemmiljö, 

medan vissa av inspelningarna skedde i Taltjänsts lokaler. Under de förberedande samtalen 

deltog totalt fyra tolkar och åtta tolkanvändare. En tolk och en tolkanvändare samtalade vid 

varje tillfälle. Under vissa av inspelningarna närvarade ytterligare en tolk i rummet.  

 

Tabell 3. Förberedande samtal: deltagare (tid de känt varandra inom parentes), lokalisation för samtalet och 

samtalens totala längd i minuter:sekunder. 

Deltagare: Lokalisation: Tid: 

Anna & Tolk 3 (6 år) Taltjänsts lokaler 95:58 

Bo & Tolk 3 (2 år) Hemma 35:24 

Jan & Tolk 1 (3 tillfällen) Hemma 14:19 

Lena & Tolk 4 (3 månader) Hemma 25:48 

Mia & Tolk 4 (6 månader) Hemma 19:06 

Olle & Tolk 5 (6 månader) Taltjänsts lokaler 27:36 

Sven & Tolk 4 (2 månader) Hemma 20:14 

Urban & Tolk 1 (3 tillfällen) Hemma 30:30 

Total samtalstid: 268:55 

 

4.3.2. Intervjuer 
Intervjuer med tolkar och tolkanvändare genomfördes (se tabell 4). Intervju genomfördes med 

samtliga deltagare som samtyckt till det. Totalt intervjuades sju tolkanvändare och fem tolkar. 

En semistrukturerad intervjuteknik användes. Generella frågor formulerades och under 

intervjun låg fokus på den intervjuades tankar och åsikter. Intervjun var flexibel och tog olika 

riktningar beroende på de svar som gavs. Två intervjuguider användes, en för tolkanvändare (se 

bilaga 1) och en för tolkar (se bilaga 2). De inledande frågorna fokuserade på 

bakgrundsinformation om respondenten. Sedan undersöktes respondentens erfarenheter av 

taltjänsttolkning. Intervjuguiderna för tolkar och tolkanvändare skiljde sig åt. Intervjuerna med 
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tolkanvändare var av praktiska skäl kortare än intervjuer med tolkar och därav begränsades 

innehållet i intervjuer med tolkanvändare. Vissa av intervjuerna genomfördes på plats, i 

Taltjänsts lokaler eller hemma hos den intervjuade, och vissa genomfördes per telefon. Ledare 

för intervjuerna skilde sig mellan de olika tillfällena. Vid intervjuer med vissa tolkanvändare 

användes bildstöd tillverkat med hjälp av bildstod.se, för att underlätta för individens förståelse 

och uttrycksförmåga. 

 

Tabell 4. Intervjuer: deltagare, intervjuledare, intervjuns format och samtalens totala längd i minuter:sekunder. 

Deltagare: Intervjuledare: Format: Tid: 

Anna I1 På plats 25:42 

Bo I1 På plats 21:44 

Jan I2 På plats 22:58 

Lena I2 På plats 19:06 

Mia I2 På plats 21:39 

Sven I1 På plats 10:50 

Olle I1 Telefon 12:42 

Tolk 1 I2 På plats 50:22 

Tolk 2 I1 På plats 59:53 

Tolk 3 I1 Telefon 46:33 

Tolk 4 I2 Telefon 51:29 

Tolk 5 I2 Telefon 55:20 

Total samtalstid:  398:18 

 

4.4. Hantering av material 
De förberedande samtalen filmades med iPad och iPhone tillhörande Taltjänst. Filmerna 

förvarades skyddat på One Drive, där endast berörda personer hade tillgång till dem. 

Intervjuerna filmades med iPad och iPhone. Vid de intervjuer som genomfördes per telefon 

togs endast ljudupptagning. För analys laddades filmerna ner till lösenordsskyddade datorer 

tillhörande studiens författare. Materialets totala längd var 11 timmar, 7 minuter och 13 

sekunder. Insamlat material kommer att sparas i minst fem år vid enheten för logopedi på 

institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet. 
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4.5. Analys  
4.5.1. Förberedande samtal 
Filmerna från de förberedande samtalen studerades förutsättningslöst utan i förväg uppställda 

hypoteser kring vilka strategier tolkar och tolkanvändare använde för tillägnande av gemensam 

grund. Det inspelade materialet observerades först gemensamt för att säkerställa delad 

terminologi och ökad interbedömarreliabilitet. Därefter delades materialet upp i två delar och 

författarna grovtranskriberade var sin del utifrån samtalsanalytiska principer. Materialet 

analyserades utifrån ramverk gällande gemensam grund. Skapande av gemensam grund sker då 

samtalsdeltagare tillkännager att ny information förståtts, samt tror att övriga samtalsdeltagare 

förstått samma sak (Clark & Brennan, 1991, s. 148). Flertalet samtalsstrategier som bidrog till 

skapande av gemensam grund mellan tolk och tolkanvändare identifierades gemensamt. Dessa 

samtalsstrategier sammanfogades till tre kategorier: begäran om förtydligande & begäran om 

bekräftelse av förståelse, visuellt stöd samt ljud & kroppsspråk. Utdrag ur materialet som visade 

på dessa strategier valdes sedan ut för djupare analys. Utdragen fintranskriberades och beskrevs 

gemensamt. Transkriptioner gjordes enligt transkriptionsnyckeln (bilaga 3). Under 

analysarbetet fördes löpande diskussioner i syfte att uppnå konsensus. 

 

4.5.2. Intervjuer 
Intervjuerna analyserades utifrån innehållsmässiga komponenter och utvalda delar 

transkriberades ortografiskt. Intervjusvaren sammanställdes och tolkarnas svar jämfördes 

sinsemellan. Även tolkanvändarnas svar jämfördes med varandra. Därefter jämfördes svar från 

intervjuer med tolkar med svar från intervjuer med tolkanvändare. Löpande diskussioner fördes 

under arbetet med att analysera materialet.  

 

4.6. Etiska överväganden 
Samtliga deltagare samt personuppgifter som kunde härledas till deltagarna i föreliggande 

studie avidentifierades. Med tanke på att studien innehöll få deltagare där vissa av dem har 

specifika svårigheter, vilket eventuellt gör dem lätta att identifiera, var avidentifierande av 

deltagare mycket viktigt. Tolkarna var de som gav tolkanvändarna information om studien. De 

gavs inför detta instruktioner om vikten av noggrant och multimodalt informerande till 

tolkanvändarna, eftersom personer med kommunikationssvårigheter kan ha svårt att ta till sig 

information. Den informationsblankett som användes till tolkanvändarna var författad med ett 

enkelt språk och innehöll bildstöd (se bilaga 4). Inga risker sågs med deltagande utöver att 

deltagare eventuellt kunde känna sig obekväma med att bli videofilmade. 
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5. Resultat och analys 
5.1. Förberedande samtal 
I resultatredovisningen av förberedande samtal löper tre kategorier som innefattar två utdrag 

vardera. Kategorierna beskriver användande av de tre samtalsstrategier som identifierats, vilka 

kan bidra till att samtalsdeltagare skapar gemensam grund sinsemellan: Begäran om 

förtydligande & begäran om bekräftelse av förståelse, Visuellt stöd samt Ljud & kroppsspråk. 

Eftersom samtal är komplext och många samtalsstrategier kan användas under ett och samma 

samtal för att deltagarna ska nå förståelse sinsemellan, kan samma utdrag innehålla flera olika 

samtalsstrategier. I utdrag 1 till 6 presenteras dock endast en samtalsstrategi, även om flera 

förekommer. För att illustrera det insamlade materialets komplexitet finns en fjärde kategori: 

Multimodala resurser. I fjärde kategorin figurerar utdrag 7, där en kombination av flera olika 

samtalsstrategier beskrivs. En överblick över samtliga utdrag och samtalsstrategier ses nedan 

(tabell 5). I anslutning till varje utdrag under samtliga kategorier presenteras svar från intervjuer 

med olika tolkar. Tolkarnas svar anknyter till det som kan ses i utdragen.  

 

Tabell 5. Utdrag ur förberedande samtal: tidsintervall, samtalsdeltagare, samtalsstrategi. 

Utdrag: Tidsintervall: Samtalsdeltagare: Samtalsstrategi: 

Utdrag 1 

”Möte” 

19:23-19:46 Olle & Tolk 5 Begäran om förtydligande & begäran 

om bekräftelse av förståelse 

Utdrag 2 

”Stamspolning” 

05:37-06:35 Anna & Tolk 3 Begäran om förtydligande & begäran 

om bekräftelse av förståelse 

Utdrag 3 

”Värme” 

07:25-08:40 Mia & Tolk 4 Visuellt stöd 

Utdrag 4 

”Taliban” 

12:49-14:10 Sven & Tolk 4 Visuellt stöd 

Utdrag 5 

”Ryggvärk” 

00:08-02:23 Lena & Tolk 4 Ljud & kroppsspråk 

Utdrag 6 

”Läsa” 

06:43-07:26 Urban & Tolk 1 Ljud & kroppsspråk 

Utdrag 7  

”Du” 

16:54-18:06 Sven & Tolk 4 Multimodala resurser 
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5.1.1. Begäran om förtydligande & begäran om bekräftelse av förståelse 
Vanligt förekommande samtalsstrategier i det insamlade materialet, vilka förekommer i 

samtliga inspelade samtal, är att tolkarna säkerställer att de har förstått det som tolkanvändaren 

uttrycker genom begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse. 

Användande av dessa samtalsstrategier illustreras i utdrag 1 och 2.  

  

Utdrag 1 ”Möte” 

I utdrag 1 samtalar O och T5 om hur det fungerar med den hjälp O får i sitt hem. O har tidigare, 

vid ett möte med personalen, framfört missnöje med den hjälp han får och T5 försöker i utdraget 

reda ut vad som blev sagt under mötet. O=Olle, T5=Tolk 5. 

01. T5: va får du för (1.3) oeho oeho talar dom säger dom nånting om 

02.  (1.3) 

03. O: ((suck)) 

04. T5: varför de [inte   ]=  

05. O:           [(nämen)] 

06. T5: =varför dom inte kan förändra eller 

07. O: (ä men j:a har de så jävla bra:) 

08. T5: va sa du du har de så 

09. O: (så jävla bra) 

10. T5: så jävla bra↑ 

11. O: aa 

12. T5: säger dom så↓ 

13. O: ommo 

14. T5: ommo (0.5) ookejo 

På rad 01 frågar T5 om vad O har fått för information. Därefter följer en paus (rad 02) innan O 

suckar (rad 03). T5 frågar vidare kring vilken information O har fått (rad 04 och 06), vilket 

överlappas av att O påbörjar ett svar (rad 05). O svarar sedan på den fråga T5 ställt (rad 07). T5 

ber om ett förtydligande av O:s föregående yttrande (rad 08) varpå O förtydligar sitt svar (rad 

09). T5 upprepar O:s yttrande med frågeintonation (rad 10). Det kan tänkas att detta är för att 

kontrollera att hon har förstått rätt. O svarar jakande (rad 11) och bekräftar därmed att T5 har 

förstått rätt. T5 ställer ytterligare en fråga (rad 12) och O svarar jakande (rad 13). T5 bekräftar 

sedan det O har berättat (rad 14), vilket visar att T5 har förstått informationen O förmedlat.  

 

I utdrag 1 uppger T5 att hon inte förstår och gör därmed O uppmärksam på att informationen 

inte nått fram. T5:s yttrande på rad 08 kan ses som det Corsaro (1977, s. 188-190) beskriver 

som en begäran om förtydligande som görs enligt funktion 1). Då T5 inte tydligt hör vad O 

säger uppmanar hon honom att repetera det som hon inte uppfattat. T5:s yttrande på rad 10 kan 

ses som en begäran om bekräftelse av förståelse (Kurhila, 2006, s. 154-155). Genom att T5 

repeterar O:s föregående yttrande med frågeintonation begär hon att O bekräftar att hon har 

förstått rätt. T5:s yttrande på rad 12 kan även det ses som en begäran om bekräftelse av 
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förståelse. Enligt Yorkston et al. (2010, s. 334) kan samtalspartnern ”skugga” personen med 

dysartri, det vill säga upprepa vad personen uttrycker. Därigenom kan det bli lättare för 

personen med dysartri att uppmärksamma om samtalspartnern inte förstår, samt vad det är 

samtalspartnern inte uppfattat. Om personen med dysartri behöver korrigera sitt yttrande, 

eftersom samtalspartnern inte har förstått budskapet, underlättar det om personen med dysartri 

förstår vad det är som samtalspartnern inte har förstått (Bloch & Wilkinson, 2009). T5 gör i 

detta fall O uppmärksam på att hon inte förstått honom, vilket gör det lättare för O att reparera 

eftersom han vet vad det är hon inte förstått. Att T5 begär förtydligande och bekräftelse av 

förståelse medför att T5 och O kan skapa gemensam grund kring vad som sas under mötet. Den 

nya informationen adderas till deras gemensamma grund, vilket kan beskrivas med begreppet 

grounding (Clark & Brennan, 1991, s. 148).  

 

I utdraget använder sig T5 flertalet gånger av begäran om förtydligande samt begäran om 

bekräftelse av förståelse. Det kan relateras till att en av tolkarna i en intervju berättar att när det 

är viktigt för henne att vara säker på att hon har förstått tolkanvändaren, så ser hon till att hon 

blir säker genom att fråga upprepade gånger eller genom att be om en tydlig respons. En annan 

tolk uppger att hon ställer frågor till tolkanvändaren för att kontrollera om det hon uppfattat är 

rätt: 

Fråga: ”Har du några speciella strategier som du använder då för att kolla av att du har 

förstått?” 

Svar: ”Jaa de är ju å ställa… ehm kanske kan, nu har jag tolkat det såhär, stämmer det? 

Är de såhär du menar?” 

 

Utdrag 2 ”Stamspolning” 

I utdrag 2 samtalar A och T3 om vilket datum det ska vara stamspolning i A:s lägenhet. 

A=Anna, T3=Tolk 3. 

01. T3: men du vet inte vilket datum det är↓ ((håller fram händerna)) 

02. A: men (.) till (0.3) till eh till ((höjer händerna, läser sen på 

03.  pappret)) till 

04.  ((A och T3 läser)) 

05. A: mm mm p- p- (0.7) till porten (0.4) står det (.) ((tittar  

06.  besvärat på T3)) oöho det ((visar med händerna)) 

07. T3:  harom satt upp en lapp [där] 

08. A:                        [ja ] precis [precis precis] 

09. T3:                                     [okej aa      ] (0.8) å  

10.  dä:r- men ni har inte fått nån i brevlådan↓ 

11. A: näe ((tittar besvärat på T3)) 

12. T3: näe okej (0.7) o där på den i porten så ståre vilka (0.9) dagar  

13.  som ((stegar med händerna)) 

14. A: ja [precis precis precis] 

15. T3:    [dom ska komma till  ] vilka lägenheter 

16. A: till fe- (0.3) fem (0.4) fem trappor 
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17. T3: ja 

18. A: till till (0.4) *onsdag* ((tittar på T3 och ler)) eh va- till  

19.  (0.3) till (0.4) ett ((tittar på sina papper)) öhm 

20. T3: dom har olika våni[ngar olika] dagar 

21. A:                   [ja precis ] 

22.  pre[cis]  

23. T3:    [aa ] 

24. A: precis 

På rad 01 undrar T3 om A vet vilket datum stamspolningen ska ske i hennes lägenhet. A 

försöker förmedla svaret genom ord och letar samtidigt efter informationen på ett papper (rad 

02 till 03). A och T3 läser på papperet (rad 04). A påbörjar en förklaring och ger T3 en besvärad 

blick (rad 05 till 06), vilket följs av att T3 frågar om det har satts upp en lapp med information 

i porten (rad 07). T3:s yttrande överlappas delvis av att A bekräftar frågan (rad 08). 

Överlappande med A:s yttrande svarar T3 förstående, påbörjar ett yttrande som inte fullföljs, 

för att sedan fråga om A har fått någon lapp i brevlådan (rad 09 till 10). A nekar och ser besvärad 

ut (rad 11). Detta följs av att T3 bekräftar det A yttrat samt en kort paus innan T3 undrar om 

lappen som sitter i porten anger vilka dagar det gäller (rad 12 till 13). A bekräftar bestämt (rad 

14), vilket delvis överlappas av att T3 preciserar sin undran om vad som står på lappen (rad 15). 

A kommenterar att hon bor på våning fem (rad 16), följt av en uppbackning av T3 (rad 17). A 

förklarar genom enstaka ord, söker ögonkontakt med T3 och letar efter information i sina 

papper (rad 18 till 19). T3 undrar om det är så att stamspolningen kommer att ske på olika dagar 

beroende på vilken våning man bor på (rad 20), vilket överlappas av att A bekräftar detta (rad 

21). A bekräftar återigen (rad 22), vilket överlappas av en uppbackning från T3 (rad 23). 

Därefter följer ytterligare en bekräftelse från A (rad 24). 

 

I utdraget kan ses att det är svårt för T3 att förstå A, vilket medför att T3 upprepade gånger 

begär förtydligande och bekräftelse av förståelse. Yttrandet på rad 07 kan ses som en begäran 

om förtydligande som görs enligt funktion 2) (Corsaro, 1977, s. 188-190), där T3 expanderar 

A:s föregående yttrande vilket följs av att A bekräftar det T3 yttrat. T3:s yttranden på rad 10, 

12-13, 15 och 20 kan ses som det Kurhila (2006, s. 154-155) beskriver som begäranden om 

bekräftelse av förståelse, där T3 yttrar tolkningar av A:s yttranden genom omformuleringar eller 

med frågeintonation. Därigenom ber T3 att A bekräftar att T3 har förstått. Genom begärandena 

och responserna på dem kan deltagarna förstå varandra på rad 20-24, och därigenom når de 

gemensam grund. T3 bidrar genom sina begäranden till att deltagarna kan förstå varandra. 

Heister Trygg (2008, s. 17) beskriver att när kommunikationen inte fungerar har 

samtalspartnern en viktig roll, eftersom personer med kommunikationsnedsättning har mindre 

förutsättningar att lösa de svårigheter som uppstår i kommunikationen. Att samtalspartnern vid 
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behov uppmärksammar, bekräftar och sätter ord på det personen med 

kommunikationsnedsättning önskar förmedla är viktigt (Heister Trygg, 2008, s. 42) och kan ses 

exempel på i utdraget. 

 

En av tolkarna tar under intervju upp att det ibland kan vara svårt att förstå tolkanvändare till 

följd av afasi:  

”Det kan va svårt att va säker på att vi har fått fram rätt sak, alla gånger med afasi så är det 

en utmaning i arbetet. Att hitta rätt detaljer. Det kan gå ganska bra å förstå det övergripande, 

dom stora dragen i vad en klient berättar eller vad en klient vill. Men det är fortfarande så att 

detaljerade nivåer är viktiga och kan vara kluriga å hitta.” 

A har i utdraget svårt att få fram sitt budskap så att T3 förstår, vilket kan vara en anledning till 

att T3 upprepade gånger kontrollerar att hon har förstått. I likhet med att T3 använder sig av 

begäranden om förtydligande och bekräftelse av förståelse i utdrag 2, framkommer det i intervju 

med en av tolkarna att kontrollfrågor är en strategi hon använder sig av.  

 

5.1.2. Visuellt stöd 
Under de förberedande samtalen i det insamlade materialet ses att visuellt stöd är vanligt 

förekommande. Olika visuella stöd som används är papper och penna, information och bilder 

på datorskärm eller på papper, kalendrar, föremål, kommunikationshjälpmedel såsom 

bokstavstavla etcetera. Hur visuella stöd används i samtal ges exempel på i utdrag 3 och 4. 

 

Utdrag 3 ”Värme”  

I utdrag 3 samtalar M och T4 om ett problem som M har i lägenheten. T4 försöker förstå vad 

problemet handlar om, huruvida det gäller lägenhetens uppvärmning eller om det är något fel 

med vattnet. Anledningen till att detta diskuteras är att M vill ha hjälp med att ringa den som 

ska åtgärda felet. M=Mia, T4=Tolk 4. 

01. T4: och du sä- att de är (1.1) de är värmen ti- till kök dusch å 

02.  toalett ((söker ögonkontakt med M)) 

03. M: ((nickar)) [näe]=  

04. T4:            [ja ] 

05. M: =d- de tar tid (0.7) innan den kommer  

06. T4: tänker du på värme eller vatten (0.7) eller något annat 

07. M: [((suckar)) ja vet inte (2.6)][((suckar))] 

08. T4: [((skriver i blocket))       ][ här      ]((för blocket mot M,  

09.  skriver)) 

10. M: [(för d de: d de nånting som e de:)] ja måste ringa=  

11. T4: [((skriver, tittar sedan upp på M))] 

12. M: =((pekar mot bordet)) hä (0.5) dom [och] e 

13. T4:                                    [mm ] 

14.  (1.1) 
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15. M: ett (0.5) en k- gång per år (0.6) därför 

16.  (1.2) 

17. T4: jaha↑ ((tittar på M)) 

18. M: ja: 

19: T4: de e nåt årligt du gör då [okej] 

20. M:                           [aa  ] 

21. T4: aa ((skriver)) å (0.4) så ja hänger me här då handlar de om  

22.  [värmen på nåt sätt ((pekar på pappret)) elementen]= 

23. M: [((tittar på pappret medan T4 förklarar))         ]= 

24. T4: =[uppvärmningen ((rör handen)) i lägenheten (0.4) eller]= 

25. M: =[((tittar på pappret medan T4 förklarar))             ]= 

26. T4: =[pratar du om ] vattnet 

27. M: =[(de e)vattnet] ((tittar på T4)) 

28. T4: de e [vattnet o]kej 

29. M:      [aa aa aa ] 

30. T4: mm ((stryker och ringar in alternativ på papperet)) 

31. M: men ((pekar på det T4 skrivit)) jaha  

32. T4: [ja ja tänkte element uppvärmning] 

33. M: [((skrattar)) jaa a aa           ] 

34. T4: men de- de handlar om att vattnet inte blir varmt att   

35.  [de tar lång tid för vattnet att bli varmt okej] 

36. M: [ja ((nickar stort))ja ja ja ja ja ja          ] ((skratt)) 

På rad 01 till 02 yttrar T4 det hon uppfattar att M menar utifrån en tidigare diskussion, samtidigt 

som hon söker ögonkontakt med M. M nickar, säger ”näe” och uttrycker att det tar tid innan 

den kommer (rad 03 och 05), vilket överlappas av en uppbackning av T4 (rad 04). T4 frågar 

sedan om M menar värme, vatten eller något annat (rad 06). M suckar och uttrycker att hon inte 

vet, samt suckar igen (rad 07). T4 skriver i sitt block, påkallar M:s uppmärksamhet och visar 

det skrivna för M (rad 08 till 09). M försöker förklara (rad 10 och 12), vilket överlappas av att 

T4 skriver och tittar upp mot M när M försöker förklara, samt ger en uppbackning (rad 11 och 

13). Därefter följer en paus (rad 14). M fortsätter sin förklaring (rad 15) och därefter följer 

ytterligare en paus (rad 16). T4 besvarar det M berättar (rad 17), vilket följs av en uppbackning 

av M (rad 18). T4 frågar om det är något årligt som M gör (rad 19), vilket M överlappande 

bekräftar (rad 20). T4 gör en uppbackning, skriver ner möjliga alternativ i blocket och frågar 

sedan om hon förstått rätt kring att det handlar om värme på något sätt, samt om det handlar om 

lägenhetens uppvärmning eller värme på vattnet, medan hon pekar på de nedskrivna 

alternativen (rad 21, 22, 24 och 26). M tittar på pappret medan T4 förklarar, för att sedan titta 

upp på T4 och överlappande bekräfta att det handlar om vattnet (rad 23, 25 och 27). T4 upprepar 

M:s föregående yttrande (rad 28). Överlappande bekräftar M bestämt att T4 har förstått vad hon 

menar (rad 29). T4 gör en uppbackning, stryker de felaktiga alternativen på pappret och ringar 

in det rätta (rad 30). M ser att T4 skrivit värme som ett alternativ och uttrycker förvåning 

samtidigt som hon pekar på det T4 skrivit (rad 31). T4 förklarar att hon tänkte att det M 

berättade kunde ha handlat om värme i lägenheten (rad 32). Överlappande skrattar M och 

uttrycker att hon förstår vad T4 menar (rad 33). T4 undrar om det handlar om att det tar lång 
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tid för vattnet att bli varmt (rad 34 till 35), vilket överlappas av att M bekräftar genom ord och 

att nicka, följt av skratt (rad 36).  

 

I utdraget försöker T4 ta reda på vad M menar. T4 och M lyckas under samtalet reda ut vad M 

menar med hjälp av visuellt stöd i form av att T3 skriver stödord på ett papper. På rad 08, 09 

och 11 kan ses att T4 skriver i blocket och visar det hon har skrivit för M. På rad 21, 22, 24 och 

26 pekar T4 på de nedskrivna alternativen samtidigt som hon benämner dem. På rad 30 stryker 

T4 de felaktiga alternativen och ringar in det alternativ de kommit överens om, att det handlar 

om vattnet. På rad 31 tar M stöd av pappret för att uttrycka förvåning kring ett av alternativen 

som står där, värmen i huset, vilket medför att M gör tolken uppmärksam på att en diskrepans 

föreligger. Diskrepans innebär att tron om hur den gemensamma grunden ser ut kan skilja sig 

mellan samtalsdeltagare (Clark, 1996, s. 49). Tidigare under samtalet verkar M inte ha uppfattat 

att tolken har angett värme i huset som ett av flera möjliga alternativ i syfte att specificera vad 

M har problem med. Kagan (1998, s. 820) menar att SCA, exempelvis i form av nedskrivna 

alternativ, kan bidra till att förtydliga budskapet i samtal med personer med afasi, något som 

kan ses i utdrag 3. På rad 29 kan ses att T3 och M når gemensam grund kring vilket problem M 

har i lägenheten. Tillägnandet av gemensam grund sker genom att samtalsdeltagarna 

tillkännager att den nya informationen har förståtts (Clark & Brennan, 1991, s. 148). På rad 33 

når de även gemensam grund kring att T4 trodde att det eventuellt rörde sig om värmen i 

lägenheten. Det visuella stödet förefaller bidra till att deltagarna når gemensam grund. 

 

I intervjuer med tolkar nämner samtliga att papper och penna är ett bra hjälpmedel att använda 

i samtal, för att rita och skriva stödord. Syftet med samtalet som visas i utdraget ovan är att 

förbereda inför ett telefonsamtal till en tredje part. Därför behöver M och T4 reda ut vad som 

ska sägas under samtalet. I intervju med en tolk framkommer vikten av förberedelse inför 

telefonsamtal med tredje part, vilket ses nedan: 

”[…] Ofta så ringer vi ju när vi sitter här på kontoret, ihop med klienterna, med 

högtalartelefon, och då försöker vi ju fråga så mycket som möjligt innan. Innan vi gör det 

här samtalet. Vissa klienter kan komma och säga, peka på. Om vi säger att de har en 

nätverkskarta, peka på kommunen, ba ”ring, ring, ring!”. Aha, okej. Men vi måste ju 

försöka, vem är det du vill prata med, vad vill du säga till den, vad gäller det här? För att 

även om dom vet det, så när man väl är i växeln eller i samtalet med den här personen så 

går det mycket, det är svårare för dom att kommunicera i skarpt läge.” 
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Utdrag 4 ”Taliban” 

I utdrag 4 diskuterar S och T4 namnet på en tavla som S har målat och sålt. S uttrycker sig via 

en bokstavstavla (BT). S=Sven, T4=Tolk 4. 

01. S: [((bokstaverar via BT))                               ] 

02. T4: [t (0.6) ta (0.7) l (1.4) i (0.5) tali (.) b (1.4) ban] (1.0) 

03.  taliban↑ 

04. S: ((pekar på datorskärmen)) 

05. T4: ((tittar på datorskärmen)) äre ingen kvinna äre en taliban 

06. S: ((nickar)) 

07. T4: ((tittar på S)) (0.7) eller var de din version (1.1) (ohörbart) 

08.  (1.1) ha- ((pekar)) har du målat av den ((lutar mot skärmen))  

09.  bilden ((tittar på S)) 

10. S: ((nickar)) 

11. T4: aa  

12. S: (oeo) 

13. T4: och (0.6) din ((pekar på S)) version↓  

14. S: (2.7) uh [((bokstaverar via BT))                       ] 

15. T4:          [h (0.8) ho (0.5) hon (1.2) k (1.0) ka (0.6) l] (0.7) 

16.  hon kallas taliban 

17. S: hh hh ((pekar på datorskärmen)) (+ho+) (0.7) (ho) (0.4) (kö-) 

18.  (0.4) (uh) (0.6) (ho) (0.3) (kö-) (0.8) (uh) 

19. T4:  hon  

20. S: (uh) (0.5) (kö-) 

21. T4: som (0.7) hon som 

22. S: [((bokstaverar via BT))] 

23. T4: [kö- (2.9) kö-         ] 

24. S: (te) 

25. T4: köpte 

26. S: ((tittar upp) 

27. T4: hon som köpte din tavla 

28. S: ((pekar på datorskärmen, tittar sen på T4)) 

29. T4: kallade hon den för  

30. S: ((pekar på datorskärmen))  

31. T4: taliban (0.7) är ja med nu 

32. S: ((vokaliserar nöjt)) 

33. T4: så hon som köpte (.) din ((pekar på datorskärmen)) kopia (.) som  

34.  *du målade* av (.) från den tavlan (0.3) kalla den för talibanen 

35. S: ((ler nöjt)) 

På rad 01 bokstaverar S genom att peka på sin bokstavstavla. Detta överlappas av att T4 ljudar 

högt det S bokstaverar, därefter följer en paus innan T4 sätter ord på det hon har uppfattat att O 

vill förmedla (rad 02 till 03). S pekar på datorskärmen där en målning visas (rad 04). T4 tittar 

mot skärmen och frågar om personen på bilden inte är en kvinna utan en taliban (rad 05). S 

nickar jakande (rad 06). T4 frågar om S har målat av bilden de tittar på och förtydligar med 

gester (rad 07 till 09). S nickar jakande (rad 10), vilket följs av en uppbackning av T4 (rad 11). 

S ljudar (rad 12) och sedan kommer T4 med ett påstående (rad 13), vilket genom hennes 

intonation kan ses som att hon uppmuntrar S till att berätta vidare. S bokstaverar genom att peka 

på sin bokstavstavla (rad 14), vilket överlappas av att T4 ljudar högt och sedan sätter ord på det 

S bokstaverar (rad 15 till 16). S vokaliserar engagerat, pekar på datorskärmen, och fortsätter 

sedan att vokalisera (rad 17 till 18). T4 yttrar delar av det som S har uttryckt i föregående 
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yttrande (rad 19). S förstärker genom att ljuda (rad 20). T4 yttrar återigen vad hon uppfattar att 

S förmedlar med det tidigare yttrandet (rad 21). S bokstaverar genom att peka på bokstavstavlan 

(rad 22), vilket överlappas av att T4 ljudar det som S bokstaverar högt (rad 23). S förstärker det 

han vill förmedla genom att ljuda (rad 24). T4 sätter ord på det hon tror att S vill förmedla (rad 

25). S tittar upp på T4 (rad 26). T4 påbörjar ett påstående (rad 27), vilket kan ses som att hon 

vill försäkra sig om att hon förstått rätt. S pekar på datorskärmen och tittar på T4 (rad 28). T4 

påbörjar en fråga (rad 29). S pekar på datorskärmen (rad 30). T4 fullföljer sin fråga och 

kontrollerar därmed om hon förstått rätt (rad 31). S vokaliserar nöjt (rad 32), vilket tolkas som 

ett bekräftande på att T4 har förstått. T4 sammanfattar sedan det som har blivit sagt för att 

säkerställa att hon har förstått rätt (rad 33 till 34). S ler (rad 35) vilket tolkas som ytterligare ett 

bekräftande på att T4 har förstått.  

 

T4 och S samtalar i utdraget med stöd av en bokstavstavla och bilder på en datorskärm. Bilder 

kan användas för att förmedla budskap mellan människor (Beukelman & Mirenda, 2013, s. 37-

38). Det visuella stödet i form av bokstavstavla och datorskärm används genomgående av både 

T4 och S. Heister Trygg (2008, s. 62) beskriver att visuellt stöd kan användas för att öka 

begripligheten i ett budskaps innehåll. För personer med dysartri kan bokstavstavlor fungera 

som kommunikationshjälpmedel (Hartelius, 2015, s. 164) genom att ge visuell feedback åt 

samtalspartnern (Freed, 2012, s. 184). S kommunicerar till stor del genom att peka på sin 

bokstavstavla och T4 läser upp det S bokstaverar. Med hjälp av det visuella stödet från 

datorskärmen och bokstavstavlan skapar T4 och S i slutet av utdraget gemensam grund om 

namnet på tavlan som S har målat.  

 

Tolkarna uppger under intervjuer att visuellt stöd är vanligt förekommande i arbete med 

tolkanvändare. Under intervju med en tolk besvarar hon en fråga kring vilka hjälpmedel som 

brukar användas, där bland annat bokstavstavla och dator nämns: 

”Vi har en del AKK men då är det mestadels bokstavstavla, lite stöd som tidslinjer, klocka. 

Vårt utgångsläge har ju varit mycket att vi använder det klienterna använder. Så om dom 

inte har så mycket eller inte använder det dom har, då är vår största hjälp, alltså det största 

hjälpmedlet vi använder är papper, penna och också dator, internet, vi söker efter 

information också tillsammans.” 

 

5.1.3. Ljud & kroppsspråk 

I det inspelade materialet ses användande av icke-lexikala ljud och kroppsspråk som en vanlig 

strategi. Framför allt är det tolkanvändaren som använder sig av ljud och kroppsspråk i 
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kommunikationen, men det finns även exempel på situationer där tolken använder sig av dessa 

strategier. Användande av ljud och kroppsspråk illustreras i 5 och 6.  

 

Utdrag 5 ”Ryggvärk” 

I utdrag 5 frågar T4 om L:s ryggvärk. T4 använder papper och penna som stöd i 

kommunikationen och L uttrycker sig genom ord och gestikulerande. L=Lena, T4=Tolk 4. 

01. T4: ((ritar)) ja ((harklar sig)) nån picasso e ja ju inte ((tittar  

02.  på L)) 

03. L: ((skrattar)) 

04. T4: men (1.1) om du tänker (så) ryggraden  

05. L: hmm  

06. T4: ((pekar på pappret)) här så har du s- skulderbladen (1.3) där  

07.  (1.2) vart är de de sitter ungefär (1.5) ä de ryggslutet eller ä 

08.  de högre upp↑ 

09. L: ((visar på sin egen rygg)) eh (sådär) så ((visar, tittar på T4)) 

10. T4: ((ställer sig för att se var L pekar)) ja kikar lite var du där 

11. L: aa 

12. T4: ((sätter sig)) här nånstans ((ritar in på bilden)) 

13. L: aa 

14. T4: där ((tittar på L)) 

15. L: mm 

16. T4: okej (2.3) hmm ((ritar)) ska vi se här ((ritar)) ja tänker på  

17.  hur hur (0.5) hur de känns under dagen om du har morronen där  

18.  ((visar på pappret)) när du går upp o så kvällen där (0.8) gör  

19.  de ont hela dagen (.) eller är de 

20. L: eh eh ((pekar)) tis- ((lutar sig bak i stolen)) titter sådär  

21. T4: aa  

22. L: (1.2) ((reser sig)) aj aj [aj åå ((grimaserar))] 

23. T4:        [när du ska resa upp ] okej 

24. L: åå  

25. T4: mm (1.0) mm ((skriver)) okej (0.9) när ja reser mej upp 

26. L: mm 

27. T4: från sängen↑ ((tittar på L)) 

28. L: (1.2) ja (.) ja ja ((nickar)) [ojao ] 

29. T4:            [och ] stol↓ 

30. L: ja ja 

31.  T4: säng och stol↓ ((skriver)) 

På rad 01 till 02 ritar T4 på ett papper, harklar sig och påstår att hon inte är någon Picasso, för 

att sedan vända blicken mot L. Detta följs av att L skrattar (rad 03). T4 påbörjar en förklaring 

(rad 04) och L gör en uppbackning (rad 05). Med stöd av pappret fortsätter T4 förklara vad det 

är hon har ritat och sedan frågar hon var L har ont (rad 06 till 08). L visar på sin egen rygg var 

hon har ont och förstärker samtidigt med ord (rad 09). T4 reser sig upp för att se var L pekar 

och kommenterar sedan att hon har sett var L har ont (rad 10). L bekräftar (rad 11). T4 sätter 

sig igen och kommenterar ytterligare en gång smärtpunkten samtidigt som hon ritar in den på 

bilden (rad 12). L svarar jakande (rad 13). T4 förtydligar smärtlokalisationen och tittar på L 

(rad 14), varpå L bekräftar (rad 15). T4 frågar L ifall smärtan varierar under dagen och ritar för 

att förtydliga (rad 16 till 19). L pekar på pappret och påbörjar sen en förklaring samt lutar sig 

bakåt i stolen för att visa (rad 20), vilket följs av en uppbackning av T4 (rad 21). L reser sig ur 
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stolen för att demonstrera och uttrycker smärta genom ord och ansiktsuttryck (rad 22). T4 sätter 

ord på vad hon tror att L menar (rad 23) och L bekräftar (rad 24). T4 ger uppbackningar, skriver 

och uttrycker det hon skriver ner högt (rad 25). L ger en uppbackning (rad 26). T4 frågar om 

det gör ont att resa sig från sängen (rad 27), vilket L bestämt bekräftar (rad 28). T4 frågar vidare 

om det även gör ont att resa sig från stol (rad 29). L bekräftar även detta (rad 30). T4 upprepar 

och skriver ner vad de har sagt (rad 31).  

 

I utdraget kan ses att L visar var hon har ont med ord och kroppsspråk, genom att luta sig bak i 

stolen och sedan resa sig ur den, alltså demonstrera den rörelse som ger smärta, samt genom att 

samtidigt grimasera och säga ”aj aj aj åå”. Om en individ bara kan uttrycka sig genom ett fåtal 

ord, kan de orden kombineras med icke-verbal kommunikation och då medföra att individen 

kan göra sig förstådd (Goodwin, 2006, s. 411). Samtalspartnern behöver då uppmärksamma 

och sätta ord på det personen med kommunikationsnedsättning förmedlar (Heister Trygg, 2008, 

s. 42). Oelschlaeger och Damico (1998) kunde i en studie se att problem som uppstod i samtal 

kunde lösas genom ett samarbete mellan personen med afasi och samtalspartnern. L:s 

kroppsspråk och ljud, samt att T4 uppmärksammar det L förmedlar, bidrar till att de når 

gemensam grund. T4 och L når gemensam grund kring var L har ont på rad 16, samt kring när 

det gör ont på rad 31, eftersom T4 då får reda på saker hon inte visste om L sedan tidigare 

(Clark & Brennan, 1991, s. 148).  

 

Under intervju beskriver en tolk nyttan med att tolkanvändaren använder sig av kroppsspråk: 

Fråga: ”Vad gör någon lätt att tolka?” 

Svar: ”[…] Om klienten är kommunikativ på nåt sätt, då är den lätt att tolka tycker jag. 

[…] Och använder alla liksom typer av kroppsspråk och pekar hit och dit och ja. Försöker 

på alla sätt.” 

 

Utdrag 6 ”Läsa” 

I utdrag 6 samtalar T1 och U om hur det går för U att läsa. T1 undrar om U kan läsa T1:s 

stödanteckningar. U förklarar med hjälp av gester och stödord när det är lätt respektive svårt 

för honom att läsa. T1 kommer med förslag på hur man kan anpassa text för att den ska bli 

lättare att läsa. U=Urban, T1=Tolk 1. 

01. T1: kan du läsa dom här↑ ((visar papper med stödanteckningarna)) 

02. U: ((tar av och sätter på glasögon))al- aa eh (l-) 

03. T1:  ((ohörbart på grund av bakgrundsljud)) 

04. U: lite s- 

05. T1: mm 

06. U: a ((håller vänster hand för halva pappret)) (se- se- li så)  

07.  ((håller vänster hand mot höger sida av ansiktet)) 
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08. T1: mm  

09. U: a: ((håller vänster hand mot höger sida av ansiktet igen))  

10. T1: a: just de du har lite syn- ((håller upp händerna)) 

11. U:  °eh° a: eh (0.5) bra bra nej (.) nej nej ((viftar åt höger)) 

12. T1: mm (0.5) o de påverkar (d-) ((rör handen över pappret)) när 

13.   [du läser] 

14. U: [a a:    ] eh så så bra((för vänster hand mot kinden, vrider  

15.  huvudet, för handen till pappret)) (sida) 

16. T1: e de lättare om man skriver ((drar med finger mot pappret))  

17.  kortare [rader] 

18. U:         [okej ]((pekar på pappret)) 

19.  ((T1 tar bort händerna från pappret, U håller kvar)) 

20. U: så ((för fingret över pappret)) ah kej (.) aha ((håller handen  

21.  för halva pappret, pekar på det)) aa ((vinklar handen mot 

22.  ansiktet)) läsa (0.6) så ((pekar på pappret)) lite (te så s-)  

23.  bra ((håller över halva pappret)) 

24. T1: mm 

25. U: s: ((nyper ihop fingrarna)) 

26. T1: men då kan man ju korta ra[der] ((för handen över pappret)) 

27. U:                           [ja ] ja ((nickar)) 

På rad 01 frågar T1 om U kan läsa de papper hon visar för honom. U tittar på pappret samtidigt 

som han tar av och på sina glasögon samt uttrycker sig tvekande (rad 02). T1 uttrycker ett 

yttrande som är svårt att uppfatta på grund av bakgrundsljud (rad 03). U påbörjar ett yttrande 

(rad 04), vilket följs av en uppbackning av T1 (rad 05). U förklarar med ord och gester att han 

inte ser det som är till höger på papperet (rad 06 till 07). U:s yttrande följs av en uppbackning 

av T1 (rad 08). U gestikulerar återigen för att förklara sina lässvårigheter (rad 09). T1 visar 

förståelse för att U har synfältsbortfall med hjälp av ord och gestikulerande (rad 10). Genom 

T1:s yttrande kan det tänkas att T1 sedan tidigare har kunskap kring U:s lässvårigheter, vilket 

tyder på att det är något de har gemensam grund kring. U fortsätter att beskriva sina svårigheter 

med ord och gester (rad 11). T1 gör en uppbackning och visar förståelse för att svårigheterna 

påverkar läsandet, samt förstärker med en gest (rad 12 till 13). U svarar överlappande med 

bekräftanden för att sedan visa och beskriva vad som kan tolkas som att han behöver vrida på 

huvudet för att kunna läsa högersidan av pappret (rad 14 till 15). T1 ställer därefter en fråga 

kring om det är lättare att läsa korta rader samt drar fingret längs pappret (rad 16 till 17). U 

svarar överlappande bekräftande med ord och gester (rad 18). T1 tar bort sina händer från 

pappret, U håller kvar sina (rad 19). U förtydligar sedan hur det fungerar för honom att läsa 

genom ord och gester (rad 20 till 23). T1 bekräftar med en uppbackning (rad 24). U förtydligar 

ytterligare (rad 25). T1 ger förslag på hur man kan anpassa text för att det ska bli lättare för U 

att läsa (rad 26). U bekräftar att han tycker att T1:s förslag verkar bra (rad 27).  

 

U och T1 reder i utdraget ut hur det går för U att läsa och vilka textanpassningar som kan tänkas 

underlätta för honom. Detta är en viktig del av förberedande samtal då anpassningarna de 

kommer överens om kan användas under framtida utformningar av minnesanteckningar. 
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Taltjänst erbjuder individuellt anpassat stöd som bland annat kan innebära utformning av 

minnesanteckningar för att underlätta förståelse (Taltjänst Sverige, 2017a, s. 4). Genomgående 

använder sig U av gester i kombination med ord för att beskriva hur det går för honom att läsa. 

Personer med kommunikationsnedsättningar kan vara i behov av att förmedla sig med 

exempelvis gester (Millikin, 1997, s. 101). Att använda ord och icke-verbal kommunikation i 

kombination kan medföra att personer med kommunikationsnedsättning lättare kan göra sig 

förstådda (Goodwin, 2006, s. 411). Även T1 tar stöd av gester på rad 10, 12, 16 och 26. U och 

T1 utökar sin gemensamma grund genom det de uttrycker verbalt och med gester, då T1 lär sig 

hur U önskar att texter ska anpassas.  

 

U och T1 har bara träffats vid tre tillfällen och det kan tänkas att det är därför T1 frågar hur U 

vill att minnesanteckningarna ska utformas. I intervju med en av tolkarna beskrivs hur arbetet 

med en ny klient ser ut: 

”[…] Och sen försöker vi så fort liksom som möjligt reda ut hur aa, problematiken helt 

enkelt. Hur det går å läsa, hur det går å skriva, hur det går å tala. Om dom använder nåt 

kommunikationshjälpmedel eller aa, nånting annat, vad, på vilket sätt vi ska föra 

anteckningar, om dom ens behöver det. Eller hur de vill ha våran hjälp [...]” 

 

5.1.4. Multimodala resurser 
I merparten av samtalen i det insamlade materialet används flera olika samtalsstrategier i 

kombination med varandra. För att visa på samtalens komplexitet presenteras nedan utdrag 7, 

vilket är ett exempel på när samtliga ovan nämnda strategier: begäran om förtydligande & 

begäran om bekräftelse av förståelse, visuellt stöd samt ljud & kroppsspråk, används under 

förberedande samtal mellan tolk och tolkanvändare. 

 

Utdrag 7 ”Du” 

I utdrag 7 undrar T4 hur S vill att hon ska uttrycka sig när hon sätter ord på det S kommunicerar 

via sin bokstavstavla (BT). S=Sven, T4=Tolk 4. 

01. T4: när du bokstaverar ((pekar på BT, tittar på S)) de du  

02.  vill säga (0.8) å jag läser upp ((pekar på sig själv)) 

03. S: ((blinkar och tittar mot BT)) 

04. T4: ((ritar)) (d- d-) du säger såklart jag ((pekar på sig själv)) 

05. S: ((nickar svagt)) 

06. T4: när jag (0.5) läser upp ((för handen i cirkel)) de du vill säga 

07. S: ((pekar på sig själv)) 

08. T4: vill du att de jag ((pekar på sig själv)) säger är ((pekar på  

09.  det hon har ritat)) jag ((tittar mot S)) 

10. S: ((nickar)) 

11. T4: att jag säger de i din form↓ ((pekar mot S)) 

12. S: ((nickar)) 

13. T4: ((drar fingret i en cirkel på pappret)) eller vill du att jag  

14.  säger det som (0.3) du ((pekar på S)) 
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15. S: du ((nickar och tittar på T4)) 

16. T4: att jag benämner dej som du↓ ((pekar på pappret, sig, sen på S)) 

17. S: ((ser först funderande ut och nickar sedan)) oa:o 

18. T4: *det här är [jätteknepigt med ja o du]* i det här läget  

19. S:             [((ler och nickar))      ] 

20. T4: men till exempel ((ritar på pappret)) 

21. S: (a:) ((pekar på sig själv)) 

22. T4: ja ba- jag gör ett exempel [så att] 

23. S:         [du    ]  

24. T4: ((tittar mot S)) 

25. S: [oduo] ((pekar på sig själv)) 

26. T4: [du ] (1.4) du ((ringar in på pappret)) om du säger eh ((skriver 

27.  och läser upp)) <jag vill inte> med hjälp av den ((pekar på BT))  

28. S: oao  

29. T4: å ja läser upp ((pekar på S)) ditt (.) de du ha sagt ((ringar in  

30.  på pappret)) vill du att ja säger ((skriver, läser upp)) <du  

31.  vill inte> (.) eller ska ja också använda jagformen förståru  

32.  ((håller fram pappret med nedskrivna alternativ))  

33. S: ((tittar på pappret)) 

34. T4: de du de du säger ((pekar på pappret)) å ja upprepar 

35. S: ((pekar på pappret)) 

36. T4: du 

37. S: ((nickar)) 

38. T4: mm (.) då vet jag vad liksom du tycker är okej 

På rad 01 till 02 uttrycker T4 att hon funderar över hur S vill att hon ska formulera sig när hon 

läser upp det S bokstaverar via sin bokstavstavla och förstärker genom pekningar. S blinkar och 

tittar mot bokstavstavlan (rad 03). T4 ritar och påstår att då S pratar om sig själv gör han det i 

jagform, hon förstärker genom att peka på sig själv (rad 04). S bekräftar genom att nicka svagt 

(rad 05). T4 påbörjar sedan en fråga och förstärker denna med en gest (rad 06). S pekar på sig 

själv (rad 07). T4 fullföljer frågan och förstärker genom att peka på det hon benämner (rad 08 

till 09). S ger en uppbackning genom att nicka (rad 10). T4 förtydligar alternativet genom ord 

och genom att peka mot S (rad 11). S nickar (rad 12). T4 presenterar ett alternativ till och 

förstärker genom att markera alternativet på pappret och peka på S (rad 13 till 14). S uttrycker 

att han vill att T4 ska säga ”du” om honom (rad 15). T4 frågar igen om S vill att hon benämner 

honom som ”du” och förstärker genom pekningar (rad 16). S ser först funderande ut men 

bekräftar sedan genom ord och nickning (rad 17). T4 uttrycker att det hon undrar över kan vara 

svårt att förstå med skratt i rösten (rad 18), vilket överlappas av att S ler och nickar (rad 19). T4 

påbörjar en förklaring och förstärker genom att rita (rad 20). S ger en uppbackning och pekar 

på sig själv (rad 21). T4 yttrar att hon ska ge ett exempel (rad 22), vilket avbryts av att S 

överlappande säger ”du” (rad 23). T4 tittar mot S (rad 24). S säger återigen ”du” och pekar på 

sig själv (rad 25), vilket kan ses som att han återigen bekräftar att han vill att T4 ska säga ”du”. 

Delvis överlappande upprepar T4 det alternativ S har valt, hon upprepar sedan detta ytterligare 

en gång och ringar på pappret in det S har valt för att därefter påbörja en förklaring av hur det 

valda exemplet kan användas med stöd av skrift och pekning (rad 26 till 27). S gör en 

uppbackning (rad 28). T4 fortsätter den påbörjade förklaringen med stöd av ritprat och pekning 
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(rad 29 till 32). S tittar på pappret (rad 33). T4 kommer med ett påstående kring hur hon 

uppfattat att S vill bli benämnd (rad 34). S pekar på det alternativ han önskar (rad 35). T4 yttrar 

det alternativ som S valt (rad 36), vilket följs av att S nickar bekräftande (rad 37). T4 

kommenterar att hon nu vet hur S vill att hon formulerar sig (rad 38).  

 

I utdraget kan ses att begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse 

används upprepade gånger av T4. T4 ger till en början ett alternativ gällande hur hon ska 

benämna S, vilket han besvarar med en nickning. På rad 11 begär T4 en bekräftelse av att hon 

har förstått S rätt. Hon använder frågeintonation och S bekräftar. Sedan ger T4 ett nytt 

alternativ, vilket S också bekräftar. På rad 16 begär T4 återigen bekräftelse av förståelse. T4:s 

yttrande är dels en omformulering av hennes föregående yttrande, dels en tolkning av vad hon 

uppfattar att S menar. På rad 25 till 26, gör S sedan ett val som T4 responderar på. Därigenom 

adderas informationen om hur S vill att T4 ska benämna honom till deras gemensamma grund 

(Clark & Brennan, 1991, s. 148). På rad 26, 27, 29, 30, 31, 32 och 34 gör T4 en begäran om 

förtydligande genom att expandera det S har uttryckt på rad 23 och 25, att han vill att T4 ska 

benämna honom som ”du”. Det kan tänkas att T4 gör denna begäran då S tidigare har svarat 

jakande på båda alternativ som T4 gett. För att ytterligare en gång försäkra sig om att hon 

förstått rätt gör T4 slutligen en begäran om bekräftelse av förståelse på rad 36. 

 

I utdraget tar T4 genomgående stöd av att skriva och rita på pappret samt att peka på 

bokstavstavlan. Visuellt stöd kan göra ett budskap lättare att förstå (Heister Trygg, 2008, s. 62) 

och då samtalsämnet är komplext förefaller det visuella stödet underlätta. S tal är 

svårförståeligt. Hartelius (2015, s. 178) menar att en person med omfattande dysartriska 

svårigheter kan använda exempelvis bilder eller skrift för att komplettera talet. S förtydligar på 

rad 35 sitt val genom att peka på det visuella stöd som T4 tillhandahåller.  

 

Ljud och kroppsspråk används av båda samtalsdeltagarna. S använder kroppsspråk vid flertalet 

tillfällen. På rad 05 nickar S och på rad 07 pekar han på sig själv som en respons på att T4 

nämner honom. På rad 10 och 12 nickar S som svar på frågor som T4 ställer. På rad 15 förstärker 

S sitt svar på T4:s fråga med att nicka och titta på T4. T4 ställer sedan frågan igen och på rad 

17 ger S återigen ett svar genom att först se funderande ut och sedan nicka. På rad 19 ger S 

uppbackningar genom att le och nicka och på rad 21 pekar S på sig själv. På rad 25 kan tänkas 

att S pekar på sig själv för att förtydliga sitt val, att han vill att T4 benämner honom som ”du”. 

På rad 37 nickar S för att bekräfta att T4 har förstått rätt. T4 använder sig också av kroppsspråk. 
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På rad 02 och 04 pekar hon på sig själv för att tydliggöra det hon vill förmedla. På rad 06 och 

08 för T4 först handen i en cirkel och pekar sedan på sig själv, även det för att förtydliga. På 

rad 11 och 14 pekar T4 på S för att tydliggöra vad hon menar och på rad 16 pekar hon både på 

sig själv och S för att förtydliga. På rad 29 pekar hon återigen på S för att förtydliga.  

 

Under samtalet tillägnar sig T4 kunskap om hur S vill att hon ska benämna honom genom att 

deltagarna använder sig av flertalet olika strategier. S och T4 har inte känt varandra så länge 

och genom det förberedande samtalet tillägnar sig T4 information om hur S vill att hon ska 

återge det han uttrycker (Taltjänst, 2017b, s. 9). På rad 26 bekräftar T4 att hon har förstått att S 

vill att hon ska benämna honom som ”du”. Det kan därför ses som att deltagarna här har 

gemensam grund kring det aktuella ämnet. T4 väljer sedan ett ge ytterligare ett exempel på hur 

hon menar och på rad 38 yttrar tolken att hon nu vet vad S tycker är okej. T4 tillkännager 

därmed att den nya informationen har förståtts och därigenom har informationen adderats till 

den gemensamma grunden (Clark & Brennan, 1991, s. 148). Det som T4 och S kommer överens 

om kan tänkas ligga till grund för hur T4 kommer att benämna S i fortsättningen. 

 

5.2. Allmänna intervjusvar 
Nedan presenteras en sammanfattning av de svar som gavs vid intervjuer med tolkar respektive 

tolkanvändare. Svaren presenteras utifrån ämnesområden som berörts under intervjuerna. 

 

5.2.1. Intervjuer med tolkar 

a) Att tolka åt personer med kommunikationsnedsättning 
Endast en av tolkarna i föreliggande studie har gått en utbildning i att tolka åt personer med 

kommunikationsnedsättning. Hon berättar att utbildningen var en engångsföreteelse och att det 

idag inte finns någon utbildning för taltjänsttolkar. Utbildningen berörde bland annat 

tolkkunskap, olika diagnoser, AKK och kommunikationsmetoder. Samtliga tolkar uppger att 

de har fått introduktion när de var nya på arbetsplatsen, där de bland annat fått gå bredvid en 

mer erfaren kollega. Samtliga tolkar uttrycker att de har möjlighet att diskutera svåra situationer 

som kan uppstå i arbetet. En av tolkarna berättar att de på hennes arbetsplats har veckomöten 

där det finns möjlighet att få råd och stöd av kollegor, något som underlättat för henne att 

komma in i rollen som taltjänsttolk.  

 

b) Rutiner vid förberedande samtal  
Rutiner vid ett förberedande samtal kan skilja sig något beroende på om det är första gången 

tolkanvändaren möter Taltjänst eller om personen har haft hjälp av Taltjänst under en period. 
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Tre tolkar ger liknande beskrivningar gällande hur ett nybesök kan se ut i den verksamhet där 

de arbetar. En av dessa tolkar berättar att vid ett nybesök är alltid två tolkar med. Tolkarna 

informerar om Taltjänsts verksamhet och följer ett formulär för att ta reda på information om 

klienten. En annan av dessa tolkar berättar att de så fort som möjligt försöker reda ut hur det 

går för tolkanvändaren att läsa, skriva och tala. Hon berättar även att de frågar om 

tolkanvändaren använder något kommunikationshjälpmedel samt om hur tolkanvändaren 

önskar att hjälpen ska utformas. En tolk som arbetar vid en annan taltjänstverksamhet beskriver 

liknande tillvägagångssätt vid nybesök. Hon nämner dock att det finns behov av att etablera 

tydligare rutiner än vad verksamheten har idag, gällande såväl rutiner för förberedande samtal 

som för andra delar av verksamheten. 

 

En av tolkarna beskriver att när en tolkanvändare har träffat Taltjänst under en tid handlar 

förberedande samtal mer om att förbereda inför specifika situationer där tolkanvändaren vill ha 

hjälp av Taltjänst. En annan tolk beskriver att tolken vid förberedande samtal behöver vara 

beredd på allt, eftersom tolkanvändaren styr innehållet och det inte går att veta vad 

tolkanvändaren vill ha hjälp med innan besöket. En tolk beskriver att de förberedande samtalen 

handlar mycket om att lyssna och ge tolkanvändaren tid att uttrycka sig samt att stämma av om 

man har förstått rätt. En annan tolk beskriver att hon arbetar mycket med att skapa ett behagligt 

klimat mellan henne och tolkanvändaren för att tolkanvändaren inte ska bli hämmad i att 

använda de kommunikativa strategier och verktyg som hen har. En av tolkarna berättar om hur 

hon brukar arbeta vid förberedande samtal: 

”[...] Och när det gäller klienter som vi känner, som vi har haft ett tag, och det då är dags 

för nånting som man behöver förbereda till, oavsett om vi ska va med eller inte vid 

tillfället, så då träffas vi […] jag försöker hämta in ganska mycke information, kring 

klienten, vad klienten vill å vad det handlar om å, en del kan säga vad det är dom vill 

göra men har lite svårt å redogöra för papper eller information. Då försöker jag att själv 

be om papper, titta, läsa innantill, ehm, så att jag är lite förberedd på om det skulle 

komma motfråga, om jag ska va med vid nästa tillfälle då.”  

 

c) Förutsättningar för samtal med tredje part 
Under intervjuer med tolkarna framkommer att flera olika faktorer påverkar hur samtalen med 

tredje part kommer att se ut. Två av tolkarna uttrycker att det underlättar om tolken lärt känna 

tolkanvändaren via förberedande samtal innan tredjepartssamtal genomförs, och att det skulle 

kunna uppstå svårigheter vid ett tredjepartssamtal annars. En tolk beskriver även att det 

underlättar om tolken vid samtal med tredje part vet vad tolkanvändaren vill kommunicera, 

samt hur personen kommunicerar, vilket tolken kan tillägna sig kunskap om vid ett 
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förberedande samtal. En annan tolk lyfter fram att vid förberedande samtal kan tolken tillägna 

sig personlig kunskap om tolkanvändaren, som sedan kan komma att refereras till under 

tredjepartssamtal. Hon berättar vidare att tolkanvändaren och tolken under det förberedande 

samtalet har möjlighet att enas om vad tolken ska göra i sin roll, något som en av de andra 

tolkarna också beskriver som en viktig faktor för ett lyckat samtal med tredje part. En tolk 

beskriver att samarbetet med tolkanvändaren ofta går smidigare när tolken och tolkanvändaren 

arbetat ihop under en längre tid, eftersom tolken då oftast snabbare kan koppla ihop exempelvis 

vad eller vem tolkanvändaren pratar om. En annan tolk beskriver att i vilken omfattning 

tolkanvändaren använder sig av tolken som sitt verktyg kan påverka tredjepartssamtalet. 

Exempelvis kan det vara svårt för tolken att veta när det är dags att kliva in och förtydliga något, 

om tolken inte får signaler från tolkanvändaren om det. 

 

En av tolkarna beskriver att en faktor som är avgörande för att tredjepartssamtalet ska fungera 

väl är att den tredje parten har förståelse för tolkanvändarens svårigheter och tolkens funktion. 

En annan tolk berättar att hon vid tredjepartsamtal ger en kort introduktion av Taltjänst samt 

delger att hennes roll är att fungera som stöttning i kommunikationen mellan tolkanvändaren 

och den tredje parten. En tolk beskriver att om tolken har tid att förklara för den tredje parten 

vilken funktion tolken har och vilka strategier som kan användas i samtal med tolkanvändaren 

brukar samtalet fungera som bäst. Tolken behöver då inte ”rycka ut” lika ofta. 

 

d) Strategier och hjälpmedel 
En av tolkarna uttrycker att de på hennes arbetsplats har som förhållningssätt att kunna hantera 

de kommunikationshjälpmedel som tolkanvändaren använder. En annan tolk tar upp olika 

hjälpmedel och strategier som kan användas, så som bildstöd, appar, ljudinspelningar och 

minnesanteckningar. En av tolkarna berättar att de inom verksamheten arbetar med att utveckla 

användandet av bildstöd och AKK. Samtliga tolkar uttrycker att de brukar använda papper och 

penna i kommunikation med tolkanvändare, en av dem berättar:  

”[…] Ritprat, räknar ni det som hjälpmedel? Penna och papper liksom. Penna och 

papper är ett väldigt vanligt hjälpmedel. Att ritprata eller skriva ner stödord […]” 

En av tolkarna beskriver att när det är viktigt att säkerställa att tolken och tolkanvändaren 

förstår varandra ber hon om bekräftelse på olika sätt:  

”[…] Det är nog såhär att när det är väldigt viktigt för mig att vara säker så ser jag till 

att jag blir säker. Då ber jag kanske om, kan du nicka, är det så, jag upprepar kanske en 

gång till å frågar är det så. Eller om jag misstänker att det inte är så, jag frågar tills jag 

är säker. Ritar, skriver.” 
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En tolk beskriver att hon under intervjun har svårt att sätta ord på vilka strategier hon använder 

sig av i arbetet. Hon nämner att hon alltid har papper och penna med sig och att hon ställer 

kontrollfrågor samt ger information på ett visst sätt, men att det säkert finns ytterligare strategier 

och mönster i hur hon agerar som hon har svårare att upptäcka eller sätta ord på. Hon uttrycker 

att detta kan ha att göra med att tolken kontinuerligt gör små, individuella bedömningar i mötet 

med varje tolkanvändare.  

 

e) Individuella faktorer som påverkar tolksituationen  
Tre av tolkarna nämner att stora språksvårigheter hos tolkanvändaren kan medföra svårigheter 

i tolksituationen. En av dem nämner dessutom att kognitiva svårigheter i kombination med 

språksvårigheter kan medföra svårigheter, liksom ett extremt otydligt tal. En annan tolk menar 

att personens kommunikativa strategier spelar roll. Om personen har få egna kommunikativa 

strategier gör det att tolkningen blir svårare än om personen har ett större utbud av strategier, 

mer eget driv och större initiativförmåga. Tolken menar också att individens beslutsförmåga 

påverkar. En av tolkarna svarar följande på frågan om vad som gör någon svår att tolka: 

”Det svåraste är nog dom här som kanske försöker en, två gånger och sen säger ”äh, nä, 

vi släpper det”. Det är svårt. Då känns det ju som att, att jag inte riktigt har lyckats […]” 

Hon beskriver även att dagsform och sinnesstämning, hos både tolk och tolkanvändare, kan 

påverka i tolksituationen. Dessutom menar hon att det är viktigt att tolken är lyhörd och lyssnar 

in hur tolkanvändaren vill att tolken ska agera. En tolk beskriver att tolken har en viktig uppgift 

i att anpassa situationen utifrån tolkanvändaren. Genom detta kan tolken visa för omgivningen 

att tolkanvändaren, trots sina svårigheter, är kompetent och att om man bara anpassar 

situationen kan kommunikationen fungera väl. 

 

5.2.2. Intervjuer med tolkanvändare 

a) Att samtala med andra 
J beskriver att när han pratar med personer som han känner litegrann går det ”lämpligt”. Han 

nämner även att det är svårt att prata om han eller den han pratar med är stressad. L beskriver 

hur hon tycker att det går att prata med andra:  

I2: ”Å sen så tänkte jag höra med dig hur du tycker att det går att prata med andra?” 

L: ”Näe ((öppnar och stänger handen framför munnen)) prata nej nej nä ((skakar på 

huvudet)).” 

[…] 

I2: ”Hur tycker du att det går å förstå vad andra säger?” 

L: ”Jaa ((för handen mot munnen)) mycke bättre.” 
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M beskriver att det går bra att prata med den personal som hjälper henne och mindre bra om 

hon pratar med någon som hon stöter på när hon är ute och promenerar. M besvarar frågan 

varför det går bättre att prata med personalen: 

I2: ”Vad tror du det beror på, att det går bättre med personalen?” 

M: ”Eh, dom e ju vana ((skratt))” 

B uttrycker vid upprepade tillfällen under intervjun att han tycker att det är svårt att prata med 

andra, men att det går bra med kompisarna som har känt honom hela livet. Vidare berättar B att 

det är svårare att prata med nya människor: 

B: ”Jag försöker me saker, me saker å, men nya människor dom förstår inte men dom 

tror att man liksom pratar som vanligt va […] Dom tycker jag ser ut som en vanlig 

människa. Men de de e jag inte riktigt va.” 

S uttrycker att det är svårt att prata med andra men att det är lättare att prata med personer som 

känner honom. Att förstå vad andra säger är inga problem för S. A beskriver att det går ganska 

bra att prata med andra, men att det kan vara svårt med vissa personer. O menar att det brukar 

gå bra att prata med andra, men att det kan vara lite ovant att prata med personer som han inte 

träffat förut. 

 

b) Vad Taltjänst hjälper till med 
J och U har nyligen börjat använda sig av Taltjänst. Övriga tolkanvändare har använt Taltjänst 

under flera år. Taltjänst har varit med J hos överläkaren en gång och efter besöket utformade 

tolken minnesanteckningar. M får främst hjälp med att ringa olika samtal och att skriva. Hon 

beskriver att hon i vissa situationer klarar sig utan hjälp av Taltjänst, exempelvis då hon går på 

fotvård,. L får hjälp med att betala räkningar och Taltjänst kan följa med henne på vissa möten. 

L får även hjälp med att uttrycka sig och att läsa. B berättar att han får hjälp i många olika 

situationer, såsom vid telefonsamtal, vid läkarbesök och i vardagsärenden. B får även 

minnesanteckningar med bildstöd från de möten Taltjänst följer med på, något som han 

uttrycker att han är mycket hjälpt av. S berättar att han får hjälp med att ringa och betala 

räkningar. A uppger att hon brukar ha med sig en lista till besöken med tolken där det står vad 

hon vill ha hjälp med. Det kan exempelvis vara att skriva mail. Ibland följer Taltjänst även med 

A till banken. Dessutom har tolken hjälpt A att skriva en lapp som hon kan visa för personer 

hon möter, där det står att hon har afasi. O berättar att Taltjänst hjälper honom att skriva. När 

O skriver mail kan tolken rätta till eventuella stavfel. Taltjänst följer även med O på möten 

ibland, samt stöttar honom vid telefonsamtal.  
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c) Åsikter om Taltjänst 
Under intervjun beskriver J att Taltjänst är en tillgång. Han tar även upp att det är viktigt att det 

inte blir stressigt under träffarna. L tycker att det fungerar bra att använda Taltjänst, något som 

även M beskriver: 

I2: ”Hur tycker du att det fungerar att använda Taltjänst?” 

M: ”Ja de e jättebra ((pekar på och vänder sig mot tolken som närvarar under 

intervjun)) tack så mycke ((skratt))” 

B upplever att Taltjänst är det enda som han har haft hjälp av och att det är viktigt för honom 

att han får stöttning av Taltjänst. B berättar att det är lättare att samtala i olika situationer när 

han har stöd av tolk. S svarar genom att nicka på frågan om han är nöjd med den hjälp han får. 

Han uppskattar att han får sällskap när tolken är där. A tycker att det fungerar mycket bra att 

använda sig av Taltjänst. Under intervju med O framkommer följande:  

I1: ”Det låter som att du är rätt nöjd med den hjälpen du får, tolkar jag dig rätt då?” 

O: ”Oja, oja, oja! Man kan inte få de mycke bättre.”  

O beskriver vidare att det är lättare att tala med exempelvis kommunen när han får stöttning av 

tolk. Han tar även upp att det bästa med Taltjänst är skrivhjälpen han får och det faktum att 

taltjänsttolkarna har tystnadsplikt. Samtliga tolkanvändare uttrycker under intervjuerna att de 

tycker att Taltjänst fungerar bra. Ingen av tolkanvändarna kan komma på något som skulle 

kunna förbättras eller någon situation där de inte skulle vara bekväma med att ha med tolk.  

6. Diskussion 
6.1. Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion av studiens resultat, med utgångspunkt i dess frågeställningar. 

Inledningsvis diskuteras resultat från förberedande samtal mellan tolkar och tolkanvändare. 

Sedan följer en diskussion av resultat från intervjuer. Slutligen presenteras sammanfattande 

resultat från förberedande samtal och intervjuer.  

 

 6.1.1. Hur går skapandet av gemensam grund till under förberedande samtal 

mellan tolkanvändare och tolk anställd vid Taltjänst?  
I resultatdelen presenteras två exempel under varje samtalsstrategi; begäran om förtydligande 

& begäran om bekräftelse av förståelse, visuellt stöd samt ljud & kroppsspråk. Dessa strategier 

upplevs bidra till att tolk och tolkanvändare kan uppnå gemensam grund. Begäran om 

förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse förekommer dock inte bara i dessa 

utdrag, utan används i hög utsträckning av tolkar under samtliga inspelade samtal. Även visuellt 

stöd används i merparten av de inspelade samtalen, av både tolk och tolkanvändare. Ljud och 

kroppsspråk används i olika stor utsträckning under samtliga inspelade samtal. Övervägande är 
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det tolkanvändare som använder sig av ljud och kroppsspråk som samtalsstrategier, men det 

förekommer även att tolkar gör det. 

 

Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse används framförallt av 

tolkar. Det kan bland annat tänkas bero på att tolkanvändare till följd av kommunikations-

nedsättningen kan vara svåra att förstå, vilket gör att tolken behöver fråga när denne känner sig 

osäker på om den förstått. Att tolken använder denna strategi i större utsträckning än 

tolkanvändaren kan även tänkas bero på att det är tolkanvändarens ärende som är i fokus under 

samtalet. Att samtalsdeltagarna har olika mycket kunskap om samtalsämnet skulle kunna 

medföra asymmetri i samtalet (Linell, 1990b, s. 158). Asymmetri kan i det inspelade materialet 

ses genom att samtalsdeltagarna tycks ha olika roller i samtalen då det ofta är tolkarna som 

ställer frågor och tolkanvändarna som besvarar dem. Vid ett förberedande samtal är det tolkens 

uppgift att reda ut vad tolkanvändaren menar och eftersom tolkanvändaren till följd av 

kommunikationsnedsättningen kan ha svårigheter att förstå och svara på dessa frågor kan det 

tänkas att tolken behöver ställa många frågor. Plejert, Samuelsson och Anward (2010) beskriver 

att asymmetri i samtal även kan bero på att en samtalsdeltagare har en 

kommunikationsnedsättning, vilket tolkanvändarna i föreliggande studie har. Hur väl tolken 

lyckats reda ut vad tolkanvändaren menar kan komma att påverka ett senare samtal med tredje 

part. Därmed tycks en viktig uppgift i arbetet som tolk vara att lyckas reda ut vad personen med 

kommunikationsnedsättning menar. I vissa fall verkar tolken och tolkanvändaren förstå 

varandra, men trots det väljer tolken att fråga en extra gång för att säkerställa att gemensam 

grund föreligger. Att tolken frågar om samma sak upprepade gånger skulle kunna bero på att 

samtalet handlar om något som är viktigt för tolken och tolkanvändaren att skapa gemensam 

grund kring. Att tolken och tolkanvändaren utökar sin gemensamma grund kan vara till nytta i 

samarbetet mellan dem samt underlätta vid tredjepartssamtal. Även Hägerström och Ulfsdotter 

(2016) fann att förberedande samtal var avgörande för att gemensam grund skulle kunna uppnås 

mellan tolk, tolkanvändare och en tredje part.  

 

Under förberedande samtal mellan tolk och tolkanvändare kan det tänkas att samtals-deltagarna 

också kan tillägna sig kunskap om vilka samtalsstrategier som kan vara till nytta för att de ska 

förstå varandra och därigenom nå gemensam grund. Deltagarna kan alltså bygga gemensam 

grund om hur de ska agera för att förstå varandra och därmed i sin tur lyckas nå gemensam 

grund kring vad de diskuterar. I samtal mellan O och T5 är begäran om förtydligande och 

begäran om bekräftelse av förståelse de enda samtalsstrategier som tolken använder sig av. 
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Detta kan tänkas bero på att O har ett svårförståeligt tal och inte använder något alternativt 

kommunikationssätt. När tolken inte uppfattar vad O förmedlar förefaller hon använda sig av 

begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse för att säkerställa att hon 

förstår vad O berättar. Samtalet hade eventuellt sett annorlunda ut ifall något visuellt stöd hade 

använts eller om samtalsdeltagarna hade nyttjat ljud och kroppsspråk i större utsträckning. Dock 

är det inte säkert att dessa strategier ytterligare hade underlättat förståelsen mellan 

samtalsdeltagarna. Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse 

förefaller vara tillräckligt effektiva strategier för att deltagarna ska förstå varandra och 

därigenom nå gemensam grund. Yorkston et al. (2010, s. 334) beskriver att lämpliga strategier 

att använda sig av i samtal bör definieras av samtalsdeltagarna innan de används. Det kan tänkas 

att T5 och O under tidigare samtal har tillägnat sig gemensam grund kring att dessa strategier 

är effektiva för uppbyggande av gemensam grund. I samtal med övriga tolkanvändare i 

föreliggande studie används begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse 

i kombination med visuellt stöd samt ljud och kroppsspråk. 

 

I samtal mellan T4 och S, som har dysartri, kan ses att tolken använder sig av strategier såsom 

att rita, skriva ner stödord och använda gester. S kan då exempelvis förtydliga sitt val genom 

att peka på det visuella stöd som T4 tillhandahåller. I och med att talet är svårförståeligt, blir 

det tydligare vad S väljer när han även pekar på det alternativ han väljer genom det visuella 

stödet. Därmed förefaller visuellt stöd kunna vara till nytta i samtal med personer med dysartri. 

SCA är en metod som utvecklats för personer med afasi, där samtalspartnern kan använda 

strategier såsom att rita och skriva stödord för att underlätta förståelse, uttrycksförmåga, 

möjlighet att göra val, etcetera (Kagan, 1998, s. 823). I det inspelade materialet används 

metoder som ingår i SCA frekvent under samtal med personer med afasi. Dessa metoder 

förefaller vara effektiva för tillägnande av gemensam grund mellan samtalsdeltagarna. I de 

inspelade samtalen används även visuellt stöd såsom bilder och fotografier. Beukelman & 

Mirenda (2013, s. 37-38) beskriver att bilder och fotografier är symboler vilka kan användas 

för att förmedla budskap mellan människor. Det visuella stödet kan tänkas bidra till att 

samtalsdeltagarna får ett gemensamt fokus och något att knyta an till i samtalet.  

 

Lewis (2012, s. 1) beskriver att icke-verbal kommunikation har stor betydelse för uppbyggandet 

av samtal. I det inspelade materialet kan ses flera exempel på när tolkanvändare på ett effektivt 

sätt använder sig av ljud och kroppsspråk som en samtalsstrategi som underlättar tillägnandet 

av gemensam grund mellan tolk och tolkanvändare. U använder sig frekvent av gester under 
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samtal och det kan tänkas att dessa gester, i kombination med ord, underlättar för tolken att 

förstå det U beskriver. Att det ligger nära tillhands för U att använda sig av gester förefaller 

bidra till att gemensam grund kan nås mellan U och tolken. I samtal med L kan ses att tolken 

tillhandahåller visuellt stöd i form av att rita och skriva som stöd till talet. Dock upplevs L 

snarare välja att uttrycka sig genom kroppsspråk i kombination med ord, än med hjälp av det 

visuella stöd som erbjuds. Ett exempel på när L använder sig av kroppsspråk istället för det 

visuella stödet kan ses när L inledningsvis försöker förklara verbalt och genom att peka på det 

visuella stödet, men sedan istället väljer att visa vad hon menar genom kroppsspråk och stödord. 

Att personer med kommunikationsnedsättning kan ta hjälp av icke-verbal kommunikation i 

kombination med tal beskriver även Goodwin (2006, s. 396). Det kan tänkas att kroppsspråk 

upplevs mer konkret av L, och därmed ligger närmre tillhands att använda sig av. Heister Trygg 

(2008, s. 42) beskriver att det är viktigt att samtalspartnern bekräftar och uppmärksammar 

personen med kommunikationsnedsättning, samt vid behov sätter ord på det personen vill 

förmedla. I samtalet kan ses att tolken bekräftar och uppmärksammar L när hon använder sig 

av kroppsspråk. Med hjälp av att L använder sig av kroppsspråk, och att tolken uppmärksammar 

det L förmedlar, förstår de varandra och kan därmed nå gemensam grund. I uppsatsens 

resultatdel finns ytterligare exempel på när ljud och kroppsspråk används som en effektiv 

strategi, exempelvis då tolkanvändaren förstärker det verbala budskapet med mimik eller 

vokalisationer i kombination med användande av bokstavstavla. Beukelman och Mirenda 

(2013, s. 45) beskriver att vokalisationer kan användas i kommunikativt syfte och att 

samtalspartnerns förmåga att tolka vokalisationerna underlättas om denne är bekant med hur 

personen uttrycker sig. Under förberedande samtal kan tolkar tillägna sig kunskap om hur 

tolkanvändare använder sig av vokalisationer. Under samtal kan olika typer av icke-verbala 

strategier användas av tolkanvändare för att förtydliga ett verbalt budskap, vilket kan tänkas 

underlätta uppbyggande av gemensam grund mellan tolk och tolkanvändare. 

 

I samtal mellan S och T4 används samtliga samtalsstrategier som föreliggande studie 

undersöker, vilket kan ses exempel på i utdrag 7. Begäran om förtydligande och begäran om 

bekräftelse av förståelse används frekvent av tolken. Visuellt stöd tillhandahålls i form av att 

tolken skriver ned stödord och det visuella stödet upplevs underlätta för S, som kan peka på 

stödorden för att förtydliga sitt val. Gester används av både S och tolken. S tal är svårförståeligt, 

de diskuterar komplexa samtalsämnen och det är viktigt att tolken får reda på vad S tycker. Det 

kan tänkas att dessa faktorer bidrar till att tolken och tolkanvändaren använder flera olika typer 

av samtalsstrategier och att samtalet behandlas under många turer. I flera av samtalen i det 
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inspelade materialet kan ses att olika samtalsstrategier samverkar eller förekommer under 

samma samtal och att gemensam grund därmed ofta uppnås genom användande av olika 

samtalsstrategier i kombination med varandra. Eftersom samtalsdeltagarna i stor utsträckning 

använder sig av olika samtalsstrategier i kombination med varandra kan det tänkas att detta 

underlättar och är effektivt för att deltagarna ska kunna uppnå gemensam grund sinsemellan. 

Vilka strategier som används, och hur de kombineras med varandra, varierar i det inspelade 

materialet. Carlsson, Hartelius och Saldert (2014) såg i en studie vissa mönster för vilka 

samtalsstrategier samtalspartners till personer med kommunikationsnedsättningar använde sig 

av. Exempelvis användes begäran om förtydligande eller modifikation av yttrande, samt att 

samtalspartnern erbjöd möjliga svarsalternativ. Vilka strategier som samtalspartners använde 

varierade beroende på vilken kommunikationsnedsättning personen de samtalade med hade. 

Dock behövs studier i större omfattning för att säkert kunna kartlägga användande av effektiva 

samtalsstrategier vid olika kommunikationsnedsättningar (Carlsson, Hartelius & Saldert, 2014). 

Det kan tänkas att flera faktorer påverkar vilka samtalsstrategier som används, såsom vilka 

personer som deltar i samtalet, vilket material som finns att tillgå, var samtalet utspelar sig samt 

vilket ämne som behandlas. Sannolikt används samtliga samtalsstrategier som föreliggande 

studie undersöker i fler sammanhang än enbart i den undersökta kontexten. Dock kan antas att 

samtalsstrategierna används i högre utsträckning vid förberedande samtal inom Taltjänst samt 

i andra typer av samtal där en samtalsdeltagare har en kommunikationsnedsättning, än vad de 

gör i samtal där ingen av samtalsdeltagarna har en kommunikationsnedsättning. 

 

6.1.2. Hur upplever tolkar och tolkanvändare taltjänsttolkning? 
En viktig faktor som underlättar samtal med tredje part är förberedande samtal, vilket 

framkommer under intervjuer med tolkar. Under intervju med tolkar delger de att förberedande 

samtal kan bidra till att tolkar tillägnar sig information om hur tolkanvändare kommunicerar 

och vad de vill kommunicera. Dessutom beskriver tolkar att samarbetet mellan tolk och 

tolkanvändare går smidigare när de har arbetat ihop under en längre tid. Flera tolkanvändare 

beskriver att det går lättare att prata med personer som de känner. Att tolk och tolkanvändare 

känner varandra väl och har kunskap om varandra kan ses som det Clark och Marshall (1981) 

beskriver som gemensam grund. När personer känner varandra, och därmed har etablerat 

gemensam grund kring många olika ämnen, är det naturligt att kommunikationen underlättas. 

Tolkar har därför troligtvis bättre förutsättningar att stötta tolkanvändare i kommunikationen 

när de har känt varandra en tid och tolken har lärt sig hur tolkanvändarens 

kommunikationsnedsättning ser ut samt vilka strategier den är hjälpt av. Detta kan tala för att 
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det är en fördel om tolkanvändare får hjälp av tolkar som de etablerat gemensam grund med. 

Under intervju med en tolk framkommer att om tolkar har tillägnat sig kunskap om 

tolkanvändare, kan det vara till nytta under tredjepartssamtal. Utifrån intervjusvaren förefaller 

det alltså vara så att förberedande samtal är viktigt för att underlätta tredjepartssamtal samt det 

fortsatta samarbetet mellan tolk och tolkanvändare, vilket även kunde ses i en studie av 

Hägerström och Ulfsdotter (2016). Laakso (2003, s. 173) beskriver att en person som har 

gemensam grund med en person med afasi lättare kan hjälpa denne att hitta svåråtkomliga ord, 

vilket kan ses som ytterligare en anledning till varför förberedande samtal är viktiga. 

 

Tolkarna beskriver att de under ett nybesök bland annat tar reda på vad tolkanvändare behöver 

hjälp med. Tolkanvändarna berättar under intervjuer att de får stöttning av tolk på olika sätt 

vilket går i linje med att Taltjänst Sverige (2017a, s. 4) beskriver att Taltjänst deltar i olika 

situationer beroende på tolkanvändarens behov. Att tolkanvändarna har olika typer av 

svårigheter och behov är troligen det som medför att hjälpen de får skiljer sig. Samtliga 

tolkanvändare uttrycker att de är nöjda med den stöttning de får av Taltjänst och några av dem 

uttrycker att det är lättare att prata när Taltjänst är med än när de inte är med. I likhet med det 

framkom i en studie av Collier, McGhie-Richmond och Self (2010) att personer som använder 

AKK upplever att deras förmåga att kommunicera och delta i samhället ökar när de får hjälp av 

en anställd vid en kommunikationsstödjande verksamhet. Under en intervju beskrivs att tolken 

försöker vara lyhörd för tolkanvändaren, reda ut vad tolkanvändaren menar och kontrollera att 

de har förstått varandra. Genom att tolkar är uppmärksamma på dessa faktorer underlättas 

troligen uppbyggandet av gemensam grund. En tolk nämner att tolksituationen kan påverkas av 

hur tolkanvändarens svårigheter yttrar sig samt av tolkanvändarens driv, initiativförmåga och 

egna kommunikativa strategier. Därmed är det viktigt att tolken är uppmärksam på 

tolkanvändarens signaler. Under tolkintervju beskrivs att anpassningar i kommunikationen kan 

ge tolkanvändare möjlighet att framstå som kommunikativt kompetenta. Anpassningar utifrån 

den enskilda individen förefaller utifrån intervjusvaren därför vara viktigt att tillämpa. 

Lämpliga anpassningar för respektive individ kan tolkar tillägna sig kunskap om under 

förberedande samtal. 

 

En tolk beskriver behov av tydligare struktur och rutiner inom den verksamhet där hon arbetar. 

Taltjänsts verksamhet är varierande och individanpassad, vilket skulle kunna vara en faktor som 

medför svårigheter att upprätta tydliga rutiner att följa. Endast en tolk har gått en utbildning i 

att tolka åt personer med kommunikationsnedsättning, där hon bland annat lärt sig olika 
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kommunikationsmetoder. Samtliga tolkar har fått introduktion av en kollega när de var nya på 

arbetsplatsen. En tolk uppger att det är svårt att tydligt se och sätta ord på de strategier hon 

använder sig av i mötet med tolkanvändare. Eventuellt kan det därmed tänkas att det finns ett 

behov av att arbeta för att medvetandegöra de samtalsstrategier tolkar använder sig av. Att 

tolkar vid Taltjänst lär sig använda olika samtalsstrategier, samt tillägnar sig större medvetenhet 

kring de samtalsstrategier de använder, kan medföra att tolkar och tolkanvändare har större 

möjlighet att uppnå gemensam grund. 

 

6.1.3. Sammanfattande diskussion från resultat av videoanalys och intervjuer  
Tolkanvändare uppger att de anser att det är lättare att samtala med personer de känner. I likhet 

med det delger en tolk att tolkar troligtvis har bättre förutsättningar att stötta tolkanvändare i 

kommunikationen när de har lärt känna varandra samt när tolken har lärt sig hur 

tolkanvändarens kommunikationsnedsättning ser ut och vilka strategier tolkanvändaren är 

hjälpt av. I inspelningarna av de förberedande samtalen förekommer flera exempel på när tolkar 

och tolkanvändare diskuterar hur tolkanvändaren önskar att hjälpen ska utformas. I dessa fall 

har tolken och tolkanvändaren inte känt varandra så länge, vilket kan vara anledningen till att 

frågorna kommer på tal. Genom detta lär sig tolken mer om tolkanvändaren, dess 

kommunikationsnedsättning och vilka anpassningar som underlättar. Det är sannolikt att fler 

frågor av denna typ behöver ställas när tolk och tolkanvändare är nya för varandra. När frågor 

av det här stuket har retts ut, och tolk och tolkanvändare har lärt känna varandra, är det sannolikt 

att samarbetet mellan dem kommer fungera bättre. 

 

Under intervju med en tolk framkommer det att när det är viktigt för henne att förstå en 

tolkanvändare så ser hon till att bli säker på vad tolkanvändaren menar genom att fråga 

upprepade gånger. I flera av utdragen från förberedande samtal kan ses att tolkarna frågar 

upprepade gånger för att säkerställa förståelse. Trots att tolkarna och tolkanvändarna tycks nå 

förståelse, väljer tolkarna ändå att fråga vidare om samma sak. Att tolkarna frågar om samma 

sak upprepade gånger skulle kunna bero på att samtalet handlar om något som är viktigt för 

tolken och tolkanvändaren att skapa gemensam grund kring. Att tolkar kontrollerar att de har 

förstått det som personen med kommunikationsnedsättning berättar förefaller vara en effektiv 

samtalsstrategi för tillägnande av gemensam grund, då den förekommer i samtliga samtal i 

föreliggande studie. En tolk uppger under intervju att det ibland kan vara svårt att förstå 

innehållet i det tolkanvändare med afasi berättar, speciellt gällande detaljer i budskapet. Då kan 

det vara effektivt att ställa upprepade frågor för att lyckas reda ut budskapet.  
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Under intervju med en av tolkarna framkommer det att tolksituationen kan underlättas om 

tolkanvändaren har ett större utbud av kommunikativa strategier. I det inspelade materialet från 

förberedande samtal kan ses att ljud och kroppsspråk frekvent används av tolkanvändarna som 

kommunikativa strategier för att förtydliga budskap, vilket förefaller underlätta tolksituationen 

och uppbyggandet av gemensam grund. Vilka samtalsstrategier som används av tolkanvändare 

och tolkar varierar i de olika samtalen. En tolk beskriver att tolkar i samtal med personer med 

kommunikationsnedsättning kan göra olika anpassningar för att skapa möjlighet för 

tolkanvändare att framstå som kommunikativt kompetenta. I samtal med O är begäran om 

förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse de enda samtalsstrategier som används. 

I samtal med övriga tolkanvändare används en kombination av olika samtalsstrategier. Det 

förefaller vara så att beroende på vem tolken samtalar med kan olika anpassningar behöva göras 

i samtalet, för att just den personen ska kunna framstå som kommunikativt kompetent. Det kan 

även ses att visuellt stöd är en samtalsstrategi som förekommer i merparten av de inspelade 

samtalen. Det visuella stödet kan underlätta tolkanvändares förståelse, möjlighet att göra val, 

möjlighet att uttrycka sig, etcetera. Samtliga tolkar nämner under intervju att de använder sig 

av visuellt stöd, såsom papper och penna, i kommunikation med tolkanvändare. 

 

Vilka samtalsstrategier som används kan även tänkas bero på andra faktorer. En sådan faktor 

kan vara att samtalet kan se olika ut beroende på var det äger rum. De förberedande samtalen i 

föreliggande studie utspelar sig antingen i Taltjänsts lokaler eller i tolkanvändares hemmiljö, 

vilket eventuellt kan ha inverkan på samtalet. En annan faktor är materialet deltagarna har att 

tillgå. Exempelvis sitter deltagarna i ett av samtalen i föreliggande studie vid en datorskärm, 

vilket medför att det är naturligt att deltagarna under samtalet tar stöd av datorskärmen. 

Ytterligare en faktor som kan påverka vilka samtalsstrategier som används är vilket 

samtalsämne som berörs. När samtalsämnet är komplext och det är viktigt för tolken att reda ut 

vad tolkanvändaren menar, förefaller deltagarna använda flera olika samtalsstrategier. En tolk 

nämner att små, individuella bedömningar kontinuerligt görs i möte med varje tolkanvändare, 

men att det kan vara svårt att sätta ord på vilka strategier hon använder sig av. Därmed kan 

tänkas att tolkars användande av samtalsstrategier inte alltid är medvetna. Det kan därför finnas 

behov av att medvetandegöra vilka strategier tolkar inom Taltjänst använder sig av, vilket skulle 

kunna leda till effektivare tolkning. 
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6.2. Metoddiskussion 
Utifrån inspelat material från förberedande samtal identifierades flertalet samtalsstrategier vilka 

upplevdes bidra till att samtalsdeltagarna kunde nå gemensam grund. Dessa sammanfogades 

till tre olika kategorier; begäran om förtydligande & begäran om bekräftelse av förståelse, 

visuellt stöd samt ljud & kroppsspråk. Det kan tänkas att kategoriseringen av materialet hade 

kunnat utformas på annat sätt, vilket i så fall hade återspeglat sig i analysen. Resultaten från 

föreliggande studie kan vara svåra att generalisera eftersom antalet deltagare är få, 

tolkanvändarna har olika typer av kommunikationsnedsättningar och tolkarna har olika 

erfarenheter av taltjänsttolkning. Hur länge de tolkar och tolkanvändare som deltog i studien 

hade känt varandra skiljde sig också mellan de olika samtalen, vilket kan tänkas ha påverkat de 

förberedande samtalens innehåll och struktur. 

 

Tolkarna gav information till tolkanvändarna om studien och de informerades därför innan 

datainsamling om vikten av noggrant och multimodalt informerande. Eftersom informationen 

gavs av olika tolkar kan det tänkas att sättet informationen presenterades på kan ha varierat till 

viss del. Tolkarna ombads även att under informerandet ta hänsyn till tolkanvändarnas förmåga 

att ta till sig information, vilken kan variera beroende på typ av kommunikationsnedsättning 

samt eventuella kognitiva funktionsnedsättningar. I majoriteten av fallen kände tolken och 

tolkanvändaren varandra, vilket gör att det är tänkbart att tolken kunde anpassa sig till 

tolkanvändarens kommunikativa förmåga och ge informationen på ett lämpligt sätt.  

 

Videoinspelning användes vid sex av intervjuerna med tolkanvändare. Den sjunde intervjun 

genomfördes per telefon, varför endast ljudupptagning gjordes. Det var önskvärt att 

videoinspelning av dessa intervjuer gjordes för att analys skulle kunna göras av tolkanvändarens 

samtliga kommunikativa strategier, såväl verbala som icke-verbala, något Luck och Rose 

(2007) beskriver kan vara till nytta. Att några av intervjuerna skedde på plats, medan andra 

skedde per telefon kan eventuellt ha påverkat intervjuernas utfall. Bryman (2011, s. 432) 

beskriver att det kan vara svårare att diskutera känsliga ämnen över telefon än om man ses. I 

föreliggande studie var det av praktiska skäl dock inte möjligt att genomföra samtliga intervjuer 

på plats. Genom att telefonintervjuer genomfördes med vissa av deltagarna gavs samtliga 

deltagare möjlighet att ställa upp i intervju. Att majoriteten av deltagarna representeras kan 

tänkas göra resultatet mer nyanserat och tillförlitligt.  
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Luck och Rose (2007) beskriver att den som intervjuar kan behöva kliva ur rollen som 

traditionell intervjuledare vid intervju med personer med afasi genom att anpassa intervjun i 

form av mer enkelt utformade frågor, stöttande samtalstekniker eller genom att erbjuda 

svarsalternativ. Intervju- och observatörseffekter kan ha påverkat intervjuernas utfall. De 

intervjuade kände till att de observerades vilket kan ha påverkat hur de besvarade frågorna. 

Under intervjuer med tolkanvändarna gjordes en del anpassningar av hur frågor ställdes, med 

hänsyn till vad som bedömdes lämpligt utifrån individens kommunikationsnedsättning. 

Exempelvis användes bildstöd under intervju med vissa tolkanvändare och under vissa 

intervjuer ställdes frågor som kan uppfattas som något ledande, vilket kan ha påverkat vissa 

svar från tolkanvändarna. Det är dock tänkbart att tolkanvändaren inte hade getts möjlighet att 

svara på vissa frågor om inga anpassningar hade gjorts.  

 

6.3. Slutsatser 
Utifrån analys av förberedande samtal och intervjusvar framkommer att tolk och tolkanvändare 

kan tillägna sig gemensam grund under förberedande samtal, vilket kan vara till nytta inför 

tredjepartssamtal. För att samtalsdeltagarna ska nå gemensam grund kan olika samtalsstrategier 

användas. Vilken eller vilka strategier som används kan variera mellan olika personer och 

tillfällen. Genomgående i det inspelade materialet i föreliggande studie kan ses att tolken 

frekvent använder sig av samtalsstrategierna begäran om förtydligande och begäran om 

bekräftelse av förståelse. I merparten av samtalen använder sig tolkar och tolkanvändare av 

visuellt stöd. I de flesta samtal använder sig tolkanvändare av ljud och kroppsspråk i 

kommunikationen och det finns även exempel på när tolkar använder ljud och kroppsspråk som 

samtalsstrategier. De olika samtalsstrategierna kombinerades i majoriteten av samtalen. 

Resultatet i föreliggande studie kan tänkas bidra till att medvetandegöra strategier som tolkar 

anställda vid Taltjänst använder sig av. 

 

6.4. Kliniska implikationer 
Resultaten från föreliggande studie kan tänkas komma till nytta för tolkar vid Taltjänst, som 

kan öka sin medvetenhet kring vilka samtalsstrategier de använder sig av i arbetet med 

tolkanvändare. Det kan även tänkas att resultaten kan tillämpas i andra situationer av 

samtalspartners till personer med kommunikationsnedsättningar, såsom i vardagliga 

sammanhang eller i logopedisk klinik. 
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6.5. Framtida forskning 
Få studier har gjorts inom området, vilket motiverar ytterligare forskning. För framtida studier 

kan det finnas intresse av att undersöka tolkanvändares kommunikativa fungerande i olika 

situationer, exempelvis om skillnader finns mellan samtal där Taltjänst medverkar respektive 

inte medverkar. Det kan även vara intressant att undersöka förberedande samtal inför en 

specifik situation, samt det efterföljande tredjepartssamtalet, för att kartlägga vad från det 

förberedande samtalet som var av vikt för tredjepartssamtalet. För framtida studier finns också 

implikationer på ett större projekt likt det som presenteras i föreliggande studie, för att 

ytterligare kunna kartlägga gynnsamma strategier som tolkar inom Taltjänst använder sig av. 

Utifrån detta projekt skulle en utbildningsmöjlighet för taltjänsttolkar kunna skapas, där analys 

av videoinspelningar kan ingå med syfte att medvetandegöra och skapa diskussion kring 

användbara kommunikativa strategier. Det skulle i förlängningen kunna leda till effektivare 

tolkning. 
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1: Intervjuguide – intervju med tolkanvändare 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur tycker du att det fungerar att prata med andra? 

  Om svårigheter beskrivs: När började svårigheterna? 

  I vilka situationer fungerar det bra att prata med andra?  

  I vilka fungerar det mindre bra? 

3. Hur länge har du använt tolk? 

4. Hur tycker du att det fungerar att använda tolk? 

Vad är bra med att använda tolk? 

Finns det något som skulle kunna göra att det fungerar ännu bättre? 

På vilket sätt hjälper tolken dig? 

6. I vilka situationer vill du ha tolk med dig?  

7. Finns det några situationer där du inte vill ha med dig tolk? 
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8.2. Bilaga 2: Intervjuguide – intervju med tolk 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom Taltjänst? 

3. Arbetar du heltid eller deltid? 

4. Hur är Taltjänst organiserat? 

  Finns det någon chef med övergripande ansvar för alla Taltjänstverksamheter? 

5. Vad har du för utbildning i grunden? 

6. Har du fått någon utbildning i att tolka åt personer med kommunikationsnedsättning? 

 

7. Beskriv arbetet som tolk 

Hur kan ett tolkuppdrag se ut? 

Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt uppdrag? 

Vilka typer av kommunikationsnedsättningar stöter du på i ditt arbete? 

Vilka behov har de personer du träffar? 

Hur ofta träffar du tolkanvändarna? 

8. Hur lägger du upp arbetet vid ett förberedande samtal? 

Hur ser förberedelserna ut? 

Används några speciella strategier? 

Används några hjälpmedel? 

9. Finns några avgörande faktorer för ett lyckat samtal med tredje part? 

10. Vilka svårigheter stöter du på i ditt arbete? 

Vilka strategier används för att hantera dessa? 

Finns det någon du kan vända dig till för rådgivning?  

11. Vad gör någon svår att tolka? 

12. Vad gör någon lätt att tolka? 
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8.3. Bilaga 3: Transkriptionsnyckel 
Transkriptionsnyckel utifrån:  

Öqvist, J. (2005) När man talar om trollen: Personreferens i svenskt samtalsspråk (s. 122) 

(Doktorsavhandling). Linköping: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings 

Universitet.  

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra (3. uppl.) (s. 99). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 [  Anger att överlappande tal börjar 

]  Anger att överlappande tal slutar 

= Visar att två yttranden fälls utan skönjbar tystnad emellan dem (’latching’) 

(0.3) En paus, mätt i tiondels sekunder 

(.)  En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

:  Förlängning av föregående ljud  

j- Ett tvärt avbrutet ord eller ljud 

samtal Betonad stavelse  

+nej+ Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet  

°nä° Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

*ja* Sägs med skrattande röst  

↑  Höjd grundton 

↓  Sänkt grundton 

> < Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet 

< > Det inramade talet ha ett långsammare tempo än det omgivande talet 

hh  Hörbar utandning 

.hh Hörbar inandning 

((tuggar)) Anger icke-verbala fenomen eller kommentar från den som transkriberar 

(sällan) Anger att tolkningen är osäker men att detta är den troligaste möjligheten 
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8.4. Bilaga 4: Information och samtycke för tolkanvändare 

 

Information om studien ”Tillägnande av gemensam grund mellan tolkanvändare 

och tolkar vid Taltjänst” till tolkanvändare. 

Studien 

 

Vi vill ta reda på hur du som har en 

kommunikationsnedsättning kan bli 

hjälpt av en tolk från Taltjänst.  

Vilka är vi? 

 

Vi heter Ellinor Strömbäck och 

Elin Linder och studerar på 

Logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi ska 

skriva en uppsats som handlar om 

Taltjänst. 

Frivilligt 

 

 

Du får själv bestämma om du vill 

vara med i uppsatsen. 

Hur går det till?  

 

Vi kommer att videofilma när du 

pratar med en tolk. Vi kommer inte 

att vara med i rummet under 

samtalet. Vid ett senare tillfälle 

kommer vi att kontakta dig och 

fråga hur du tycker att det fungerar 

att använda en tolk.  

Hantering av data och sekretess 

  

Materialet kommer att låsas in och 

sparas i minst fem år på 

logopedprogrammet. Materialet 

kommer eventuellt att användas för 

forskning i framtiden. Bara de som 

arbetar med projektet kommer ha 

tillgång till filmerna. 

 

Ditt namn och andra personliga 

uppgifter kommer inte att nämnas 

när vi berättar om resultaten.  
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Frågor 

 

Du får gärna ställa frågor till oss 

om studien när vi ses eller skicka 

ett mejl till oss.  

 

Våra mejladresser är: 

xxxxxxxx@student.liu.se 

xxxxxxxx@student.liu.se 

Avsluta 

 
 

Om du ångrar dig och inte vill vara 

med i studien längre kan du avbryta 

när du vill. Du behöver inte berätta 

varför du vill sluta. 

 

Deltagande i projektet innebär 

 

 

Jag blir filmad. 

 

Jag har möjlighet att svara på 

frågor vid ett senare tillfälle. 

 

 
 

Jag accepterar att uppsatsen sprids 

muntligt. 

 

Jag accepterar att uppsatsen sprids 

skriftligt. 

 

Kontakta oss om du har frågor! 
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Samtyckesblankett 

 

Jag har fått information om studien ”Tillägnande 

av gemensam grund mellan tolkanvändare och 

tolkar vid Taltjänst” och godkänner att delta.  

 

Jag accepterar att mitt deltagande videofilmas. 

 

 

Jag accepterar att materialet från studien används 

i forskning. 

 

Jag är medveten om att det är helt frivilligt att 

delta. Jag är medveten om att jag när som helst 

kan avsluta min medverkan.  

 

 

 Jag vill delta i studien.  

 

JA 

 
 

 

Jag accepterar att bli kontaktad för att 

svara på frågor vid ett senare tillfälle.  

 

JA 

 
 

 

Namnteckning________________________________________ 

Namnförtydligande____________________________________ 

Datum och ort________________________________________ 
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8.5. Bilaga 5: Information och samtycke för tolk 
 

Information om studien ”Tillägnande av gemensam grund mellan tolkanvändare och tolkar 

vid Taltjänst”. 

Hej! 

Vi heter Elin Linder och Ellinor Strömbäck och läser sista året på Logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Under våren 2018 ska vi skriva vårt examensarbete. Uppsatsens syfte 

är att undersöka hur ett gott samarbete byggs upp mellan tolkanvändare och tolk anställd av 

Taltjänst. För att kunna genomföra studien önskar vi videofilma förberedande samtal mellan 

dig och en tolkanvändare. Med förberedande samtal syftar vi på de samtal som äger rum 

mellan dig och tolkanvändare, innan samtal med tredje part sker. Efter att inspelningarna har 

genomförts kommer vi att analysera filmerna. Intervjuer kommer också att genomföras, där 

du får svara på frågor om dina upplevelser av att tolka samtal åt personer med 

kommunikationsnedsättning. 

Samtliga deltagares namn och all information som kan härledas till deltagarna, som 

exempelvis platser och namn, kommer att bytas ut för att avidentifiera deltagarna. Endast 

berörda personer kommer att ha tillgång till materialet i sin helhet. I uppsatsen kommer 

avidentifierade textutdrag ur samtal att redovisas.  

Insamlat material sparas i minst fem år på avdelningen för logopedi vid Linköpings 

Universitet och kan även komma att användas i framtida forskning. Resultaten redovisas i en 

uppsats med tillhörande uppsatsseminarium. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig via 

Linköping University Electronic Press, där allmänheten kan ta del av forskningspublikationer 

och studentuppsatser. 

Att delta i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst utan att det får några 

konsekvenser för deltagaren. Ingen ekonomisk ersättning kommer att ges.  

Kontakta oss gärna vid frågor! 

Elin Linder, xxxxxxxx@student.liu.se 

Ellinor Strömbäck, xxxxxxxx@student.liu.se 

Handledare: Christina Samuelsson  

Leg. Logoped, biträdande professor i logopedi  

xxxxxxxx@liu.se  
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Samtyckesblankett till tolk 

Jag har läst informationen ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien ”Tillägnande av 

gemensam grund mellan tolkanvändare och tolkar vid Taltjänst”.  

 

Namnteckning______________________________________________ 

Namnförtydligande__________________________________________ 

Datum______________________________________________ 

Ort_________________________________________________ 

 

 

 

 


