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Abstract 

Reaching shared understanding during court hearings is a prerequisite to ensure a fair trial and 

maintaining legal certainty. Every month between 2,000 and 3,000 court hearings in Sweden 

make use of interpreters. Interpreter-mediated conversations involve an extra discourse 

compared to monolingual conversations which increases the risk of misunderstandings.  

Using methodology of conversation analysis the study explores how bilingualism is expressed 

during interpreter-mediated court hearings, at which occasions the Spanish-speaking laymen 

switch to Swedish and what function the codeswitching fulfills. The study identifies patterns 

in codeswitching and categorizes them into six different types. Furthermore the ideology of 

monolingualism in court is challenged and the advantages and disadvantages of 

codeswitching is discussed. 

The analysis concludes that even though certain types of codeswitching lead to delays in the 

conversation, the interaction is mostly favored by the Spanish-speaking party understanding 

some Swedish. Court proceedings would benefit from being more permissive toward 

bilingualism and the types of codeswitching that favor intersubjectivity.  

Keywords: Codeswitching, Bilingualism, Intersubjectivity, Conversation Analysis, Courtroom 

Interaction, Legal Interpreting, Monolingual Ideology  
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Kodväxling och intersubjektivitet i tolkmedierade 

domstolsförhandligar 
 

 

1 Introduktion 

Interaktionen mellan åklagare, vittnen och anklagade parter under domstolsförhandlingar har 

intresserat forskare under flera decennier. Domstolsförhandlingen är en institutionell miljö 

som syftar till att reda ut ifall en anklagad person har gjort sig skyldig till det brott han åtalas 

för, med utgången att personen kan dömas till allvarliga straff. Interaktionen bygger på att all 

bevisning presenteras muntligen och alla vittnen hörs i rätten. Det centrala i processen är 

således samtalet. Att medlemmarna når delad förståelse är avgörande för att rättssäkerheten 

skall kunna upprätthållas och ett domslut nås. Därför är det intressant att studera hur det går 

till när medlemmarna interagerar med varandra.  

Enligt Statskontoret (2015) sker det varje månad mellan 2000 och 3000 domstols-

förhandlingar i Sverige där tolkar anlitas på grund av att ett vittne eller anklagad part inte 

behärskar svenska tillräckligt väl. Tolkmedierad interaktion innebär en ytterligare diskurs i 

interaktionen med ökad risk för missförstånd. Att studera hur medlemmarna når delad 

förståelsen blir ännu mer intressant i detta sammanhang.  

De personer som är i behov av tolk under domstolsförhandlingar har oftast viss förståelse av 

svenska eftersom de vistats i landet olika lång tid och haft olika stor kontakt med det svenska 

språket. De förstår således en del av det som sägs på svenska och har också begränsad 

förmåga att uttrycka sig på svenska. För tvåspråkiga personer är språkväxling en naturlig del 

av uttryckssättet. Domstolen är dock en miljö där tydliga institutionella regler gäller och det 

råder en ideologi om att de personer som är i behov av tolk enbart skall prata sitt modersmål 

och inte växla över till svenska. Endast tolken förväntas växla mellan språken.  

Studiens syfte är att undersöka hur tvåspråkigheten uttrycker sig vid tolkmedierade domstols-

förhandlingar, vid vilka tillfällen de spansktalande personerna växlar till svenska och vad 

denna kodväxling fyller för funktion. Studien undersöker ifall det finns mönster i 

kodväxlingen. Vidare utmanas ideologin om enspråkighet i domstolen och en diskussion förs 
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kring fördelarna och nackdelarna med kodväxling, och ifall domstolsförhandlingar skulle 

gynnas av att vara mer tillåtande mot tvåspråkighet.  

För att svara på frågeställningarna har ljudinspelningar från fem domstolsförhandlingar som 

använt sig av spansk-svenska auktoriserade rättstolkar samlats in. Stora delar av materialet har 

transkriberats och analyserats med fokus på syftet.  

Denna studie baseras på samtalsanalytisk forskning inom tre områden: tolkmedierade samtal, 

domstolsförhandlingar som social kontext samt forskning om tvåspråkighet och kodväxling 

mellan språk. Denna forskning presenteras i följande avsnitt. 
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2 Samtalsanalys som teoretiskt perspektiv 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats med teoretisk och metodologisk grund i 

samtalsanalys. Samtalsanalys erbjuder en systematisk och detaljerad metod för att studera 

samtal i interaktion (eng: talk-in-interaction), och lämpar sig för vardagliga samtal lika väl 

som för institutionella sammanhang (Conley & O’Barr, 2005; Heritage & Clayman, 2010; 

Hutcby & Woffitt, 2008).  

Inom samtalsanalys ses språket som ett medium för sociala handlingar och däri ligger 

intresset (ten Have, 2007; Heritage & Clayman, 2010; Hutchby & Woffitt, 2008). Heritage 

och Clayman (2010) skriver: 

“Conversation analysis consistently and insistently asks a single question 

about any action (or indeed any component of any action): Why that now? 

And in response to this question conversation analysis examines what the 

action does in relation to the proceeding action(s), and what it projects about 

the succeeding action(s).” (s.14)  

Samtalsanalys utgår ifrån att handlingar är situerade i en sekventiell kontext (Goodwin & 

Heritage, 1990). Sociala handlingar utförs genom turbyten mellan medlemmarna, där ett 

yttrande blir relevant för ett annat (Sacks, 1992; Schegloff, 2007). Den sekventiella strukturen 

kan förklara hur en specifik handling initieras, sedan utvecklas och hur vissa 

handlingsmöjligheter öppnas upp och utförs eller avstås från att utföras (Heritage, 1990). 

Grundläggande begrepp inom samtalsanalys förklaras i kommande avsnitt.   

2.1 Turtagning 

Den viktigaste organiserande principen som styr samtal är turtagning. Samtalsdeltagarna talar 

i turer som ständigt växlar. Turväxlingen sker oftast smidigt, utan pauser och överlappande tal 

begränsar sig oftast till tillfällen där turväxling sker eller är möjligt. En turkonstruktionsenhet 

är den del av ett yttrande som av innehållet och strukturen kan utgöra en fullständig tur, där en 

annan talare har möjlighet att ta över (Lindström, 2008). Turbytet sker vid turbytesplatsen 

(eng: transition relevance place) (ten Have, 2007; Lindström, 2008).  
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Att det är dags för turbyte signaleras på flera sätt. Grammatiskt finns det möjlighet för turbyte 

efter en turkonstruktionsenhet. Fallande intonation, pauser, inandningar och visuella 

indikatorer som inte kommer med i ljudinspelningar, såsom blickar och kroppsspråk, är 

komponenter som konstruerar turbytesplatsen (Lindström, 2008). 

Den person som har turen har rollen som talare och övriga som lyssnare. Turtilldelningen kan 

gå till på tre olika sätt. Den som har ordet kan välja nästa talare (talarnominering), lyssnaren 

tar ordet vid nästa turbytesplats (självnominering), eller att den som har ordet fortsätter att 

hålla turen trots en möjlig turbytesplats (inget talarbyte) (Lindström, 2008). 

2.1.1 Närliggande par 

Ofta förekommer talares yttranden i par som fråga och svar, inbjudning och acceptans eller 

som i rättegångar anklagelse och bestridande (Sacks, 1992; Schegloff, 2007). Sacks (1992) 

visar att dessa par vanligen hänger ihop genom att de förekommer nära varandra sekventiellt 

(eng: adjacency pairs) och talarna känner igen detta. Goodwin och Heritage (1990) menar de 

närliggande paren organiseras i villkorlig relevans (eng: conditional relevance) där ett 

yttrande projicerar ett begränsat antal möjliga kommande yttranden, och att dessa förstås i 

relation till det föregående yttrandet. Om talare A ställer en fråga (första delen i ett 

närliggande par), och talare B ger ett svar (andra delen i det närliggande paret) visar talare B 

hur han förstått frågan genom svaret han ger. Talare A kan då genom svaret se ifall talare B 

förstod frågan som han menade den. Talare B kan också visa att han inte håller med frågan. 

Om den andra delen uteblir, att frågan inte får något svar alls, skall även detta förstås som en 

aktiv handling (Schegloff, 2007). 

Yttranden förstås således av kontexten och av vad som tidigare har sagts (är kontextskapade) 

och påverkar vad som kommer att sägas (är kontextförnyande) (Schegloff, 2007). Att 

interaktionen byggs upp på detta sätt utgör förutsättningen för att medlemmarna kan ha en 

delad förståelse av samtalets och aktivitetens innebörd. Denna delade förståelse kallas 

intersubjektivitet (Heritage, 2004).  
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2.2 Reparation 

En talare som är på väg att säga något har sällan tänkt ut exakt hur meningen ska formuleras i 

förväg. När talaren redigerar ett yttrande som är på gång att uttryckas kallas det reparation 

(Lindström; 2007). Det är mycket vanligt i talspråk men förekommer sällan i skrivspråk. 

Talaren kan sätta igång en struktur som av olika orsaker avbryts och sedan skapa nya 

förutsättningar för en fortsättning eller en helt ny start. Vanliga reparationer utgörs av 

ordsökningar eller omstarter. Reparationer kan också bero på att yttrandet hamnat i 

överlappning med ett annat eller att talaren uppfattade att samtalspartnern inte var 

uppmärksam. Det kan också bero på språkliga och icke-språkliga signaler som talaren får av 

de lyssnande under tiden han säger något, och det kan få talaren att byta kurs (ibid.). 

När talaren själv initierar reparation i tal som håller på att produceras kallar Schegloff (1979) 

det för självinitierad reparation (eng: self-initiated repair). Denna typ av reparation har ett 

framåtblickande perspektiv. Den används för att förlänga den egna turen genom tystnader vid 

inkompletta turkonstruktionsenheter, förlängda vokaler och markörer för tvekande (ibid.).  

Reparationer kan också användas för att återställa grunden för medlemmarnas delade 

förståelse som kan ha råkat i fara av olika anledningar (Lindström; 2007). När ett problem 

förekommer i ett samtal kan deltagarna i efterhand ta upp det och beskriva det som felaktigt, 

olämpligt, ohörbart, oförståeligt eller på annat sätt möjligt att reparera. Denna typ av 

reparation, som initieras av en annan person och kallas annan-initierad reparation (eng: other-

initiated repair), har ett tillbakablickande perspektiv. Denna typ av reparation kan visa sig i 

samtalet genom någon avbryter en annans tur för att ta upp problemet så snart som möjligt 

efter att det inträffat (Schegloff, 1979). 

Insikt om närliggande par, sekventiell turtagning och reparation utgör grunden för en lyckad 

samtalsanalys.  
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3 Tidigare forskning 

Forskning inom tre olika fält är relevant för syftet med denna samtalsanalys. Studien är 

situerad i domstolsmiljö, där samtal förs mellan svensktalande tjänstemän (åklagare, 

advokater och domare) och spansktalande lekmän (vittnen och anklagade), varav de 

sistnämnda är i behov av tolkar. De spansktalande personerna visar prov på att de till viss del 

är tvåspråkiga och växlar ibland över till svenska. Därför kommer här att redogöras för 

forskning om domstolsförhandlingar, om tolkning samt om tvåspråkighet och kodväxling 

mellan språk. 

3.1 Domstolskontexten 

De samtal som analyserats i denna studie sker under tingsrättsförhandlingar i brottsmål i 

Sverige. Domstolen är en institutionell miljö med särskilda interaktionsmönster och regler 

som tar sig uttryck i samtalen.   

3.1.1 Institutionellt tal 

Även om samtalsanalys traditionellt användes för att studera vardagliga samtal, har intresset 

för institutionella miljöer som domstolsförhandlingar, polisförhör och läkarbesök ökat under 

en längre tid (Drew & Heritage, 1992; Wadensjö, 1992). Institutionella samtal beskrivs som 

”målinriktade” med begränsningar för vilka ämnen som anses lämpliga att behandla och som 

följer ramverk och procedurer som är specifika för den kontexten (Drew & Heritage, 1992). 

3.1.2 Domstolsförhandlingens olika delar  

Domstolsförhandlingar har en speciell sekventiell struktur och skiljer sig från informella 

samtal genom att turtagningen är förutbestämd så att den ena parten som utgörs av tjänstemän 

(åklagare, domare och försvarsadvokater) ställer frågorna och den andra parten bestående av 

lekmän (vittnen och åtalade) förväntas besvara frågorna. Det råder en tydlig institutionell 

struktur som karaktäriseras av detta asymmetriska maktförhållande (Atkinson & Drew, 1979).  

Det finns en del av domstolsförhandlingen som består av vittnesförhör. Den inleds av att den 

sida som kallat vittnet, antingen åklagaren eller försvarsadvokaten, ställer en öppen fråga och 

låter vittnet fritt berätta vad som hänt kring brottet. Under denna del behåller vittnet turen 

under flera turkonstruktionsenheter med väldigt få avbrott från åklagaren/advokaten. Om en 

tolk används växlar turen mellan vittnet och tolken fram tills historian berättats klart. Samma 
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sak gäller när de anklagade parten hörs, att denna vid detta tillfälle får chans att fritt berätta 

sin version av vad som inträffat (Wadensjö, 1992; Ingrids, 2014). 

En annan del av förhöret kallas korsförhör eller direktförhör och består av att åklagaren/ 

advokaten ställer direkta frågor till vittnet/anklagade parten, eller presenterar bevisning och 

ber den åtalade att ta ställning till den (Ingrids, 2014). Om en tolk medierar interaktionen tar 

tolken i regel varannan tur och tolkar varannan gång till det ena språket och varannan gång till 

det andra språket.  

Efter att åklagren är klar med sina frågor kan domaren ställa ytterligare frågor till vittnet/den 

anklagade, om det finns något som inte framgått.   

Materialet som analyserats för denna studie är i de flesta fall åklagarledda korsförhör med 

anklagade parter. Ett av utdragen är hämtat från ett vittnesförhör med en anklagad då han fritt 

berättar vad som inträffat.  

3.1.3 Förhörsstrategier 

Hur en fråga formuleras kan användas som en metod att kontrollera eller begränsa ett vittne 

(Atkinson & Drew, 1979). Lynch och Bogen (1996) beskriver korsförhör som en 

”sanningssökande motor” där vittnena utmanas att ge en logiskt sammanhängande utsaga som 

överensstämmer med presenterade fakta. Trovärdighet i domstolen handlar om att vara 

konsekvent och sammanhängande och korsförhöret syftar till att avslöja motsägelser i 

vittnesmålen (ibid.). De anklagade befinner sig i en situation där deras framtid hänger på hur 

de svarar på frågorna och ställer sig till bevisningen som presenteras. Det är en betydelsefull 

situation där stor vikt läggs vid samtalet, vilka svar de ger och hur de uttrycker sig (Ingrids, 

2014). Torstensson (2010) visar i sin studie att bruten svenska har negativ påverkan på hur 

talare uppfattas.  

Öppna frågor, som börjar med varför, var, när, vem, vad och hur, tillåter en större variation 

av svar. Öppna frågor och påståenden formulerade som frågor kan i domstolen användas för 

att locka ett vittne att utveckla en berättelse eller för att väcka en spontan kommentar som 

åklagaren sedan kan använda för att utmana andra delar av vittnets redogörelse (Pomerantz, 

1980).  
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En annan strategi som åklagare använder är att formulera ett påstående och lägga till en 

påhängsfråga (eng: tag question) exempelvis ”var det inte så?”. Denna struktur begränsar 

svaret och kräver implicit ett ja eller nej som svar (Conley & O’Barr, 2005). Flera studier 

visar att åklagare under korsförhör strategiskt använder slutna frågor för att begränsa vittnens 

möjligheter att utveckla sina svar (Adelswärd, Aronsson, Jönsson & Linell, 1987; Adelswärd, 

Aronsson & Linell, 1988). Under den del av förhöret då advokaten frågar ut sin klient är 

däremot slutna frågor ovanliga (ibid.).  

Atkinson och Drew (1979) visar att åklagare sällan beskyller den åtalade direkt eftersom ett 

anklagande gör att en förnekelse blir relevant som andra del i det närliggande paret. Istället 

använder åklagaren ofta en strategi där fakta presenteras och bevis ackumuleras som den 

anklagade ombeds att kommentera. Om den anklagade avstår från en kommentar (eller ger en 

osannolik förklaring) infereras skuld automatiskt på grund av den sekventiella strukturen 

(ibid.).  

3.2 Tolkning 

Nida (1964) definierar översättning som aktiviteten att skapa den närmaste naturliga 

motsvarigheten till ursprungstexten, i första hand bevara meningen och i andra hand bevara 

stilen. Begreppet översättning används för skriven text och tolkning syftar till talat språk. 

Nidas (1964) definition förklarar inte hur ”närmast naturlig motsvarighet” bedöms eller hur 

det går till när en talare letar efter en motsvarighet. Analys av tolkmedierade samtal visar att 

tolkning är en komplex aktivitet där tolken fattar avgörande beslut och koordinerar olika 

aktiviteter på mycket begränsad tid (Wadensjö, 1992). Forskningen har intresserat sig för hur 

dessa processer går till och vad de får för konsekvenser för exempelvis interaktionen i 

domstolen, där avgörande domslut fattas baserat på den diskurs som tolken medierar.  

3.2.1 Tolkens roller 

Synen på tolken och dess roll i domstolen har diskuterats och studerats noggrant de senaste 

årtiondena. I tidiga modeller beskrevs tolken som en översättningsmaskin som avkodar ord på 

ett språk och ordagrant förväntas kunna översätta dem till exakt samma mening i det andra 

språket (Nida, 1964; Newmark, 1988; Lee, 2009). Denna syn står i kontrast med den 

modernare uppfattningen av tolken som en förhandlare som strävar efter att förmedla och 
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anpassa originalbudskapet till lyssnaren, en handling som innefattar även den kulturella 

kontexten (ibid.). 

Lingvister har använt olika begrepp för att beskriva dessa synsätt och betonat olika aspekter 

av tolkens roll. Nida (1964) använde koncepten formell och dynamisk likvärdighet (eng: 

formal equivalence och dynamic equivalence). Formell likvärdighet innebär att 

översättningens fokus är ursprungsspråket och det ursprungliga meddelandet och att 

översättningen är ordagrann. Denna syn är lik den mekaniska synen som beskrevs ovan och 

Newmarks (1988) koncept om semantisk översättning. Risken med denna typ av översättning 

är att betydelsen kan gå förlorad om ingen hänsyn tas till interkulturella aspekter och 

meddelandets sociala sammanhang. Dynamisk likvärdighet innebär att betydelsen når 

mottagaren på det sätt som avsågs med hänsyn till kultur och social kontext (Nida, 1964). 

Denna syn på tolkens agerande kan jämföras med Newmarks (1988) kommunikativa strategi.   

Kohn och Kalina (1996) beskriver tolkning som en kommunikativ interaktion mellan 

medlemmar av olika språkgrupper medierad av tolkar, och är per definition tvärspråkig och 

tvärkulturell. Detta överensstämmer med samtals- och diskursanalytiska teorier som hävdar 

att kultur och interpersonella aspekter av tolkmedierad interaktion är del av tolkningsakten 

och att tolken är med i att skapa kommunikationen (Wadensjö, 1992; 1995; Baraldi & 

Gaviola, 2007; Lee 2009; Keselman, Cederborg, Lamb & Dahlström, 2008). Denna syn 

överensstämmer således med grundperspektivet i denna studie.  

Tolkens roll kan nyanseras ytterligare. Wadensjö (1992) beskriver att tolken dels har rollen att 

återge och dels att koordinera. Hon visar att dessa roller blir mer eller mindre framträdande 

beroende på yttrande och situation, men dessa två uppgifter inte går att särskilja från varandra. 

Vad tolken väljer att återge speglar tolkens förväntningar om vad som är viktigt att återge, och 

på detta sätt koordinerar tolken samtalet. Detta blir särskilt tydligt då antaganden som dyker 

upp under tolkmedierad interaktion inte blir offentliggjorda för alla parter, till skillnad från 

enspråkig interaktion. Då ställs tolken inför ett dilemma; att explicit uttrycka implicita 

antaganden och på så sätt ta ansvar för att deltagarna har samma delade förståelse, eller att 

inte kliva in utan lämna över ansvaret och låta medlemmarna själva upptäcka möjliga 

missförstånd. Enligt Wadensjö (1995) kan ansvaret för att alla parter når delad förståelse inte 

enskilt vila på tolken, men inte heller på någon enskild av de andra samtalsdeltagarna.  
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3.2.2 Typer av tolkningar 

Wadensjö (1992) beskriver olika typer av tolkningar som är vanliga och terminologi som 

används för att hänvisa till dessa.  

Expanderade tolkningar består av att originalet (den mening som tolken är i färd att översätta) 

specificeras ytterligare genom att tolken lägger till något, att tolken framhäver en aspekt av 

vad talaren menar när denne säger något. Detta kan också fungera i motsatt riktning, att tolken 

utvecklar ett yttrande för att göra det mer generellt. ”Det vill säga” är en markör som ofta 

leder till en sammanfattning eller slutsats som inte var med i originalet.  

Avbrutna meningar och upprepningar inom samma mening tenderar tolken att ta bort, att 

reducera. Tolkar använder skrivspråkets standard hellre än talspråkets fragmenterade stil med 

oavslutade meningar. Ibland kan dock motsatsen ske, att en tolk själv letar efter ord och stakar 

sig. Formellt språk istället för slang kan te sig reducerande. Det råder också en tydlig tendens 

att effektivisera tiden vilket kan resultera i reduceringar. Tolken kan även reducera 

bisatsfrågor som egentligen riktas mot tolken (ibid.).  

En stor del av tolkens interaktion kan kategoriseras som expanderade eller reducerande 

tolkningar. Ibland inträffar båda tillsammans och en ny mening framkommer. Dessa kan 

kategoriseras som substituerande tolkningar.  

Summerande tolkningar sammanfattar originalet och original som inte översätts hör till 

kategorin avsaknade tolkningar (ibid.). 

3.2.3 Särskiljande drag för tolkning 

Tolkmedierade samtal skiljer sig från enspråkig diskurs på vissa specifika sätt. Wadensjö 

(1992) lyfter fram att tolkmedierade samtal har ett specifikt turtagningssystem där tolken 

förväntas ta varannan tur. Till strukturen har de en fragmenterad diskurs där yttranden bryts 

upp, tolkas och därefter kan talaren fortsätta att uttrycka sin tanke. Tolkmedierade samtal 

innehåller en ”extra diskurs”, tolkningarna, som en resurs för kommunikation och en möjlig 

källa för missförstånd. Tolkar tenderar att använda skrivspråkets standard hellre än talspråkets 

fragmenterade stil med oavslutade meningar, omstarter och repetitioner (ibid.). 

Tolkmedierade samtal innebär att återkoppling till talaren inte följer samma struktur som i 

enspråkiga samtal (eng: non-standard back-channeling) eftersom återkopplingen fördröjs 
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(Wadensjö, 1992). I enspråkigt tal kan markörer som ”mm”, ”okej”, ”ja men då så” och ”ja” 

ge återkoppling till det den andra parten säger, ifall medlemmarna i interaktionen är på samma 

spår (Englund-Dimitrova, 1991). Återkoppling sker medan den andra parten talar eller precis 

efter att den avslutat sin tur och används i enspråkiga samtal som hjälp att organisera 

turtagning. I tolkmedierade samtal saknas denna återkoppling under pågående tur eftersom 

lyssnaren i regel inte förstår vad som sägs på det främmande språket. Dessa indikatorer går 

också lätt förlorade i tolkningen eftersom de sällan uttrycker meningens innehåll och tolkas då 

inte (ibid.). 

3.2.4 Tolkmedierade samtal som en källa för missförstånd 

Wadensjö (1992) poängterar att målet med interaktion är att nå delad förståelse (1992). I en 

interaktion mellan parter som talar olika språk blir detta särskilt intressant att studera. Om 

kommunikationen dessutom medieras av en tolk, som agerar som ytterligare en aktör i 

interaktionen är det intressant att analysera hur det går till när parterna skapar förståelse, hur 

ansvaret för detta fördelar sig och vilket ansvar tolken tar (ibid.).  

Ett intressant fenomen att undersöka är missförstånd och vilket ansvar tolken får/tar för detta. 

Missförstånd innebär enligt Wadensjö (1992) att det som ena parten menade att uttrycka och 

det som den andra parten uppger sig ha förstått inte passar ihop. För de enspråkiga parterna 

kan det i tolkmedierade samtal vara svårare att identifiera ifall de har delad förståelse eller 

inte. För analytikern som kan följa originalyttranden och tolkningar är det enklare att 

identifiera sådana. Wadensjö (1992) menar att tecken på missförstånd kan vara:  

 reparationer eller påbörjade reparationer 

 metakommentarer  

 explicita förhandlingar om betydelse 

 oförenliga diskurstrådar 

 osammanhängande tal och hinder i dialogen 

 tystnader som sticker ut under pågående samtalsämnen 

 andra vokala och icke-vokala tecken på osäkerhet, irritation och besvär 

Vid en analys kan missförståndet attribueras till lokala eller globala orsaker. Lokala orsaker 

hänvisar till turtagningar som direkt föregått situationen samt icke-verbala händelser och 
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annat som pågår i situationen (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Globala orsaker refererar 

till kulturella och sociala sammanhang som aktörernas olika synsätt, förutfattade meningar, 

etcetera, som blir synliga i den specifika situationen (Wadensjö, 1992).  

Avbrott i juxtapositionen av yttranden som hänger ihop med varandra i tolkade samtal är en 

orsak till missförstånd (Wadensjö, 1992). Ibland hinner inte tolken översätta alla delar av vad 

ena parten sagt innan den andra parten svarar, och det sker därmed avbrott i närliggande 

parens sekventialitet. Detta kan få konsekvenser längre fram i konversationen.  

Tolken kan agera som aktiv part i interaktionen som svarande part, exempelvis när den 

utfrågade personen ställer kontrollfrågor till tolken gällande ifall hen uppfattat frågan korrekt 

och tolken bekräftar detta utan att översätta kontrollfrågan (Wadensjö, 1992). Rädsla för 

missförstånd och försök att reda ut eventuella oklarheter kan ibland ha en kontraproduktiv 

effekt och istället skapa missförstånd (ibid.). De enspråkiga parterna kan inte veta om ett 

eventuellt missförstånd beror på den andra partens otydlighet eller om det är tolken som 

översatt felaktigt. Det råder därför en misstänksamhet mot tolken. I en studie av Lee (2009) 

ställdes frågan till tjänstemännen om de uppfattade tvekande, pauser och reparationer som del 

av tolkens svårighet att tolka eller att de tillhörde det tolkade vittnets yttrande. Hälften svarade 

att de tolkade det som vittnets språkstil, en tredjedel som tolkens svårigheter att översätta och 

resterade att de berodde på båda. Även om en undersökning av detta slag inte betyder att 

tjänstemännen i praktiken uppfattar individuella situationer på det sätt de svarar i intervju, 

speglar de varierande svaren att det inte är tydligt för rätten om det är meningen att tolkar ska 

bevara denna typ av formuleringar eller reducera dem.  

Hale (1999) har visat att diskursmarkörer som “så”, “då” ”men”, ”ja men”, ”nej men”, som 

inte bär prepositionellt innehåll, systematiskt reduceras av tolken under domstols-

förhandlingar. Markörerna är dock viktiga eftersom de används för att behålla kontroll över 

informationsflödet, markera utvecklingen i en berättelse eller behålla en röd tråd. Genom att 

reducera dem ändras yttrandets betydelse.   

Keselman et al. (2008) visade att typen av fråga ofta förändras i tolkens översättning. I deras 

studie av tolkmedierade förhör med ensamkommande flyktingbarn förändrade tolken 

frågetypen i en tredjedel av fallen. Sammanfattningar och begäran om förtydliganden 

förändrades ofta, medan inbjudningar och förklaringar mestadels översattes korrekt. Hälften 
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av alla dubbla meningar förenklades till en mening. Tolkarna ändrade både formatet och 

innehållet i originalen. Ofta gjordes öppna frågor om till mer fokuserade frågor. Typen av 

fråga i utforskande intervjuer påverkar svarets precision och hur pass fullständigt det blir 

(Keselman et al., 2008). Som tidigare beskrivits kan åklagaren använda öppna eller slutna 

frågor som en medveten strategi (Adelswärd et al., 1987). Förändringar i frågetypen vid 

korsförhör i rätten kan leda till andra verklighetskonstruktioner, med allvarliga konsekvenser 

för trovärdighets och domslut.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tolkning är en komplex aktivitet som kräver 

snabba beslut som får tydliga konsekvenser för det fortsatta samtalet. I en förhörssituation i 

domstolsmiljö, där stor vikt läggs vid den åtalades svar, är det särskilt viktigt att tolkningar 

behåller originalens struktur och mening. Hur detta i praktiken går till kommer att visas i 

analysen.  

3.3 Tvåspråkighet och kodväxling 

Utländska vittnen och anklagade parter som hörs i en svensk domstol har tillbringat olika lång 

tid i Sverige och haft olika mycket kontakt med det svenska språket. Även i de fall då en tolk 

anlitas för att vittnens eller åtalade personers svenska språkfärdigheter inte bedöms som 

tillräckliga har de viss förståelse av som sägs på svenska och av det som pågår i den sociala 

interaktionen kring domstolsförhandlingen. Denna kunskap uttrycks i samtalet mellan 

medlemmarna på olika sätt, bland annat genom växling mellan språken. Vad språkväxlingen 

får för konsekvenser för tolkens val och för tingsrättens delade förståelse kommer att vara 

fokus för föreliggande studie.    

3.3.1 Forskning om kodväxling 

Tidig forskning på 40- och 50-talet utgick från ideologin om att tvåspråkiga talare använder 

båda språken på samma sätt som enspråkig talare och alltid håller språken separerade. 

Växling mellan språk kallades interferens och begreppet speglar synsättet, att blanda språk 

ansågs bristfälligt (Weinreich, 1953). Med tiden har forskare börjat se bytet mellan språk som 

en naturlig del av tvåspråkiga talares språkkompetens och sociala identitet (Angermayer, 

2002). Växling mellan språk i ett samtal kallas numera kodväxling och är en aktivitet som 

studerats avsevärt av forskare (Auer, 1984; Woolford, 1983; Gutierrez-Clellen, 1999; 

Kohnert, Yim, Nett, Duran & Duran, 2005). 
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Kodväxling har studerats utifrån främst två olika perspektiv, antingen med grammatisk eller 

sociolingvistisk utgångspunkt. Forskning om den grammatiska strukturen kring kodväxling 

har fokuserat på kodväxling som sker inom en mening (eng: intrasentential). Poplacks (1980) 

och Myers-Scottons (1997) forskning visar att kodväxlingar ofta involverar lexikala begrepp. 

Angermeyers (2010) kvantitativa studie visar att ord som kodväxlas till 80 % tillhör kategorin 

substantiv, därefter är verb den näst vanligaste ordklassen. Myers-Scottons (1993) menar att 

det råder asymmetri mellan de två språken där det språk som talas mest är det dominanta 

språket och det andra språket är det ”inbäddade” språket.  

Sociolingvistiska studier av kodväxling som en samtalsaktivitet har studerat växling som sker 

både inom en mening och sådan som sker mellan meningar (eng. intersentential). 

Samtalsanalytiska forskare, som Auer (1998), menar att orsaken till att kodväxling inträffar 

kan avslöjas genom att analysera fenomenet i sitt lokala sammanhang i samtalet. Språket en 

talare väljer påverkas av tidigare turer och påverkar kommande turer. Auer (1984) skiljer 

mellan diskursorienterad (eng; discourse-related) och deltagarorienterad (eng: participant-

related) kodväxling. Diskursorienterad växling handlar om hur samtalet organiseras i turer 

eller hur växlingar används för att göra något i samtalet: för att framhäva, byta ämne eller för 

att markera förändringar i talarens attityd eller vem yttrandet riktas till. Deltagarorienterad 

växling handlar om att talaren förhandlar mellan språket som han själv föredrar eller språket 

som lyssnaren anses föredra, därmed avslöjar växlingen talarens språkpreferens. Auer (1998) 

menar att språkvalet i vissa fall kan orsakas av talarens språkliga kompetens och att denne kan 

föredra att tala det språk som känns mest bekvämt. I andra fall kan valet vara resultatet av ett 

medvetet beslut och spegla en ideologisk preferens. Auer (1998) kallar enstaka ord som sägs 

på ett annat språk inom en mening för infogningar (eng: insertions). Han menar att dessa 

oftast är deltagarorienterade.  

En vanlig typ av kodväxling sker vid ”påhäng” (eng: tags), som i exemplet ”Vi skulle träffa 

Kim, you know?” (Winford, 2003).  

Kodväxling förekommer också inom ett ord, då morfemet från ett språk används med 

böjningar från ett annat språk (Winford, 2003), exempelvis ”han violate:ade mitt förtroende”.  
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3.3.2 Underliggande ideologier om kodväxling i domstolen 

Forskning kring tvåspråkighet har identifierat olika typer av kodväxling mellan språk och som 

tidigare nämnts har fältet studerats omfattande. Dock är det ovanligt att kodväxlingsstudierna 

gjorts på tolkmedierade samtal och ännu mindre vanligt att kontexten varit domstols-

förhandlingar. Angermeyer (2010) är en av de forskare som studerat kodväxling vid just 

tolkmedierade domstolsförhandlingar. Föreliggande studie har intresseområdet tvåspråkighet 

och kontexten är tolkmedierade svenska domstolsförhandlingar. Den har således stora likheter 

med Angermeyers studie, varför många paralleller kommer att dras till hans forskning.  

Att studera kodväxling i just tolkmedierad interaktion är särskilt intressant eftersom 

kodväxling är en grundläggande del av interaktionen, då detta är tolkens arbetsuppgift. 

Kodväxling för den anklagade parten innebär att denne växlar från det utländska språket till 

svenska, och för exempelvis åklagaren att växla till spanska. Genom att växla till svenska kan 

den anklagade rikta sig direkt till rätten och kringgår därmed tolken. Att studera vid vilka 

tillfällen detta sker och hur det påverkar interaktionen blir en särskilt relevant fråga jämfört 

med tvåspråkiga samtal utan tolk.  

Angermeyer (2014) har studerat underliggande ideologier som råder gällande tolkmedierat 

språkbruk i domstolsmiljön. Dessa genomsyrar interaktionen mellan medlemmarna och blir 

synliga i de språkliga val som görs. Det råder en ideologi om enspråkighet i domstolen även 

vid domstolsförhandlingar som involverar flera språk. I flerspråkiga domstolsförhandlingar 

förväntas vittnen och anklagade att hålla sig till det utländska språket och resterande 

tjänstemän till det språk som förhandlingen genomförs i (ibid.). Förväntan är att den enda som 

ska växla mellan två språk är tolken. Grunden till ideologin kan förklaras med de rättigheter 

till tolk som råder enligt svensk lag:  

”Om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten inte 

behärskar svenska, får en tolk anlitas att biträda rätten. Om en misstänkt i ett 

brottmål inte behärskar svenska, ska en tolk anlitas vid sammanträden inför 

rätten.” (SFS 2013:663) 

Om en tolk anlitats förväntas den anklagade parten eller vittnet inte behärska svenska och 

därför inte heller kunna växla språk till svenska. Om parten växlar till svenska kan rätten till 

tolk ifrågasättas (Angermeyer, 2014). Angermeyer (2009) tar upp flera exempel då åtalade 
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parter som uttryckt sig på domstolsspråket blivit verbalt anklagade av åklagare för att ha gett 

falska uppgifter om sina språkkunskaper. 

Ideologin om enspråkighet tar inte hänsyn till forskning kring lärande av andraspråk (eng: 

second-language aquisition) som beskriver en gradvis process och menar att det inte är en 

fråga om att antingen ”behärska” ett språk eller inte göra det (Ellis, 1997; Cook & Singleton, 

2014; Lightbown & Spada, 2006; Breitborde, 1983). Denna ideologi stämmer inte heller 

överens med bilden av kodväxling som en naturlig del av tvåspråkiga talares uttryckssätt.  

Ideologin om enspråkighet kan ställas i kontrast med resultaten i Angermeyers (2009) studie 

av civilrättsprocesser i New York där målsägarna använde tolk. Ärendena som avhandlandes 

rörde mindre grova brott som lägenhetshyror som inte betalats i tid, tvister, stämningar mot 

företag, bilister som kört mot rött och liknande. Civilrättskontexten är en mindre formell miljö 

än den som råder i domstolar för brottsmål, ärendena avgörs av volontära medlare i stället för 

domare, och målsäganden och anklagade parter har inga advokater utan presenterar själva sina 

ärenden och försvar. Transkriptionerna i Angermeyers (2009) studie visar att nästan alla 

målsägarna ibland kodväxlade, framför allt när de fick slutna frågor som de besvarade på 

engelska. På detta sätt kommunicerade de direkt med medlaren. Detta kan förklaras med att 

de var måna att som målsägare få sina ärenden lösta och därför måna om att bli förstådda, och 

att tala direkt till medlaren förbättrade chansen att bli förstådda (Angermeyer, 2009).  

Ideologin om enspråkighet innebär att de utländska parterna bör undvika kodväxling. 

Samtidigt visar Angermeyers (2009) studie att parterna tvärtom kodväxlar så mycket de kan, 

det vill säga att de inte anpassar sig efter den enspråkiga ideologin. Detta visar att språkval i 

denna kontext är en komplex fråga och att det finns motstridiga krafter som påverkar 

språkvalet. Coulmas (1987) menar att maximen om lokalt språk (eng: local language maxim) 

innebär att medlemmarna kommer att föredra domstolens språk när det är möjligt. Enligt 

principen om kommunikationskontroll (eng: communication control principle) väljer talaren 

det språk som samtalsparten helst talar, eftersom det ökar sannolikheten att bli förstådd. Det 

har gått att observera en koppling mellan kodväxling och att talaren vill understryka det han 

säger när denne vill uttrycka något särskilt viktigt (Angermeyer, 2010).  

Hur dessa krafter samverkar och avgör talarnas val kommer att undersökas i analyskapitlet i 

denna uppsats.   
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4 Metod 

Avsnittet beskriver de metodologiska överväganden som gjorts vid genomförandet av studien.  

4.1 Val av metod 

Det finns olika diskursanalytiska metoder som forskare använt för att analysera interaktionen 

under rättegångar samt interaktion som involverar tolkar. Det finns exempelvis kvantitativa 

studier som räknar antalet feltolkningar, intervjuer som undersöker tjänstemännens attityd till 

tolkarna, djupintervjuer med tolkar för att identifiera särskilt problematiska situationer, och 

samtalsanalyser som studerar kodväxling mellan tvåspråkiga personer. Studiens syfte styr 

valet av metod.   

Studie syftar till att studera förståelse och kodväxling i tolkmedierad interaktion och 

aktiviteten som valdes för uppgiften var tingsrättsförhandlingar med spansktalande anklagade 

och vittnen. Domstolsmiljön valdes eftersom den delade förståelsen blir särskilt viktig i en 

institutionell miljö som har så stor inverkan på människors liv. Miljön är också intressant 

eftersom ideologin om enspråkighet krockar med målsägarnas partiella förståelse av svenska. 

För att studera kodväxlingens inverkan på samtalet valdes samtalsanalys som metod.  

Samtalsanalys är en välanvänd metod för att studera interaktionen i rättegångar och med hjälp 

av metoden har forskningen detaljerat lyckats beskriva vanligt förekommande strukturer. I 

avsnittet om samtalsanalys som teoretiskt perspektiv framgick att analysmetoden utgår från 

det teorietiska antagandet att delad förståelse konstrueras genom interaktionen och att orden 

får den betydelse de har i den specifika interaktionen. Samtalsanalys utgår från verkliga 

samtal och inte från data i en konstgjord situation, vilket innebär att analysresultaten blir mer 

tillförlitliga.  

Att analysera hur människor tillsammans når delad förståelse är ett fält som alltid intresserat 

kognitionsvetenskapen. Att använda lingvistiska uttryck som grund för studien är också i linje 

med denna tvärvetenskap. Alternativa metoder hade kunnat vara att genom kvalitativa 

djupintervjuer med medlemmarna i tingsrätten studera attityder, känslor och tankar, eller 

genom att mäta hjärnaktivitet kartlägga hur olika centra i hjärnan är kopplade till aktiviteten 

interaktion. Dessa metoder kan anses tillhöra kategorin av mer traditionellt kognitions-

vetenskapliga metoder och är användbara för andra typer av frågeställningar än de som 
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angrips i denna studie. Samtalsanalysens teoretiska grund om att enbart studera observerbara 

uttryck och att verkligheten konstrueras i situationen skiljer sig från andra kognitivistiska 

teorier och metoder och utgör ett intressant och relevant komplement till kognitions-

vetenskapen.  

4.2 Urval av data och insamlingsmetod 

Analysen omfattar inspelade samtal i svenska domstolar där tolkar har anlitats för att översätta 

mellan svenska och spanska, då vittnen eller anklagade inte behärskar svenska tillräckligt väl 

för att klar sig utan hjälp. Domstolarna spelar in ljudet under domstolsförhandlingarna och 

ljudfilerna sparas sex veckor efter att domen vunnit laga kraft. Ljudfilerna betraktas som 

offentlig handling och enligt offentlighetsprincipen har alla svenska och utländska 

medborgare rätt att ta del av dessa så länge de inte är föremål för sekretess. 

Kammarkollegiet (2015) presenterar på sin hemsida 27 auktoriserade rättstolkar för spanska. 

Av dessa hade 24 stycken angivit elektronisk postadress. Jag skickade elektronisk post till 

dessa 24 tolkar och berättade att jag ville få tag i inspelningar av domstolsförhandlingar där de 

anlitats för att tolka spanska. De informerades att syftet var att analysera språket för en 

magisteruppsats och att materialet skulle avidentifieras så att det inte skulle gå att härleda 

vilken tolk som ingått i interaktionen. De ombads att skicka diarienummer för domstols-

ärenden som de anlitats för den sista tiden.  

Åtta tolkar svarade på förfrågan och hänvisade till sammanlagt nio ärenden. I fyra av dessa 

ärenden var ljudfilerna inte tillgängliga på grund av att de raderats eller att de inte spelats in 

(under häktningsförhandlingar spelas ljudet inte in). Resterande fem ärenden beställdes. Varje 

ärende innehöll olika antal förhör med spansktalande personer som använt tolk. Studiefokus 

var förhör med personer som förstod en del svenska, vilket stämde in på alla ärenden utom ett. 

I majoriteten av fallen berättade personerna att de bott i Sverige i minst ett år, och det 

framgick av analysen att de använde en del svenska ord och meningar eller att de reagerade på 

yttranden som gjordes på svenska, vilket tydde på att de förstod en del svenska. 

Urvalet bestod slutligen av tretton spanska förhör om sammanlagt fem timmar, fem minuter 

och trettiotre sekunder med åtta personer (sju män och en kvinna) där det i samtliga fall 

framgick att personerna som förhördes förstod en del svenska. Åtta tolkar förekom i 
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materialet. Genom att studera tolkarnas uttal, flyt och ordval bedömdes sex av dem ha 

spanska som förstapråk, en av dem ha svenska som förstaspråk och en tolk föreföll behärska 

båda språken likvärdigt (pratade båda språken obehindrat och helt utan brytning). De 

domstolar som finns representerade är belägna i fyra svenska städer.  

4.3 Bearbetning och analys av data 

Som tidigare beskrivits gjordes studien utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv. Enligt 

Hutchby och Wooffitt (2008) är den första delen i den samtalsanalytiska processen att 

identifiera ett potentiellt intressant fenomen och i nästa steg samla ett antal exempel av det. 

Därefter består den andra delen av analysera fenomenets sekventiella placering i kontexten, 

det vill säga turerna som kommer före och efter för att kunna studera vilken sorts handling 

som utförs (ibid). 

Allt material lyssnades igenom flera gånger och fenomen som diskuterats i tidigare forskning 

och som på annat sätt utmärkte sig antecknades. Femton sekvenser som tedde sig mer 

intressanta transkriberades. Efter en analys av dessa utvecklades studiens fokus till sekvenser 

där det framgick att den spansktalande parten förstod en del av det som sades på svenska och 

kodväxlade.  

En förenklad variant av Jeffersons (2004) konventioner för transkription valdes (se bilaga) 

eftersom den visade sig vara tillräckligt noggranna för att utföra analysen. I transkriptionerna 

översattes spanska meningar till svenska för att analysen skulle bli möjlig att följa för läsare 

som enbart förstår svenska. Översättningarnas kvalitet validerades med hjälp av ytterligare två 

tvåspråkiga personer.  

4.4 Analysmetod 

Samtalsanalys grundas i förståelsen som medlemmarna i interaktionen själva har av det som 

sker och att denna förståelse är synlig genom noggrann iakttagelse av deras interaktion 

(Schegloff, 1997). Övergången mellan turer är intressant att studera, eftersom det i kommande 

tur blir synligt vad denna person uppfattade av det som precis inträffat. Denna 

intersubjektivitet blir synlig även för analytikern som gör studien. Schegloff (1997) menar att 

det finns två kriterier för meningsfull samtalsanalys; att fenomenet som beskrivs skall vara 

relevant för medlemmarna i interaktionen och även relevant för interaktionen i stort.  
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Analysen studerar fenomenet kodväxling och hur detta påverkar den delade förståelsen. 

Kodväxling har beskrivits i forskning om tvåspråkighet, men har mer sällan studerats i 

kontexten av domstolsförhandlingar och vid tolkmedierad kommunikation. Kodväxling och 

delad förståelse diskuteras utifrån transkriberade utdrag med referenser till den tidigare 

forsking som redogjorts i avsnitt 3, detta för att läsaren skall kunna bedöma trovärdigheten. 

Resultaten diskuteras utifrån värdet de kan ha för tvåspråkiga domstolsförhandlingar och 

andra liknande tolkmedierade i institutionella sammanhang samt framtida forskning.  

4.5 Etiska överväganden 

Att all data ingår under allmän handling enligt offentlighetsprincipen innebär att vem som 

helst enligt lag har rätt att ta del av informationen. Informationen har avidentifierats i 

transkriptionerna så att varken tolkar, lekmän eller tjänstemän skall gå att härleda och de 

namn som förekommer är fiktiva. Att tolkarna själva hänvisade till data kan tolkas som att de 

indirekt medgav till att ingå i studien. Särskilt viktigt har det varit att skydda vittnen genom 

att inte presentera någon känslig information som skulle kunna bidra till ökade risker för dem.  
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5 Analys 

Som tidigare nämnts har ljudinspelningar från fem tolkade domstolsförhandlingar som använt 

sig av spansk-svenska auktoriserade rättstolkar analyserats. De spansktalande personerna har 

haft viss kontakt med det svenska språket och förstår således en del av det som sägs på 

svenska. För tvåspråkiga personer är språkväxling en naturlig del av uttryckssättet. 

Domstolens institutionella karaktär innebär vissa regler och det råder en ideologi om att de 

personer som är i behov av tolk enbart skall prata sitt modersmål och inte växla över till 

svenska.  

Den första delen av analysavsnittet angriper frågan om hur tvåspråkighet uttrycks i 

interaktionen genom att studera avvikelser från den sekventiella normen för turtagning och 

diskutera hur dessa visar prov på att den spansktalande parten förstår en del av det som sägs 

på svenska.  

I den andra delen av analysavsnittet studeras exempel då de spansktalande personerna växlar 

till svenska och vad denna kodväxling fyller för funktion. Mönster i kodväxlingen identifieras 

och ordnas i sex kategorier. Exemplen visar prov på att det råder en ideologi om enspråkighet 

i domstolen som gör kodväxlingen problematisk.  

5.1 Sekventiell turtagningsstruktur i tolkmedierad interaktion 

I tolkmedierade samtal sker turbytena vanligtvis i en specifik ordning. Undantag från 

strukturen kan i somliga fall vara prov på att den spansktalande parten förstår svenska.  

5.1.1 Normen 

Tolkmedierade korsförhör följer i regel den sekventiella strukturen av att tolken tar varannan 

tur och tolkar ena gången till spanska och nästa gång till svenska: 

 Påbörjas med fråga från åklagaren (Å) på svenska,  

 tolkning av tolken (T) från svenska till spanska,  

 svar av den anklagade parten (P) på spanska,  

 tolkning av tolken från spanska till svenska och slutligen  

 återkoppling eller ny fråga av åklagaren på svenska. 
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Exemplet nedan är hämtat ur ett korsförhör som åklagaren (Å) har med den anklagade parten 

(P) gällande ett narkotikabeslag som gjorts inne i ett hus. En tolk (T) tolkar mellan svenska 

och spanska. Spanska meningar har i transkriptionen översatts till svenska och visas i grå 

kursiv stil. 

  Utdrag 1: narkotikaärende 1, förhör 1 

1 Å: du minns inte att du varit inne i något hus överhuvudtaget? 

2 T: no te recuerdas de haber estado dentro de una casa para nada? 

minns du dig inte att ha varit inne i ett hus alls? 

3 P: no estuve- estuve en ninguna casa eso lo sé cien por cien (.) 

porque yo no soy tonto para meterme en una casa. 

jag var inte- var inte i något hus det vet jag hundra procent 

(.) för jag inte dum att ta mig in i ett hus. 

4 T: jag vet att jag inte har varit i något hus för jag är inte så 

dum att jag ger mig in i ett hus. 

5 Å: okej. .hhh 

 

Detta exempel visar en klassisk sekventiell turtagningsstruktur. Åklagaren ställer en fråga på 

rad 1 som har den grammatiska strukturen av ett påstående med intonation som en fråga. 

Negationerna frågan (inte och något) signalerar att den anklagade redan har berört denna 

fråga och svarat negativt på frågan, att han inte varit inne i något hus. Åklagarens fråga 

gällande ifall han inte minns öppnar upp för alternativet att den anklagade kan ha varit inne i 

huset men att han inte minns det.  

Tolken översätter frågan till spanska på rad 2. När tolken är färdig med en 

turkonstruktionsenhet som avslutas med intonation som signalerar fråga, öppnas det upp för 

en turbytesplats. Den anklagade parten tar över turen, svarar på rad 3 att han inte varit i något 

hus ”hundra procent” och ger en förklaring till varför det är så. Indirekt har han därmed svarat 

att han visst minns och det han minns är att han inte varit i något hus.  

Tolken översätter svaret till svenska och reducerar ”hundra procent” men ändrar svaret från 

”jag var inte” till ”jag vet att jag inte varit”. Semantiskt har de liknande betydelse. Dessa små 

förändringar är typiska vid tolkningar.  

Åklagaren ger återkoppling på rad 5 att han har förstått svaret genom att säga ”okej”. I detta 

fall översätter tolken inte åklagarens återkoppling ”okej” till spanska, utan samtalet fortsätter 

med att åklagaren ställer en ny fråga. Genom att återkopplingen inte översätts uppfattas detta 



27 

 

ord inte vara riktat direkt till den anklagade parten, utan snarare som att åklagaren talar högt 

för sig själv, stämmer av att han uppfattat svaret och kan gå vidare till nästa fråga. Det är 

vanligt att denna typ av återkoppling inte tolkas, eftersom den inte är oumbärlig för att 

förmedla förståelse (Wadensjö, 1992). I detta fall kan man förstå det som att ”okej” är ett 

internationellt ord som även parten bör förstå. Dessutom är det intressant att åklagaren gör en 

inandning efteråt. Detta är typiskt för att signalera turbyte eller byte av samtalsämne. 

Åklagaren gick därefter vidare till att ställa frågor om ett annat ämne.  

Det finns inget i den sekventiella strukturen ovan som tyder på att åklagaren eller den 

anklagade parten förstår varandras språk, utan de reagerar på tolkningarna som görs av tolken.  

Om den anklagade parten har ett långt svar delas svaret ofta upp i en sekvens bestående av 

talarbyten mellan den anklagade parten och tolken. Parten yttrar en turkonstruktionsenhet och 

tolken översätter denna och därefter fortsätter parten med nästa turkonstruktionsenhet. 

Slutligen går turen över till åklagaren. Exemplet nedan är hämtat ur ett korsförhör i ett 

narkotikamål då åklagaren (Å) försöker fastställa ifall den anklagade parten (P) känner 

kvinnan Carmen som också har gripits med narkotika. Åklagaren har tidigare presenterat 

avlyssnade telefonsamtal och textmeddelanden mellan parten och en man som heter Rodolfo. 

Tolken (T) översätter mellan språken. Alla namn är fiktiva.  

  Utdrag 2: narkotikaärende 2, förhör 1 

1 Å: innan vi tar lunch då (.) tänkte bara fråga dig känner du en 

person en kvinna som heter Carmen Prieto Gonzalez? 

2 T: Carmen Prieto Gonzalez una señora la conoce? 

Carmen Prieto Gonzalez en kvinna känner du henne? 

3 P: n: (.) n- (.) yo se quien es pero n: yo no sabía nada de esa 

señora 

n: (.) n- (.) jag vet vem hon är men n: jag visste ingenting om 

den där kvinnan 

4 T: jag vet vem det är men jag visste ingenting om den här kvinnan 

5 P: y lo puede ver en los me- en- qu- en la conversación que tengo 

con el s- tal (.) Rodolfo que no se nada de ella. 

och det kan ni se i me- i- att- i samtalet jag har med h- den så 

kallade (.) Rodolfo att jag vet inte vet någonting om henne 

6 T: och de k- kan ni ju se i mina samtal med den där (.) Rodolfo att 

jag inte visste någonting om henne. 

7  (1.0) 

8 Å: eh om (.) förstår jag dig rätt att du vet vem Carmen är 

9 T: sabe quien es Carmen? 

vet du vem Carmen är? 
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10 P: yo no se quien es (.) yo- m- (.) una vez la vi pero n: (.) no- 

yo no- (.) que tu ves una persona no que se que tu la conozca 

jag vet inte vem hon är (.) jag- m- (.) en gång såg jag henne 

men n: (.) nej- jag nej- (.) att du ser en person inte att du 

känner henne  

11 T: <alltså jag eh: jag vet inte vem> hon är me:n ja: de e: j- (.) 

att man har sett en person be- betyder ju inte att man känner en 

person 

12 Å: nä men du vet vem de är 

13 T: pero sabe quien es 

men du vet vem det är 

14 P: (2.0) sí 

(2.0) ja 

15 T: Ja 

16 Å: ja (.) då stannar där då 

  

I detta exempel ser man att turerna följer normen fråga från åklagare gällande bekantskap 

mellan parten och kvinnan Carmen (rad 1), översättning från tolken (rad 2) och svar från den 

anklagade parten (rad 3) om att hon vet vem det är men att inte vet någonting om kvinnan. 

Man kan se att kvinnan var på väg att säga nej ”n: (.) n- (.)” och senare ”men n: jag” och att 

detta inte tolkas. ”Den där kvinnan” som parten använder för att referera till Carmen visar på 

ett avståndstagande från henne. Tolken tar tolken turen (rad 4) efter en turkonstruktionsenhet 

och översätter att hon vet vem kvinnan är men att hon inget visste om ”den här kvinnan”. 

”Här” istället för ”där” visar på mindre avståndstagande.  

Så fort tolken är klar med en översättning tar parten turen igen (rad 5), hon självnominerar 

sig, och lägger fram bevis för att det hon säger är sant och nämner igen att hon ingenting vet 

om kvinnan. Parten hade redan svarat på åklagarens fråga i turen på rad 3, och åklagaren hade 

lika gärna kunnat ta turen. Parten lägger fram bevis (rad 5) som styrker hennes påstående, att 

man i inspelade samtal kan höra att hon inte känner Carmen. Om man lyssnar på hela 

interaktionen med den anklagade framgår det att kvinnan inte bor i Sverige och att hon inte 

kan någon svenska. Att från tolken till parten på rad 5 sker så smidigt, utan överlappande tal 

eller paus, visar prov på att parten kan utläsa turbytesplatsens placering trots att hon inte 

förstår det semantiska innehållet i tolkens tal. Turbytesplatsen kan urskiljas med hjälp av 

intonationen och visuella signaler som att tolken tittar på den anklagade när hon är färdig med 

översättningen (Lindström, 2008). Detta blir intressant att jämföra med exempel då parten 

också förstår en del svenska och därför kan följa med i innehållet i det tolken säger på 

svenska.  
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Pausen på rad 7 och innehållet i åklagarens fråga på rad 8 visar på att åklagaren är 

konfunderad gällande svaret han fått, att parten vet vem Carmen är men samtidigt inte visste 

någonting om henne. Det avståndstagande som framkom på spanska försvann till viss del i 

den svenska översättningen och meningen blir möjligtvis mer tvetydig. Åklagaren ställer 

frågan genom ett summerande påstående som han vill att parten tar ställning till – att hon vet 

vem Carmen är. Begreppet har nu ändrats från ”känna” till ”veta vem någon är”.  

Tolken gör en reducerad tolkning och tar bort bisatsen ”eh om (.) förstår jag dig rätt” som kan 

uppfattas som en metakommentar och är den del som innehåller frågan. Denna fras förklarar 

varför åklagaren ställer samma fråga igen. Detta framgår inte i den spanska tolkningen på rad 

9, då tolken reducerat bisatsfrågan och formulerar om påståendet till frågan ”vet du vem 

Carmen är ”jämfört med den ursprungliga frågan ”känner du Carmen”. 

På rad 11 börjar parten med att neka till frågan och förklarar sedan vad begreppet ”veta vem 

någon är” innebär för henne jämfört med ordet ”känna”, det som åklagaren uppfattade som 

oklart.  

På rad 12 återkopplar åklagaren genom ”nä” till partens förklaring, men upprepar då ”men du 

vet vem det är”. Åklagaren är ute efter att få ett tydligare svar genom att använda en sluten 

fråga, och han visar genom återkopplingen ”ja” på rad 16 att ha är nöjd med svaret. Den 

ovanligt långa pausen på två sekunder på rad 14 tyder på att begreppet som diskuterats inte är 

helt oproblematiskt för den anklagade parten. Så fort åklagarens fråga har besvarats med ett ja 

eller nej, är han redo att avsluta förhöret (rad 16).  

Utdraget är ett typiskt exempel på hur åklagaren hanterar ett ämne under korsförhör, genom 

ett påstående som tidigare byggts upp genom bevisning (telefonavlyssningen) och hur ämnet 

utvecklas, definieras, omformuleras och slutligen besvaras med hjälp av en sluten fråga. 

Interaktionen bryts ständigt upp av att tolken tar turen varannan gång. Om parten har ett 

längre svar fragmenteras det genom jämna avbrott då tolken översätter det som sagts. Att det 

är dags för turbyte mellan parten och tolken signaleras på flera sätt. Främst visades det i 

exemplet genom att det semantiskt fanns möjlighet för turbyte efter en turkonstruktionsenhet 

och genom nedgående intonation i slutet av turen, och pauser (Lindström, 2008). Visuella 

indikatorer såsom blickar och kroppsspråk kan inte kommenteras i detta fall eftersom de inte 

kommer med i ljudinspelningarna.  
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Överlappande tal vid turbyten mellan parten och tolken kan tyda på att signalerna för turbyte 

inte är tydliga (Lindström, 2008), exempelvis att parten tror att tolken är klar med sin 

översättning och fortsätter sin berättelse, fastän tolken ännu inte tolkat klart tidigare yttrande. 

Detta exempel visar att den anklagade parten förstår var turbytesplatsen är trots att hon inte 

förstår tolkens svenska tal. Som kommande analys visar underlättas möjligheten för smidiga 

turbyten ytterligare om parten kan hänga med i vad tolken säger på svenska och genom det 

semantiska innehållet avgöra när parten kan ta nästa tur.    

5.1.2 Den anklagade parten förstår det andra språket 

Som visats ovan existerar det en turbytesstruktur som är typisk för interaktion i domstols-

processen där tolk används. Följande två utdrag är undantag från den typiska sekventiella 

strukturen. I det första exemplet sker även en kodväxling från spanska till svenska. I utdrag 3 

har parten anklagats för olovlig körning då han saknar svenskt körkort. Av kontexten framgår 

det att den springande punkten är sättet på vilket den anklagade parten (P) flyttat sin bil; om 

han har kört bilen med motorn igång har han gjort sig skyldig till lagbrott men om bilen 

flyttats på annat sätt är han oskyldig. Åklagaren (Å) ställer frågor och tolken (T) tolkar mellan 

spanska och svenska. 

 

  Utdrag 3: stöld och olovlig körning, förhör 1 

1 Å: bara så jag förstår det här rätt du skulle flytta på din bil är det 

korrekt uppfattat? 

2 P: ja* 

ja 

3 Å: [mm        ] 

4 T: [tu querías] mo- mover- pasar el carro de un lugar a otro 

[du ville  ] fly- flytta- förflytta bilen från en plats till en annan 

5 P: de un lugar a otro (.)          [cincuenta metros] 

från en plats till en annan (.) [femtio meter    ] 

6 T:                                 [Ja det stämmer  ] 

7 Å: och varför skulle du (.) knuffa bilen? 

   

   * Tonade ord innebär att det skett en kodväxling och orden sägs på svenska 
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På rad 1 ställer åklagaren en ledande fråga för att fastställa att de båda är överens om att 

parten skulle flytta på bilen. På rad 2 svarar parten direkt ”ja” på svenska på åklagarens slutna 

ja/nej-fråga, innan tolken ens hunnit påbörja översättningen. Detta överensstämmer med 

Angermeyers (2002; 2010) studier av kodväxling, där de åtalade strävar efter att ha direkt 

kommunikation med domstolspersonalen i den mån de är kapabla och att de försöker välja 

rättens språk framför sitt eget. Detta visar sig främst i slutna frågor med begränsade 

svarsalternativ eftersom dessa är enklare att besvara. När parten i exemplet ovan i rad 2 väljer 

att svara ”ja” på svenska talar han direkt till åklagaren. Åklagarens ”mm” på rad 3 tyder på att 

han uppfattat partens svar, och även detta kan ses som att det är riktat direkt till parten. 

Det är intressant att lägga märke till hur tolken hanterar denna kodväxling till svenska. Enligt 

normen för turtagning översätter tolken åklagarens fråga innan parten besvarar den, vilket 

innebär att i detta exempel hoppar parten över tolkens tur. Tolken väljer på rad 4 att översätta 

åklagarens fråga till spanska, trots att parten redan besvarat den. Genom denna handling visar 

tolken att hon tar ansvar för att parten förstått frågan korrekt och att partens jakande svar är 

det som gäller. Tolken bekräftar också normen att tolkens roll är att översätta åklagarens 

frågor till spanska. Tolken tar ansvar för den delade förståelsen. 

På rad 4 stakar sig tolken ”mo- mover- pasar” och växlar mellan begreppen ”flytta” och 

”förflytta” och expanderar tolkningen till ”från en plats till en annan”. Att hon väger över 

vilket begrepp hon ska använda signalerar att hon lägger vikt vid begreppet som är åtalets 

nyckelfråga. Tolken reducerar åklagarens fråga ”är det korrekt uppfattat?” som var den del i 

åklagarens uttalande som var den direkta frågan. Tolkens uttalande kan uppfattas som ett 

påstående eller en fråga, eftersom dessa på spanska har samma grammatiska struktur och 

endast skiljer sig i intonation (frågor har en stigande intonation). Tolkens intonation i detta 

fall var inte tydligt stigande. Kontexten påverkar också ifall tolkens uttalande uppfattas som 

en fråga eller påstående. Korsförhör av åklagare är uppbyggda på ett sådant sätt att åklagaren 

ställer frågor eller presenterar fakta som den anklagade parten förväntas ta ställning till.  

Den anklagade partens följande turbyteskonstruktion på rad 5 avslöjar hur han uppfattar 

tolkens yttrande. Parten upprepar tolkens ord ”från en plats till en annan” och fortsätter 

”femtio meter”. Den anklagade visar att han uppfattat tolkens yttrande som ett påstående som 
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han ska ta ställning till. Genom att upprepa ”från en plats till en annan” visar han att han 

håller med.  

På rad 6 visar tolken att hon är nöjd med svaret och tar turen medan parten fortsätter att säga 

”femtio meter”. Tolken väljer att översätta till ”ja det stämmer”. Detta var inte något som 

sades på spanska men det överensstämmer bättre med frågan som åklagaren ställt (rad 1, ”ifall 

det är rätt uppfattat”) och svaret som parten initialt gav på svenska (rad 2, ”ja”). Hade tolken 

valt en mer ordagrann översättning hade det blivit mer förvirrande. Detta är ett tydligt 

exempel på att tolken spelar en aktiv roll och tar ansvar för intersubjektiviteten i 

interaktionen, som är den syn på tolkens roll som lyfts fram allt mer i forskningen genom 

åren. Detta exempel visar också på en klassisk svårighet med tolkade samtal jämfört med 

direkta samtal. Små förändringar i hur frågor och svar tolkas av tolken påverkar hur 

mottagarna uppfattar dessa tolkningar, och baserat på den förståelsen ställer medlemmarna 

nya följdfrågor eller utvecklar sina svar. Jämfört med enspråkiga samtal är det högre risk för 

medlemmarna i tolkade samtal att hamna i divergerande verklighetskonstruktioner.  

Utdraget nedan visar en liknande situation där sekvensstrukturen är omkastad. Det som 

diskuteras är fortfarande tillvägagångssättet då parten flyttat bilen. Det visar sig att parten har 

haft hjälp av andra personer son puttat på bilen medan han vridit på ratten. 

 

  Utdrag 4: stöd och olovlig körning, förhör 1 

 

1 Å: satt du på förarplats? 

2 P: claro   [ayudando    ] 

javisst [hjälpte till] 

3 T:         [e- e- en-   ] en el lugar donde: [va el conductor]? 

        [v- v- vid-  ] vid platsen dä:r   [chauffören är  ]? 

4 P:                                           [claro exacta   ]mente. 

                                          [javisst pre    ]cis. 

5 T: [precis så] 

6 P: [por      ] que yo tenía que (.) 

[för      ] att jag var tvungen att (.) 

7 T: ja för jag måste ju vrida på ratten  

8 Å: mm (.) så du satt i bilen 
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Även i detta exempel, på rad 2, svarar parten direkt på åklagarens slutna fråga, utan att få den 

tolkad först, men denna gång på spanska. Eftersom han svarar på spanska är svaret inte riktat 

direkt till åklagaren utan till tolken. I rad 3 avbryter tolken partens svar och ignorerar det 

parten sagt (”javisst”) och översätter en del av åklagarens fråga, ”vid förarplatsen”. Tolken 

hade kunnat översätta bara svaret ”javisst” på rad 2, och på så sätt lämnat ansvaret för att 

parten förstått frågan korrekt till åklagaren. Men istället tar tolken ansvar igen för att parten 

förstått frågan han precis besvarat. Tolken erbjuder en omformulering av endast en del av 

åklagarens fråga, det som handlar om ”förarplatsen”, ”platsen där chauffören är”. På detta vis 

kontrollerar tolken att parten förstått vad ”förarplats” är för något.  

Parten visar igen att han förstått frågas innebörd genom att på rad 4 avbryta tolken innan hon 

hunnit klart och upprepar sitt svar ”javisst precis” och fortsätter på rad 6 att ge en förklaring 

till varför han satt på förarplatsen. Så fort tolken hör svaret ”javisst” igen på rad 4 för hon 

budskapet vidare till åklagaren på rad 5. Genom att göra på detta vis visar tolken att hon har 

kontrollerat att partens verklighetsuppfattning stämmer överens med åklagarens och när hon 

fått det bekräftat meddelar hon det till rätten.  

Att parten avbryter tolken i rad 4 och att det förekommer så mycket överlappande tal i 

sekvensen (på raderna 2 och 3, 3 och 4 och 5 och 6) tyder på att den anklagade parten 

uppfattar tolkens intersubjektivitetskontroll som överflödig. Parten kunde lika gärna kunna 

fortsatt med sitt svar från rad 2 till rad 6. Tolken tvingas att flika in en översättning av en del 

av frågan till spanska och en översättning av svaret till svenska på kort tid samtidigt som 

parten försöker utveckla sitt svar.  

Samtidigt som parten på rad 6 säger ”för jag var tvungen att” kan man anta att han gör en 

rörelse som visar att han vrider på en ratt, eftersom tolken säger dessa ord på rad 7 utan att 

parten yttrat dem. Trots att även åklagaren kan se denna rörelse väljer tolken att formulera den 

i ord. Detta visar än en gång på att tolken tar rollen som den som ser till att medlemmarna 

uppnår delad förståelse.  

Det är först på rad 8 som åklagaren ger återkoppling (”mm”) som visar att han fått svar på sin 

fråga och summerar därefter slutsatsen, att parten alltså satt i bilen.  
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Ett turtagningssystem där åklagaren står för första delen i ett närhetspar och den anklagade 

parten direkt svarar med den andra delen av närhetsparet, utan att tolken tagit turen emellan, 

är ett brott mot normen för turbyte och är ett tecken på att den anklagade parten förstår 

åklagarens språk. I utdragen ovan ser man att tolken tar ansvar för att säkerställa att parten 

förstått frågan korrekt, genom att antingen tolka hela frågan till spanska eller genom att 

expandera och klargöra en del av åklagarens fråga. Så fort parten bekräftat att han förstått 

frågan meddelar tolken detta vidare till medlemmarna i rätten. 

Att kodväxling är intressant att studera i sammanhanget beror på att den kolliderar med 

ideologin om enspråkighet i domstolen. När parten växlar till svenska och svarar direkt till 

åklagaren bryter han mot ideologin. Frågan är om detta är positivt eller negativt för 

interaktionen. Att tala direkt till åklagaren skulle kunna ha ett positivt värde i att tid tjänas in 

eftersom tolkningar hoppas över. Men i dessa exempel kan man se att det i slutändan inte 

leder till tidsvinst. Tolken försöker ta turen ändå för att kontrollera den delade förståelsen och 

detta sker under tiden som samtalet fortsätter med konsekvensen överlappande tal. Det 

överlappande talet leder till en försämrad kvalitet i interaktionen. Detta innebär att kodväxling 

när parten svarar på en sluten fråga från åklagaren kan leda till en problematisk situation.  

5.1.3 Åklagaren förstår den anklagade parten 

Exemplen ovan visar att den anklagade parten förstår en del av interaktionen som sker på 

svenska och att de olika språken inte utgör någon fullständig barriär för intersubjektiviteten. I 

följande utdrag visar även åklagaren prov på att han förstår den anklagade parten och 

kommunikationen sker direkt mellan dem.   

  Utdrag 5: narkotikaärende 3, förhör 1 

   

1 Å: lämnade du över pengar till Carlos vid det tillfället? 

2 P: [mm        ] 

[mm        ] 

3 T: [usted le  ] entregó dinero a Carlos en esa oportunidad? 

[Lämnade du] pengar till Carlos vid det tillfället? 

4 P: sí 

ja 

5 T: [ja    ] 

6 Å: [hur my]cket då? 

7 T: cuánto? 

hur mycket? 
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På rad 1 undrar åklagaren om parten lämnade över pengar till Carlos. På rad 2 svarar parten 

”mm” samtidigt som tolken börjar översätta frågan. Av sammanhanget och som kommande 

turer visar (rad 4, 5 och 6) förstås detta som ett jakande svar. Tolken väljer som i tidigare 

exempel, att översätta frågan trots att parten redan svarat på den och i detta fall markerar 

tolken med intonationen att det är en fråga och inte ett påstående. På rad 4 svarar parten ”sí” 

på den tolkade frågan och samtidigt som tolken översätter det till ”ja” på rad 5 fortsätter 

åklagaren vidare till nästa fråga på rad 6 ”hur mycket då?”, en fråga som förutsätter att 

åklagaren uppfattat att svaret var ja. Åklagaren kan ha förstått detta genom att han har 

uppfattat partens ”mm” på rad 2, ”sí” på rad 6 eller kroppsspråk som en nickning. Detta 

exempel visar att kommunikationen mellan parterna inte är helt beroende av tolken utan att de 

förstår en del av interaktionen direkt, exempelvis enklare ord som ja eller nej. 

I tidigare exempel kunde man observera tolkens beteende då parten hoppade över tolkens tur 

och svarade direkt på åklagarens fråga. Tolken valde att ta turen för att kontrollera den 

intersubjektiva förståelsen genom att avbryta partens pågående yttranden eller tala samtidigt 

som parten. I detta fall inträffar detsamma, att tolken översätter partens ord ”sí”(rad 5) 

samtidigt som åklagaren redan ställer en ny fråga (rad 6). Man kan konstatera att trots att 

direktkommunikation mellan åklagare och anklagad part i stort gynnar intersubjektiviteten, 

ställer den tolken inför dilemmat att kontrollera att parterna verkligen förstod varandra eller 

inte, och att detta sker parallellt med att samtalet går vidare.  

5.1.4 Den anklagade parten ger löpande återkoppling till tolken 

I enspråkig interaktion kan den lyssnande parten ge återkoppling till den talande parten genom 

bekräftande ord och ljud som ”mm”, ”okej”, ”ah” etcetera (Lindström, 2008). Vid tvåspråkig 

interaktion med tolk förstår parterna i regel bara sitt eget språk och den bekräftande 

återkopplingen inträffar därför inte direkt eller inte alls (Wadensjö, 1992). Flera anklagade 

parter i mitt material ger positiv återkoppling på detta sätt medan tolkens översätter till 

svenska. 

I följande utdrag har den anklagade parten berättat att han blivit genomsökt av butikspersonal 

eftersom han misstänktes för att ha stulit något. Väktare har tagit med honom in i affären 

ytterligare en gång för att genomföra en kontroll.  
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 Utdrag 6: misshandelsärende, förhör 1 

1 P: y entonces me sacaron las cosas de la jaba y miraron el kvitto y 

vieron que todo estaba bien  

och då tog de ur mina saker ur påsen och tittade på kvittot och de 

såg att allt var bra 

2 T: och de tittade i [påsen=] 

3 P:                  [m:    ] 

                 [m:    ] 

4 T: =tittade på kvittot och kollade att allting var bra 

5 P: y me volvieron a decir "no disculpas" y qué se yo y entonces yo 

les dije "no no ningún problema".  

och de sa igen "nej förlåt" och vad vet jag och då sa jag till dem 

"nej nej inga problem". 

6 T: och återigen så bad de mig om ursäkt och jag sa att de- de gjorde 

ingen[ting=] 

7 P:      [M:   ] 

     [M:   ] 

8 T =att det var inget problem. 

9 P: Y cuando me iba y cuando iba yéndome... 

Och när jag gick och när jag var på väg att gå... 

 

I utdraget kan man se på raderna 3 och 7 att parten säger ”m:” medan tolken översätter partens 

meningar från spanska till svenska. Detta tyder på att han förstår vad tolken säger och att han 

håller med om översättningen. Parten bekräftar att tolken är på rätt bana i sin översättning 

vilket förbättrar möjligheten för delad förståelse, något som inte är möjligt om parten inte 

förstår det främmande språket. 

Det sker inga pauser efter att tolken är klar med sin översättning på rad 4 och 8 utan parten tar 

över turerna direkt på raderna 5 och 9. Detta följer det vanliga mönstret för turbyte vid 

enspråkig interaktion och talar för att parten förstår vad tolken säger och är beredd på att ta sin 

tur så snart som möjligt, när tolken är klar med sin tolkning. Överlappande tal och initieringar 

av turer mitt i tolkens tur hade kunnat vara tecken på att parten inte förstod svenska, och 

därmed inte uppfattade när det var dags för honom att ta turen igen. Dock visade utdrag 2 att 

även då parten inte förstår svenska kan denne förstå var turbytesplatsen är.  

5.2 Olika typer av kodväxling och dess funktioner i interaktionen  

Forskning kring tvåspråkighet har identifierat olika typer av kodväxling mellan språk, men 

sällan har denna forskning involverat tolkmedierade samtal. Denna studie utmärker sig 

således genom att studera kodväxling med tolkar, och att samtalen som studeras sker i en 
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kritisk kontext, Tingsrätten, som har tydliga regler för turtagning och språkval. Åtta utdrag 

kommer att analyseras med fokus på vad kodväxlingen innebär för interaktionen och varför 

den inträffar just vid dessa tillfällen. Mönster i kodväxlingen kategoriseras i sex olika typer. 

För varje kategori diskuteras positiva och negativa konsekvenser för den delade förståelsen.  

5.2.1 Lexikala begrepp fogas in 

Kvantitativ forskning om kodväxling har kommit fram till att enstaka ord som infogas på ett 

annat språk ofta är lexikala begrepp av ordklassen substantiv och att detta även gäller under 

domstolsförhandlingar (Angermeyer, 2010). I mitt analyserade material kan detta fenomen 

bekräftas, vilket exemplifieras nedan:  

   Utdrag 7: stöld och olovlig körning, förhör 1 

1 Å: mm: (1.0) Var var du någonstans? 

2 T: y dónde estabas tu? 

och var var du? 

3 P: eh ahí en el- ratten en el pm- 

eh där vid- ratten vid pm- 

4 T: vid ratten 

 

  Utdrag 8: narkotikaärende 2, förhör 2 

1 P: y- entonces me- me- dijo "qué es lo que tienes ropa" y yo le dije 

"tengo sandalias tengo chaquetas tengo: (..) kavaj" 

Och- då sa hon till mig- mig- "vad har du för kläder" och jag sa 

till henne "jag har sandaler jag har jackor jag ha:r (.) kavaj" 

2 T: hon frågade vad jag hade och jag sa att jag hade (.) sandaler 

jackor kavaj 

3 P: (.) y- y estrumpor byxor 

(.) och- och strumpor byxor 

4 T: och strumpbyxor 

 

I utdrag 7 på rad 3 använder parten det svenska substantivet ”ratten” och gör ett kort avbrott 

före ordet och en självreparation efter det. Det tyder på att han själv har svårt att hitta det 

spanska ordet för ”ratten”. Auer (1984) kallar denna kodväxling deltagarorienterad eftersom 

den har med deltagarens ordförråd att göra. Att han söker efter den spanska motsvarigheten 
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istället för att helt enkelt säga ordet på svenska är ett exempel på hur ideologin om 

enspråkighet, att han helst bör prata enbart spanska, tar sig uttryck i samtalet. 

I utdrag 8 på rad 1 använder parten det svenska substantivet ”kavaj”, efter en kort paus, som 

tyder på en kort tvekan. Det spanska ordet för jacka som han säger i rad 1 – ”chaqueta” är 

samma ord som används för kavaj. Genom att säga kavaj på svenska särskiljer han mellan 

orden och undviker missförstånd. I detta fall är det således positivt att parten kan ordet på 

svenska.  

På rad 3 påbörjar han turen på spanska men kodväxlar sedan när han säger substantiven på 

svenska ”strumpor” (uttalat med spansk brytning som ”estrumpor”) och ”byxor”. Trots att 

parten säger ”estrumpor byxor” och inte ”estrumpbyxor” tolkar tolken det som 

”strumpbyxor”. Tolken uppfattar det som att parten sagt fel (estrumpor- istället för estrump-) 

på svenska och reparerar ”felet”. Det råder en förväntan om att parten inte är särskilt bra på 

svenska, eftersom man har begärt hjälp från en tolk. Det är möjligt att denna förväntan eller 

risk genomsyrar tolkens val att korrigera till ”strumpbyxor”. Denna förväntan har också gått 

att notera i tidigare exempel när tolken översatt åklagarens fråga till spanska trots att parten 

redan svarat på den svenska frågan. Värt att notera i utdraget ovan är att tolken inte blir rättad 

av den anklagade parten trots den felaktiga översättningen. Detta tyder på att parten inte 

kunde tillräckligt med svenska för att kunna bedöma skillnaden mellan ”strumpor, byxor” och 

”strumpbyxor” eller att det inte var särskilt viktigt i sammanhanget för att korrigera. Detta är 

ett tecken på att språkkunskap handlar om olika grader av förståelse och behovet av tolk inte 

är ett tydligt avgränsat behov utan handlar om större eller mindre behov. Därför är det 

intressant att analysera gränslandet mellan en- och tvåspråkighet där kodväxling ingår som en 

naturlig del av språket.  

5.2.2 Byte till ”fel” språk  

En typ av kodväxling som tydligt gått att identifiera i mitt material uppvisar ett mönster av att 

parten ”av misstag” påbörjar en tur på fel språk (svenska), kommer på sig själv och rättar till 

det genom att göra en omstart på spanska.  

Mannen i nästa utdrag har precis berättat att väktare anklagat honom för stöld och kontrollerat 

honom två gånger utan att hitta något stulet gods.  
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  Utdrag 9: misshandelsärende, förhör 1 

9 P: ya yo me iba ya pa- para donde eso ro- la rondela ya yo me iba y 

ellos siguieron atrás de mi molestándome me entiende? 

jag skulle redan gå mot- mot där den där sn- den där snurran jag 

gick redan och de följde efter mig höll på störa mig förstår du? 

10 T: och då gick jag alltså mot den där snurran och de följde efter mig= 

11 P:  [m: ] 

 [m: ] 

12 T: =[och] och ofredade mig och= 

13 P:  [.hhh  ] 

14 T: =[störde] mig 

15 P: då de- desp- por supuesto que uno se enoja me entiende? 

då se- sed- så klart att man blir arg förstår du? 

16 T: och det är klart att man blir arg. 

17 P: m: 

18 T: det förstår ni 

19 P: porque me sentí kränkt 

för jag kände mig kränkt 

20 T: för jag känner mig kränkt 

 

I turerna 10-14 i utdraget ovan översätter tolken det parten sagt till svenska och parten ger 

positiv återkoppling genom ”m:” i tur 11 och visar genom en inandning i tur 13 att han vill ta 

turen. Han har rollen som lyssnare under dessa turer och hans ”m:” visar att han är 

uppmärksam på det som tolken säger på svenska. När han tar turen på rad 15 börjar han med 

ett svenskt ord. Därefter kodväxlar han till spanska och gör en omstart genom att staka sig på 

ordet ”después” som betyder ”sedan” och fortsätter därefter meningen på spanska. Det som är 

typiskt för denna typ av kodväxling är att den uppfattas som att personen av misstag råkat 

påbörja en tur på fel språk. Orsaken till att den uppfattas på detta sätt beror på att parten 

upprepar det som sagts på ”fel” språk även på sitt eget språk, det vill säga att han gör en 

omstart, inte bara en reparation. I detta fall säger han ”då” på svenska och när han byter till 

spanska påbörjar han meningen med ordet ”sedan”. Han översätter betydelsen av ”då” till 

”despúes”/”sedan” när han omformulerar meningen på spanska.  

Detta fenomen inträffar alltid efter att parten haft rollen som lyssnare till en föregående tur på 

svenska. Att det sker en omstart på spanska speglar normen att det är detta språk den 

anklagande parten förväntas uttrycka sig på. Omstarten markerar också att den anklagade 

parten byter person från att åklagaren är den han riktar sig till, till att det blir tolken.  
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Angermeyer (2010) och andra tvåspråkighetsforskare har observerat detta fenomen i 

vardagliga samtal med tvåspråkiga personer. Det som särskiljer vardagliga tvåspråkiga samtal 

från tolkade samtal i domstolsmiljön är det snabba bytet till spanska, eftersom normen att 

hålla sig till det ”egna” språket är så stark i domstolsmiljön.  

Nedan följer ännu ett exempel på denna typ av kodväxling: den anklagade lyssnar på tolkens 

tur på svenska, påbörjar sin tur på svenska, kodväxlar, stakar sig och gör en omstart på 

spanska. Utdraget påbörjas av att tolken översätter senaste den anklagade partens senaste 

yttrande.  

  Utdrag 10: misshandelsärende, förhör 1 

1 T: och e- han e- han sa att du måste i alla fall följa med men jag 

sa att okej jag följer med dig men det måste gå fort (.) för att 

det är så här att jag har en fotboja e- s- på mig= 

2 P: =.hhh när vi gick fram till cuando lleg- cuando llegamos ahí a la 

tienda (.) e- e- ellos me dijeron no tiene que para- tiene que 

pararte aquí para entrar con no- para entrar pa la tienda cuando 

nosotros te digamos a ti.  

=.hhh när vi gick fram till när vi kom- när vi kom fram dit till 

affären (.) d- d- de sa till mig nej du måste stan- du måste 

stanna här för att gå in med nej- för att gå in till affären när 

vi säger till dig. 

Så fort tolken är klar med sin tur i rad 1 tar parten vid direkt på rad 2 och börjar meningen på 

svenska. Att han tar turen så snabbt efter tolken tyder på att han är uppmärksam på vad tolken 

säger på svenska, han har en aktiv lyssnarroll. Efter fem ord på svenska på rad 2 växlar han 

till spanska, gör en omstart och stakar sig två gånger när han upprepar samma budskap som 

han precis sagt på svenska. Att han stakar sig två gånger i båda exemplen tyder på att han 

söker efter rätt ord, att bytet mellan språk inte sker helt okomplicerat. 

Denna typ av kodväxling underlättar inte den delade förståelsen eftersom budskapet ändå 

upprepas på spanska av den anklagade parten och sedan på svenska av tolken. Det skapar 

snarare en fördröjning i samtalet. Hade det varit mer accepterat att växla mellan språken i 

domstolen hade parten inte behövt översätta samma budskap till spanska, och kanske gett ett 

komplett svar på svenska.  
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5.2.3 Rättning av tolken 

En konsekvens av att den anklagade parten förstår en del svenska är möjligheten att rätta 

tolken om parten uppfattar att det skett en felaktig tolkning, en så kallad annan-initierad 

reparation. Följande utdrag är fortsättningen på utdrag 10 då parten håller på att rada upp 

saker som han säljer. 

  Utdrag 11: narkotikaärende 2, förhör 2 

5 P: och så cartera de teléfono 

och så telefonväska 

6 T: och så- eh- eh- telefon (.) fodral 

7 P: ◦cartera cartera cartera◦ (2.0) carterilla de teléfono  

◦väska väska väska◦ (2.0) liten väska för telefonen 

8 T: eller eh- snarare en liten väska för tele[fonen] 

9 P:                                          [x x  ] de teléfono  

10 T: så där som man s- har telefonen i 

 

På rad 6 visar tolkens självreparationer ”så- eh- eh-” och pausen (.) att hon söker efter rätt ord. 

Parten kan ha uppfattat dessa signaler och på rad 7 sänker han rösten och upprepar ordet 

”väska” flera gånger, pausar och förklarar ”liten väska för telefonen”. Ljudvolymen och 

upprepningarna visar att orden är riktade till tolken, att det är en metakommentar. Tolken 

rättar sig på rad 8 genom att säga ”eller eh- snarare” och använder en mer ordagrann tolkning 

av vad parten säger – väska istället för fodral. Att parten förstår tolkens översättningar till 

svenska och kan förtydliga vad han menar bidrar till att samtalet inte drar iväg åt olika håll, 

utan att intersubjektivitetskontroller är möjliga på vägen. Detta kan annars vara ett problem 

vid tvåspråkig interaktion med tolkar, att små skillnader i tolkningarna mellan språken gör att 

den ena partens förståelse av samtalet divergerar allt mer från den andra partens förståelse 

(Wadensjö, 1992).  

Utdraget nedan visar en liknande situation. Parten har berättat att hans bil har körförbud och 

att han inte kör bilen.  
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  Utdrag 12: stöld och olovlig körning, förhör 1 

1 P: y el vehículo lo tengo yo como f- como se llama- (.) como bodega* 

och fordonet det har jag som f- vad heter det- (.) som källare* 

2 T: ja (.) s- s- 

3 P: el vehículo lo tengo como bodega* [tengo x  ] 

fordonet har jag som källare*     [jag har x] 

4 T:                                   [Vi  använ]der bilen som reserv 

(1.0) s- s- reserv     

5 P: nej förråd som förråd jag har min [bil som förråd        ] 

6 T:                                   [alltså själva förrådet] alltså 

inte som reserv 

7 P: mm 

8 T: utan nä förråd (.) alltså så ha saker i bilen  

9 Å: 

 

okej (1.0) Hur gick det till när du... 

*Bodega används i första hand som mat- eller vinkällare 

 

På rad 1 försöker parten förklara vad han använder sin bil till. Han påbörjar ett ord på ”f-”, 

självreparerar och visar genom kommentaren ”vad heter det” att han söker efter rätt begrepp. I 

rad 5 använder han det svenska ordet ”förråd” för att förklara vilket ord han sökte, och ”f-” i 

rad 1 syftar sannolikt på detta svenska ord. Han har således redan i rad 1 varit inne på det 

svenska ordet ”förråd” men försökt hitta en spansk motsvarighet. Normen om att parten bör 

hålla sig till spanska kan förklara varför han inte säger ordet förråd i rad två, istället väljer han 

i rad 1 och 3 att använda ordet ”bodega”. ”Bodega” är ett ord som vanligtvis används i 

betydelsen vinkällare eller matstuga, en plats där man lagrar mat. Eftersom ordet vanligtvis 

inte används i betydelsen ”förråd” blir det problematiskt för tolken att översätta. I rad 4 

översätter tolken begreppet till ”reserv”, pausar en sekund och stakar sig vilket avslöjar på 

svårigheten att översätta begreppet. Pausen och stakandet utstrålar osäkerhet och kan tolkas 

som en invit för parten att ingripa. Parten visar genom att ta turen i rad 5 och säga ”nej förråd” 

att han inte håller med om tolkens översättning. Parten förklarar i rad 5 vad han menar på 

svenska ”Nej förråd som förråd jag har min [bil som förråd]”. Han väljer denna gång att säga 

”förråd” på svenska, eftersom begreppet ”bodega” inte uttryckte det han ville säga och genom 

att säga hela meningen på svenska talar han såväl till tolken som direkt till åklagaren och 

resterande publik. Tolken reparerar det hon tidigare sagt ”[Alltså själva förrådet] alltså inte 

som reserv” och partens ”mm” på rad 7 bekräftar att tolken nu är inne på rätt spår. Tolken 

fortsätter då ”Utan nä förråd (.) alltså så ha saker i bilen”. Denna expandering som tolken gör 
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genom att förklara vad det innebär ”alltså så ha saker i bilen” kan kopplas till hennes 

ursprungliga ordval ”reserv” som syftade på att reservera, att lagra/förvara saker.  

I exemplet ovan gynnas intersubjektiviteten av att parten förstår svenska och kan göra en 

annan-initierad reparation så fort tolkningen går in på en oönskad bana. På detta sätt kan alla 

parters förståelse av konversationen återgå till en liknande verklighetskonstruktion. Det som 

skiljer utdrag 12 från tidigare utdraget 11 är att parten gör rättningen direkt på svenska, vilket 

är ännu ett exempel på en typ av kodväxling; när parten inte håller med om tolkens 

översättning av det han sagt, översätter han själv till svenska. Därmed sker ett brott mot 

normen om vilket språk parten förväntas tala. Om tolken inte lyckas förmedla vad parten vill 

säga på svenska infaller ett tillstånd att bryta mot normen, och parten kan gå in och tala direkt 

till åklagaren, tolk och resterande personer. Önskan att bli förstådd är viktigare än normen om 

att hålla sig till spanska.  

5.2.4 Återgivande av direkt tal 

I nästa utdrag kan en annan typ av kodväxling identifieras. Parten håller på att fritt berätta sin 

version av vad som inträffat och han gör det till stor del som direkt tal (eng. reported speech). 

Parten har berättat att han erbjudit en tjej att köpa kläder från honom men att hon tackat nej. 

Han berättar vidare att tjejen istället föreslår att hennes kompis Maria, som befinner sig i 

samma rum, kan köpa kläder av honom istället.   

  Utdrag 13: narkotikaärende 2, förhör 2 

1 P: y lla ella me dijo a mi que: (1.0) lla dijo "no mi amiga te 

puede comprar" 

och hon hon sa till mig a:tt (1.0) hon sa "nej min tjejkompis 

kan köpa av dig" 

2 T: och så sa hon till me:j eh nä hon sa "min eh tjejkompis kan köpa 

av dig"  

3 P: "som sälja Mari-" no mira: (1.0) "fulana* el sälja" eh: "Maria 

es- el- vende ropa" 

"som sälja Mari-" nej hörru: (1.0) "du* han sälja" eh: "Maria 

den- han säljer kläder" 

4 T: så sa hon eh "hörrudu eh- tjejen- eller Maria (.) han säljer 

kläder"  

I slutet av rad 1 citerar parten vad tjejen sagt till honom på spanska. Efter att tolken översatt 

till svenska på rad 2 tar parten turen på rad 3 och börjar på svenska. Detta påminner om den 

typ av kodväxling som beskrivits tidigare, när parterna ibland ”av misstag” börjar sin tur på 
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svenska om de precis lyssnat på svenska. I detta fall är det dock direkt tal som återges vilket 

kan påverka att övergången till svenska sker just här.  På rad 3 börjar parten på svenska återge 

direkt tal ”som sälja Mari-”, sen följer en självreparation på spanska (”no mira” = ”nej 

hörru”), och sen börjar han det direkta talet igen på svenska med ”fulana el sälja”. ”Fulana” är 

ett ord som används när man inte vet namnet på en person, vilket tyder på att 

självreparationen beror på att han är osäker på ”Marias” namn. Växlingen mellan svenska och 

spanska sammanfaller med återgivandet av direkt tal. Det framgår av förundersökningen att 

Maria inte talar spanska, vilket innebär att samtal mellan Maria och hennes tjejkompis således 

varit på svenska. Genom att välja att återge det direkta talet på dess originalspråk skapar 

parten trovärdighet (Lynch och Bogen, 1996). Kodväxlingen har här ett diskursorienterat 

syfte.  

5.2.5 Spegling av känslor 

Det finns fler exempel där kodväxlingen är diskursorienterad och fyller ett syfte för 

trovärdigheten och historieberättandet. I följande exempel är det tydligt att ideologin om 

enspråkighet hamnar i konflikt med viljan att uttrycka en känsla på svenska.  

Utdraget nedan är hämtat ur samma episod som beskrivits tidigare. Väktare har anklagat 

parten för stöld men efter två kontroller har de inte hittat något stulet gods på mannen.  

  Utdrag 14: misshandelsärende, förhör 1 

1 P: y cuando me iba y cuando iba yéndome y me dicen ellos de que si 

disculpa y entonces yo- jag bli- yo me- jag blir lack- yo:- me- yo 

me na- yo me- me enojé me entiende? 

och när jag gick och när jag var på väg att gå och de säger till 

mig att om förlåt och så jag- jag bli- jag- jag blir lack- ja:g- 

jag- jag blir a- jag- blir arg förstår du? 

2 T: x x 

3 P: ellos me quisieron de me- quisieron pedir dis- me pidieron 

disculpas también y les dije que no que yo di- las disculpas a 

ellos no se las acepto me entiende? 

De ville mig- ville be om urs- de bad mig om ursäkt också och jag 

sa till dem nej att jag urs- ursäkten från dem kommer jag inte 

acceptera förstår du? 
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4 T: eh: och de ville också be mig om ursäkt men jag sa näe alltså att 

jag inte kunde acceptera deras ursäkt. 

5 P: entonces jag blir- jag har me- me- me enojé me entiende y les dije 

dos o tres cosas y ellos me dijeron y entonces ya cuando me iba 

(.) .hhh 

då jag blir- jag har bl- bl- blev arg förstår du och jag sa två 

eller tre saker till dem och de sa till mig och då precis när jag 

skulle gå (.) .hhh 

6 T: [och jag blev   ]  

7 P: [ellos siguieron] detrás de mi 

[de följde efter] bakom mig 

8 T: och jag blev arg och jag sa saker till dem och de sa saker till 

mig och sen så gick jag 

 

Upprepningar och avbrutna ord kan vara signaler på att något är problematiskt i 

konversationen (Wadensjö, 1992). Den anklagade visar tecken på detta i tur 1 när han 

upprepar sig, gör omstarter ömsom på spanska ömsom på svenska, vilket är tecken på att han 

söker efter rätt ord (Lindström, 2008). I tur 1 fastnar han i det svenska slanguttrycket ”jag blir 

lack”. Han nöjer sig inte med det uttrycket utan försöker hitta motsvarigheten på spanska, 

vilket han gör i slutet av tur 1. Samma sak inträffar när han upprepar samma känsla i tur 5, 

han börjar använda det svenska uttrycket, gör en självreparation, och säger det på spanska till 

slut. Det som är intressant är att han redan hittar den spanska motsvarigheten i tur 1, ”me 

enojé”, men genomgår ändå samma stakande i tur 5. Det signalerar att han inte är riktigt nöjd 

med den spanska motsvarigheten och inte heller med slanguttrycket ”jag blev lack”.  

Det finns flera teorier som skulle kunna förklara varför de anklagade tvekar inför att använda 

uttrycket ”jag blir lack”. I enlighet med Angermeyer (2014) har flera exempel i denna analys 

bekräftat att normen om enspråkighet är stark vid domstolsförhandlingen, det vill säga att 

parten förväntas hålla sig till sitt eget språk. Detta kan förklara varför den anklagade inte vill 

använda det svenska uttrycket ”jag blir lack”, eftersom det är på svenska. Dock visar andra 

exempel och teorier att det inte alltid är problematiskt att kodväxla till svenska, till exempel 

vid vissa substantiv eller för att rätta tolkens felaktiga översättning. I nästa utdrag exempelvis 

använder samma anklagade person ett svenskt ord utan att tveka.  

Att domstolsprocesser anses vara en formell kontext och att språket som används är närmare 

skrivspråk kan påverka orsaken till den anklagades tveksamhet inför valet av uttrycket ”jag 

blir lack” - eftersom det är ett slanguttryck. Flera forskare har visat (Angermeyer och annan 

forskning om trovärdighet) att den anklagade partens ordal och språkstil i hög grad påverkar 
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hur rätten bedömer personens trovärdighet (Torstensson, 2010). Det ligger i den anklagade 

partens intresse att uppfattas som trovärdig för att öka chansen att gå fri, och att använda slang 

är därför kontraproduktivt.  

En annan förklaring är att språkbyte kan ske när någonting viktigt uttrycks (Angermeyer, 

2010). I utdraget håller den anklagade på att berätta att han till slut blev arg på väktarna och 

upprepandet och reparationerna speglar denna frustration. Detta framhävs också av påhängs-

frågorna i slutet av raderna 1 och 3, ”förstår du?”. I ljudinspelningen kan man höra att den 

anklagade låter arg på rösten.  

Genom att säga uttrycket direkt på svenska slipper tolken genomgå processen av att översätta 

uttrycket och den anklagade kan vara säger på att just det han vill uttrycka når rättens 

medlemmar. Det skulle gynna den delade förståelsen och spara tid.  

5.2.6 Framhävande 

Nästa utdrag visar en liknande situation när den anklagade väljer ett svenskt ord för att 

uttrycka en känsla, att han kände sig ”kränkt”. Dialogen är fortsättningen av föregående 

utdrag, och har presenterats tidigare i analysen (utdrag 9).  

  Utdrag 15: misshandelsärende, förhör 1 

9 A: ya yo me iba ya pa- para donde eso ro- la rondela ya yo me iba y ellos 

siguieron atrás de mi molestándome me entiende? 

jag skulle redan gå mot- mot där den där sn- den där snurran jag gick 

redan och de följde efter mig höll på störa mig förstår du? 

10 T: och då gick jag alltså mot den där snurran och de följde efter mig= 

11 A: [m:] 

[m:] 

12 T: =[och] och ofredade mig och= 

13 A: [.hhh] 

14 T: =[störde] mig 

15 A: då de- desp- por supuesto que uno se enoja me entiende? 

då se- sen- så klart att man blir arg förstår du? 

16 T: och det är klart att man blir arg. 

17 A: m: 

18 T: det förstår ni 

19 A: porque me sentí kränkt 

för jag kände mig kränkt 

20 T: för jag känner mig kränkt 
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På rad 19 väljer den anklagade det svenska ordet ”kränkt” utan att som i tidigare exempel visa 

tecken på tveksamhet (staka sig, pauser) eller försöka hitta ett spanskt alternativ (göra 

omstarter på spanska). Möjliga alternativ hade kunnat vara ”ofendido” (förolämpad), ”herido” 

(sårad) eller ”infringido” (inträngd), men han valde att inte använda dessa, utan uttryckte sig 

med ordet ”kränkt”. Tolken använde sedan samma ord för att förmedla känslan vidare till 

åhörarna.  

Det bör noteras att han inte säger hela meningen på svenska, utan han växlar just vid ordet 

kränkt. Ordet har en särskild betydelse i sammanhanget och genom att byta språk blir ordet 

framträdande, vilket överensstämmer med Angermeyers (2010) analyser. Genom att använda 

ett svenskt ord kan den anklagade nå fram med sitt budskap direkt till de svensktalande 

åhörarna och begreppet förstärks av att tolken återanvänder samma ord på rad 20. Precis som i 

det tidigare exemplet använder den anklagade samma påhängsfråga ”förstår du?” på raderna 

15 och 19, vilket än en gång förstärker den anklagades humör. I enlighet med tidigare 

forskning är det vanligt att tolkar inte översätter dessa frågor, vilket inte heller sker i detta fall 

(Wadensjö, 1992). Genom att säga ordet på svenska säkerställer parten att exakt det svenska 

begrepp som han vill uttrycka når åhörarna, och inte en synonym till ordet, exempelvis 

förolämpad, sårad eller liknande. Tolken slipper också översätta en spansk motsvarighet till 

svenska och riskera att det inte blir exakt det begrepp parten var ute efter. Kodväxlingen 

gynnar således intersubjektiviteten.  

Det är intressant att den anklagade inte tvekar inför att använda ett svenskt ord, ”kränkt”, 

vilket han gjorde i föregående utdrag (”jag blir lack”). Till skillnad från slangordet ”lack” 

passar ”kränkt” bättre även i formella sammanhang.  
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6 Avslutande diskussion 

Ett syfte med studien var att undersöka hur tvåspråkighet uttrycker sig vid tolkmedierade 

domstolsförhandlingar och hur detta påverkar intersubjektiviteten. Analysavsnittet gav 

exempel på hur normen för tolkmedierad turtagning ser ut. Brott mot normen visades kunna 

bero på tvåspråkig förståelse, oftast av den anklagade parten men ibland även av åklagaren. 

Analysen visade också prov på att en del av kommunikationen och förståelsen är språklös.  

Turbyte sker i regel smidigt och även i fall då den anklagade parten inte förstår svenska kan 

hen urskilja när tolken har nått en turbytesplats. När parten förstår svenska och kan hänga 

med i betydelsen av vad tolken översätter till svenska är det ännu lättare för parten att 

identifiera turbytesplatser, självnominera sig och göra smidiga turbyten.  

Parternas förståelse av svenska visar sig positivt för intersubjektivitetiten. De har möjlighet att 

uppfatta åklagarens fråga redan innan den översätts av tolken. Vanliga reduceringar som 

tolkar brukar göra, exempelvis av metakommentarer, påhängsfrågor, konjunktioner och 

återkoppling, kan förstås av den anklagade som i annat fall hade blivit ovetande om dessa. 

Parten kan ge positiv återkoppling till tolken medan denne översätter till svenska för att visa 

att tolken är på rätt spår. 

Studien syftade även till att analysera tillfällen då kodväxling sker, urskilja mönster och 

diskutera kodväxlingens inverkan på interaktionen. Parten kan kodväxla för att rätta tolken 

och göra en annan-initierad reparation. När parten inte håller med om tolkens översättningar 

eller när tolken har svårigheter att översätta och kan parten av avbryta tolkens tur och tilltala 

tolken på spanska eller tala direkt till rättens medlemmar på svenska. Detta är ett mycket 

effektivt sätt att förhindra att de olika medlemmarnas förståelse av samtalet divergerar så 

mycket att det leder till missförstånd. Detta är en vinst för rättssäkerheten jämfört med 

tillfällen då endast tolken är tvåspråkig, eftersom det i de fallen inte finns någon annan som 

kan kontrollera feltolkningar och missförstånd.  

Genom att själv använda svenska begrepp som parten känner till säkerställs att dessa 

formuleringar blir precis som parten önskar sig. Det ter sig som en onödig komplikation att 

parten ska försöka hitta ett motsvarande begrepp på spanska, och att tolken sedan ska leta ett 

motsvarande begrepp på svenska som kanske inte är exakt samma uttryck som parten menade, 
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när parten redan från början hade det svenska begreppet på tungan. Kodväxlingen sparar tid 

och höjer kvaliteten i kommunikationen. 

I analysen framgår det också att kodväxling kan ha en diskursorienterad betydelse utöver att 

personen inte hittar ett motsvarande uttryck på spanska. Kodväxlingen kan användas för att 

uttrycka en specifik känsla, framhäva något viktigt och som ett medel att skapa trovärdighet 

(som i utdrag 13 där direkt tal återgavs på sitt originalspråk). När parten uttrycker sig på 

svenska innebär det direkt kommunikation med medlemmarna i rätten och en möjlighet för 

den anklagade att berätta sin historia på det sätt som hen själv vill och har rätt till. Genom att 

utmana normen om enspråkighet och vara mer tillåtande mot dessa typer av kodväxling skulle 

interaktionen under domstolsförhandlingen kunna underlättas och den spansktalande partens 

rätt till en rättvis process förbättras.  

Även om förståelsen av svenska är positiv för intersubjektiviteten kan den i vissa fall få 

konsekvenser som är negativa för samtalet. Den anklagade parten kan ”av misstag” påbörja 

sin tur på svenska, komma på sig själv, göra en omstart och säga samma sak på spanska. 

Dessa omstarter fördröjer samtalet.  

Det tydligaste exemplet då tvåspråkighet får negativa konsekvenser för samtalet är vid de 

tillfällen då parten svarar direkt på åklagarens fråga utan att först få den tolkad till spanska. 

Problemet är egentligen inte att parten svarar direkt utan snarare dilemmat som tolken ställs 

inför när detta inträffar. Ska tolken översätta åklagarens fråga till spanska ändå för att försäkra 

sig om att parten svarat på rätt fråga eller ska tolken överlåta risken för missförstånd till 

rätten? I de exempel som visas i studien tar tolken själv detta ansvar och kontrollerar ifall 

parten förstått frågan och bekräftar därefter svaret till rätten. Men tolken ges inte utrymme för 

att göra detta i lugn och ro utan får tränga in kontrollfrågan under pågående samtal. Detta 

leder till överlappande tal och parallella diskurser som gör interaktionen tillfälligt mer otydlig. 

Interaktionen skulle tjäna på om man i förhand kom överens om hur sådana situationer ska 

hanteras.  

Analysexemplen är bevis på att de anklagades tvåspråkighet är en realitet i domstolen. En 

frågeställning som genomsyrat arbetet har varit huruvida interaktionen under domstols-

förhandlingar skulle gynnas av att vara mer tillåtande mot kodväxling. Ideologin om 

enspråkighet hamnar ofta i konflikt med de anklagades tvåspråkiga förmåga. De tvingas i 
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vissa lägen att söka efter spanska motsvarigheter till begrepp som de för tillfället kommer på 

på svenska. Flytet i dialogen försämras av att de försöker komma på den spanska 

motsvarigheten istället för att bara säga ordet eller meningen på svenska. Att kodväxla är ett 

naturligt sätt för tvåspråkiga personer att uttrycka sig, inte ett sämre sätt. Analysen visar att 

interaktionen skulle gynnas av att de anklagade parterna tillåts uttrycka sig på svenska när de 

spontant kommer på svenska ord och meningar. Spontana svenska uttryck innebär inte samma 

hot mot intersubjektiviteten som direkta svar på åklagarens frågor kan utgöra. Vid direkta svar 

är det oklart om den svarande verkligen förstått åklagarens fråga korrekt, men om den 

svarande i sitt svar spontant använder ett svenskt uttryck är det inte troligt att hen inte vet vad 

det betyder.      

Det vore intressant att genom intervjuer undersöka tjänstemännens attityd till kodväxling. Kan 

det vara så att den enspråkiga ideologin håller på att luckras upp? Hur uppfattar de att den 

anklagade svarar direkt på åklagarens frågor? Är det tolkens roll att kontrollera att den 

anklagade förstått frågan korrekt? Har de något emot att vittnen och anklagade spontant 

använder svenska när de kan eller föredrar de att enbart tolken pratar svenska? Det vore också 

intressant att intervjua tolken gällande den problematiska situationen när den spansktalande 

direkt svarar på en svensk fråga. Hur uppfattar spansktalande vittnen situationen; känner de 

att det är tillåtet att prata svenska? Känner de sig låsta?  

I mindre institutionella sammanhang som polisförhör och civilrättsdomstolar visar 

forskningen att det råder en mer tillåtande attityd till kodväxling Det vore intressant att med 

hjälp av samtalsanalys jämföra denna studies kategorier av kodväxling med liknande 

situationer i de mer informella sammanhangen. Hur löser de den interaktiva problematiken i 

dessa situationer?  

Vidare vore det intressant att använda samtalsanalys för att studera kodväxling i mer 

omfattande material av tolkmedierade domstolsförhandlingar och jämföra med de kategorier 

som presenterats i studien. Att genom samtalsanalys identifiera och kvantifiera tillfällen då 

dessa typer av kodväxling inträffar skulle kunna öka medvetenheten om fenomenet och 

utmana ideologin om enspråkighet vid domstolsförhandlingar. Forskningen kan leda till 

fortsatta diskussioner i frågan om interaktionen gynnas av en mer tillåtande attityd gentemot 

kodväxling.   
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Bilaga 

Transkriptionsregler ur: 

Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. In: Lerner G. 

(uppl.) Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam: John 

Benjamins, 13-31.  

Förlängd vokal : 

Överlappande tal [  ] 

Mikropaus, kortare än 0,5 sekunder (.) 

Pauser i sekunder (2.0) 

Inandning .hhh 

Utandning hhh. 

Ohörbart ord x 

Osäker transkription (xx) 

Tal i låg volym ° ° 

Tal i relativt hög volym JA 

Kommentarer av transkriptören ((  )) 

Stigande intonation på slutet ? 

Fallande intonation på slutet . 

Sammanhängande yttranden = 

Avbrutet ord -   

Tal som återges snabbare än omgivande tal >  < 

Tal som återges långsammare än omgivande tal <    > 

Ljud som betonas Pappa 

Skratt hehe 

 

 

 


