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Strategies towards Successful Communication – A 
Conversation Analytic Study of Speech Interpreters Work 
with People Who Have Communication Disorders  

Abstract  
Communicative disorders may involve language, voice or speech impairment and can lead to 

limited interaction with social surroundings. Speech Interpreter Service is an interpretation 

service which provides a way for people with communication disorders to communicate more 

easily with their surroundings. The aim of the present study is to investigate how speech 

interpreters can facilitate communication for people with communication disorders in 

conversation between the interpreter, users and third parties. The material consists of five 

different video recordings of interpreter conversation, and answers from a questionnaire to 

speech interpreters. The video material was transcribed based on conversation analytical 

principles. Recurring themes were identified in the answers from the survey. 

 

In the results and analysis, strategies to create common understanding were observed in the 

form of clarification requests and requests for confirmation of understanding. Other 

phenomena that appeared in the analysis were repetition/reproduction and shared knowledge. 

Preparatory meetings were shown to play a crucial role in achieving common understanding in 

conversation between the interpreter, users and third parties.  

 

Keywords: Speech Interpreter Service, interpreter, conversation analysis, strategies, 

communication disorders  

  



	

	

Sammanfattning 
Kommunikativa svårigheter är en funktionsnedsättning som kan innebära språk-, röst- eller 

talsvårigheter och kan leda till begränsad interaktion med omgivningen. Taltjänst är en 

tolkservice som erbjuder ett sätt för personer med kommunikativa svårigheter att lättare 

kommunicera med omgivningen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur 

taltjänsttolkar kan underlätta kommunikationen för personer med kommunikativa svårigheter i 

samtal mellan tolk, tolkanvändare och tredje part. Materialet består av fem olika 

videoinspelningar av tolksamtal samt svar från en enkätundersökning till taltjänsttolkar. 

Videomaterialet transkriberades utifrån samtalsanalytiska principer. Återkommande teman 

identifierades i svaren från enkätundersökningen.  

 

I resultatet och analysen observerades strategier för att skapa gemensam förståelse i form av 

begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse. Även 

upprepning/återgivning samt delad kunskap är fenomen som framkom i analysen av data.   

Förberedande möten visade sig spela en avgörande roll för att uppnå gemensam förståelse i 

samtal mellan tolk, tolkanvändare och tredje part.   

 
Nyckelord: Taltjänst, tolk, samtalsanalys, strategier, kommunikationssvårigheter  
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1. Inledning 
Taltjänst är en tolkservice som vänder sig till personer med en funktionsnedsättning som 

innebär språk-, röst-, eller talsvårigheter. Även personer med kognitiva svårigheter som 

påverkar kommunikationsförmågan negativt har rätt att använda Taltjänst (Andersson et al., 

2011a, s. 2-3). Kommunikativa svårigheter har visat sig leda till att interaktionen med 

omgivningen begränsas (Goodwin, 2003, s. 3), vilket i sin tur kan påverka personernas 

livskvalitet (Code, 2003). Taltjänst erbjuder ett sätt för personer med kommunikativa 

svårigheter att lättare kommunicera med omgivningen. Organisationen syftar till att öka 

delaktigheten genom att erbjuda tal-, skriv-, och lässtöd till personer med kommunikativa 

svårigheter (Andersson et al., 2011a, s. 2-4). Det finns idag knapphändigt beskrivet om hur 

tolkar på Taltjänst arbetar och därför syftar föreliggande studie till att undersöka hur 

taltjänsttolkar kan underlätta kommunikation för personer med kommunikativa svårigheter i 

samtal mellan tolk, tolkanvändare och tredje part.  

2. Bakgrund 

2.1. Kommunikationssvårigheter   
Kommunikativa svårigheter hos vuxna kan bero på svårigheter med tal, röst eller språk. 

Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade och graden av svårigheterna kan variera från 

lätta till svåra. Talsvårigheter som till exempel dysartri innebär svårigheter med artikulation av 

språkljud eller talflyt och medför att förståeligheten av talet begränsas (Cherney, 2006). 

Kommunikationssvårigheter som beror på röstproblematik karakteriseras enligt Cherney 

(2006) av avvikande röstläge, röststyrka eller röstkvalitet beroende på avvikelser i röstorganet. 

Röstproblematik kan även det påverka talets förståelighet.  Språkliga svårigheter i form av afasi 

kan påverka språkets alla olika modaliteter; förmågan att förstå och producera språk, förmågan 

att läsa och skriva samt förmågan att gestikulera kan vara påverkade. Svårigheterna kan variera 

från lätta ordfinnandesvårigheter till stora svårigheter inom samtliga domäner (Code, 2003).  

	

Enligt Goodwin (2003, s. 3) påverkar kommunikativa svårigheter interaktionen med andra 

människor och därmed delaktigheten med omgivningen. Sambandet mellan kommunikativa 

svårigheter och emotionella faktorer är enligt Code (2003) i dag relativt outforskat. Enligt 

Carlsson, Hartelius och Saldert (2014) kan kommunikativa svårigheter som dysartri och afasi 

påverka förmågan att interagera med anhöriga och samhället, vilket enligt Code (2003) kan leda 
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till svårigheter att behålla och etablera nya sociala kontakter. Sociala kontakter är viktiga för 

att människan ska uppleva god livskvalitet (Code, 2003). 

 

2.2. Samtal 
Enligt Norrby (2014, s. 13) finns det forskare som hävdar att den mänskliga tillvaron är 

uppbyggd av samtal, att vi genom dem är kapabla till att vara sociala och utan samtal skulle vi 

bli mer isolerade. Linell (2011a, s. 17) definierar samtal som "en interaktion genom tal och 

kroppsspråk mellan två eller flera personer som är närvarande för varandra på samma plats och 

vid samma tidpunkt". Definitionen gäller även för samtal som förs i realtid via telefon eller 

dator, även om deltagarna då inte är rumsligt närvarande (Linell, 2011a, s. 17). Samtal är en 

aktivitet som människor gör varje dag och som förekommer i olika former, bland annat formella 

respektive spontana samtal. De olika samtalsformerna skiljer sig åt vad gäller förberedelse och 

krav och kan handla om något viktigt eller precis ingenting (Norrby, 2014, s. 13).	

 

2.2.1. Institutionella samtal   
Samtalsdeltagarna i ett institutionellt samtal har bestämda roller som Linell (1990, s. 20) 

benämner som expert respektive lekman. Experten syftar till samtalsdeltagaren med en högre 

position än lekmannen, vilket inte nödvändigtvis innebär att experten besitter en högre 

kompetens än samtalsdeltagaren som benämns som lekman (Linell, 1990, s. 23). Experten är 

en professionell samtalsdeltagare, exempelvis en läkare, medan lekmannen kan vara en patient. 

De olika rollerna har skyldigheter och rättigheter att förhålla sig till och det finns oftast 

begränsningar i vad samtalsdeltagarna kan prata om eftersom syftet med samtalet är bestämt 

sedan innan (Linell, 1990, s. 21). Ämnena som diskuteras i ett institutionellt samtal är inte 

annorlunda än de som diskuteras i informella samtal, utan det som skiljer samtalen åt är sättet 

deltagarna diskuterar ämnena på (Linell, 1990, s. 21). Enligt Linell (2011b, s. 579) riskerar 

personer som är kommunikativt svagare än resterande deltagare i ett institutionellt samtal, att 

avvisas som en tredje part även om samtalets fokus egentligen ligger på personen. 

 

2.2.2.  Kommunikationssvårigheter i samtal  
Enligt Comrie, Mackenzie och McCall (2001) använder personer med dysartri lika många turer 

i samtal som personer utan kommunikationssvårigheter, men personer med dysartri använder 

kortare och färre yttranden med betydande innehåll. Comrie et al. (2001) fann också tecken på 

att ju mer svårförståelig en person med dysartri var, desto mer påverkan hade 
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kommunikationssvårigheterna på interaktionen. Bloch och Wilkinson (2009) fann i sin studie 

att en person med dysartri har lättare att korrigera sitt tal om hen inser vad i hens yttrande som 

samtalspartnern inte har förstått. Korrigeringen blir svårare om varken talaren eller 

samtalspartnern vet vad i yttrandet som var svårförståeligt för samtalspartnern. Sekvensen 

riskerar då att bli mycket längre och mer komplex än om personen med dysartri förstått vad 

samtalspartnern inte förstod (Bloch & Wilkinson, 2009). I en annan studie av samma författare 

(Bloch & Wilkinson, 2011) visade resultatet att både personen med dysartri och samtalspartnern 

hjälps åt att reparera de problem som uppstår. I studien observerades det aldrig att 

samtalsdeltagarna lämnade ett problem som uppstod utan att först ha löst det.  

 

Enligt Milroy och Perkins (1992) är personer med afasi inte sämre på att samtala än personer 

utan afasi, och den pragmatiska förmågan är oftast intakt. Personer med afasi kan istället ha 

ordfinnandesvårigheter och svårigheter att förstå och bearbeta yttranden på en syntaktisk och 

semantisk nivå vilket medför svårigheter i samtal (Milroy & Perkins, 1992). En studie av 

Oelschlaeger och Damico (1998) visar att i samtal med personer med afasi kan deltagarna ofta 

komma runt de svårigheter som afasin medför genom att samarbeta. Detta är särskilt synligt i 

konversationer mellan en person med afasi och hens partner eftersom de delar kunskap som gör 

att samtalet kan föras framåt.  

	
2.2.3. Tolkade samtal  
Tolkning möjliggör samtal mellan människor som annars inte hade kunnat kommunicera med 

varandra (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014). Den specifika typen av tolkade samtal med 

personer med kommunikationssvårigheter som undersökts i föreliggande studie finns det 

knapphändigt beskrivet om i litteraturen. Därför har mycket av bakgrundsteorin förankrats i hur 

andra typer av tolkade samtal fungerar. 	

	

Fioretos et al. (2014) beskriver tolkade samtal mellan personer som inte talar samma språk. 

Författarna beskriver olika faktorer som påverkar ett samtal, vilka är desamma för alla slags 

möten och inte specifikt vid tolkade möten. Samtalsdeltagarnas erfarenhet, kunskap och 

förhoppning likväl som personliga egenskaper, till exempel ålder, religion och kön kan ha en 

påverkan på samtalet. I ett samtal i vilket en tolk deltar påverkas samtalet både av tolkens 

erfarenheter och personliga faktorer samt av det faktum att tolken, som en tredje 

samtalsdeltagare, ska tas hänsyn till i samtalet (Fioretos et al., 2014, s. 41). Fioretos et al. (2014, 

s. 127) tar upp vilket ansvar varje deltagare i ett institutionellt samtal med språktolk har. 
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Samtalets tredje part har övergripande ansvar för att styra samtalet och för samtalets utfall. 

Tolken har i uppgift att tolka allt som sägs i jagform och att vara opartisk och neutral. Tolken 

får inte lägga till något eller sammanfatta det som sägs (Fioretos et al., 2014, s. 127). I litteratur 

om tolkade samtal mellan personer som talar olika språk är återgivning ett centralt begrepp. 

Återgivningen består av en översättning av ett originalyttrande till ett annat språk. Wadensjö 

(1998) beskriver att en återgivning i en tolksituation kan vara nära eller avvikande. Nära 

återgivning syftar till att det är en direkt översättning och avvikande återgivning syftar till att 

återgivningen innehåller andra lexikala beståndsdelar än originalet. 	

	

Warnicke och Plejert (2012) beskriver i sin studie som handlar om att tolka teckenspråk via 

videolänk, att tolken i det fallet är den enda som har information om vad tolkanvändaren vill 

säga. Tolken förmedlar sedan budskapet från tolkanvändaren till en tredje part via vanlig 

telefon, och personen med dövhet kan aldrig försäkra sig om att det tolken förmedlat blev rätt 

(Warnicke & Plejert, 2012). Det blir problematiskt eftersom tolken inte ska vara primär 

deltagare i samtalet, men samtidigt är den som sitter på informationen som ska förmedlas 

mellan de andra samtalsdeltagarna (Warnicke & Plejert, 2012).  	

 

2.3. Taltjänst 
Taltjänst är en tolkservice som bedrivs av regioner/landsting (Andersson et al., 2011b, s. 3). 

Taltjänst erbjuder personer med en funktionsnedsättning som innebär röst-, tal- eller 

språksvårigheter ett sätt att lättare kommunicera. Enligt Taltjänsts eget styrdokument av 

Andersson et al. (2011a, s. 2) har organisationen som syfte att vara ett hjälpmedel för ökad 

delaktighet och självbestämmande samt möjlighet till ökad tillgänglighet för personer med 

nedsatt kommunikationsförmåga. Vidare är syftet även att motverka diskriminering (Andersson 

et al., 2011a, s. 5). Taltjänst i Sverige hade enligt Cromnow (2012) 25 mer eller mindre aktiva 

taltjänsttolkar anställda i olika landsting år 2012. De anställda taltjänsttolkarna hade år 2012 i 

huvudsak en grundutbildning som arbetsterapeut eller logoped (Cromnow, 2012). En 

taltjänsttolk kan anlitas antingen av en person med kommunikativa svårigheter eller av en 

person som på sin fritid eller i sitt yrke kommer i kontakt med personer med kommunikativa 

svårigheter. Det krävs ingen remiss för att anlita en tolk från Taltjänst och tjänsten är alltid 

avgiftsfri för den enskilde användaren (Andersson et al., 2011a, s. 2).  
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Inför ett tolksamtal träffar tolken tolkanvändaren för ett förberedande möte. Syftet med det 

förberedande mötet är att skapa gemensamma regler för hur samtalet ska gå till, men också för 

att tolken ska lära känna tolkanvändarens sätt att kommunicera. Detta inkluderar vilka 

svårigheter och behov som finns samt vilka eventuella alternativa kommunikationssätt 

tolkanvändaren använder för att kommunicera (Andersson et al., 2011b, s. 10-11).  

	

Taltjänst erbjuder kommunikationsstöd för alla typer av samtal. Dessa kan vara institutionella 

samtal, men också mer privata och informella samtal. Taltjänst erbjuder även stöd vid 

telefonsamtal och tillfällen då tolk och tolkanvändare går igenom minnesanteckningar från ett 

tidigare möte (Andersson et al., 2011a, s. 4). Andersson et al. (2011a, s. 4) definierar tre olika 

stöd genom vilka taltjänsttolkar stöttar en tolkanvändares kommunikation. Talstöd innebär att 

tolken förtydligar ett otydligt tal hos tolkanvändaren, ger tolkanvändaren tid om det behövs och 

förmedlar budskap från alternativa kommunikationssätt som skrift-, symbol- eller bildspråk 

samt tecken och gester (Andersson et al., 2011a, s. 4). Tolken ska bara gå in i samtalet då behov 

uppstår (Andersson et al., 2011a, s. 5-6). Tolken har i uppgift att upprepa, omformulera och 

använda tecken-, skrift-, eller bildstöd i de fall en påverkan finns på språkförståelsen hos 

tolkanvändaren. I de fall tolkanvändaren har lässvårigheter tillämpas lässtöd, vilket innebär att 

tolken förklarar och förtydligar text. Tolken kan även läsa upp texten och använda alternativa 

kommunikationssätt för att stödja läsförståelsen. Skrivstöd ges i form av minnesanteckningar 

från möten och förberedelse inför exempelvis ett telefonsamtal. Skrivstöd kan även innefatta 

hjälp med att fylla i blanketter, skriva brev eller e-post. Skrivstödet sker efter tolkanvändarens 

direktiv (Andersson et al., 2011a, s. 4). Taltjänsttolkarnas uppdrag utgår från värdegrunder som 

Andersson et al. (2011a, s. 5) utarbetat tillsammans för att kunna upprätthålla en professionell 

tolkning och följa de etiska riktlinjerna för yrkeskåren. Dessa grunder vilar på områdena 

professionalitet, integritet och trygghet samt respekt och alla människors lika värde (Andersson 

et al., 2011a, s. 5-6). Enligt Cromnow (2012) upplever taltjänsttolkar ofta etiskt svåra 

situationer i vilka de tvingas frångå de etiska riktlinjerna för yrkeskåren. Tolken får i dessa 

situationer själv ta ansvar för att förbli objektiv samtidigt som hen är flexibel nog att tillgodose 

tolkanvändarens behov. 

 

Larsson och Thorén-Jönsson (2007) har genom öppna intervjuer genomfört en kvalitativ 

undersökning. Syftet var att undersöka vilka åsikter användare av Taltjänst har om tjänsten. 

Tolkanvändarna gav generellt positiva kommentarer och menade att de genom att använda en 

tolk får förhöjd autonomi, ett bättre privatliv och att bördan på anhöriga minskar. 
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Tolkanvändarna nämnde i sina svar även vikten av ett förberedande samtal tillsammans med 

tolken och att det förbättrar möjligheten till kommunikation. 

	

2.4. Samtalsanalys 
Conversation Analysis är ett ramverk för analys av samtal som utvecklades av forskarna Harvey 

Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson på 1960-talet (Goodwin, 2003, s. 4; Norrby, 2014, 

s. 33). Metoden är välanvänd i Sverige och refereras oftast med förkortningen CA (Norrby, 

2014, s. 33), vilken också kommer att användas i föreliggande studie. CA används för analys 

av förekommande fenomen i samtal, och en observation av insamlade samtal görs utan en 

hypotes kring vad som förväntas hittas (Sidnell, 2010, s. 28; Norrby, 2014, s. 36). Metoden 

utgår istället från vad som faktiskt förekommer i samtalet och slutsatser kring mönster dras 

sedan efter det (Norrby, 2014, s. 35). I CA ses ett yttrande som en del av en större kontext, 

vilket möjliggör analys av yttrandet som en social handling och inte enbart en ordagrann 

tolkning (Goodwin, 2003, s. 4). Samtalen speglas i transkriptioner som görs för att avkoda det 

talade språket men även andra fenomen som prosodi, pauser, gester och skratt noteras eftersom 

de är faktorer som påverkar samtalet (Sidnell, 2010, s. 23-35; Norrby, 2014, s. 36-37).  

 

Tack vare att CA ser på yttranden i en större kontext och analyserar samtal som mänsklig 

interaktion och inte som enskilda handlingar är det ett användbart verktyg för att analysera den 

dolda kompetensen hos personer med kommunikativa svårigheter (Goodwin, 2003, s. 4). För 

att kunna avslöja en persons dolda kompetens genom samtalsanalys krävs att analysen 

fokuserar på mer än den verbala kommunikationen. Genom att analysera kroppsspråk, gester, 

blickar och annan icke-verbal kommunikation kan slutsatser dras både kring en persons 

förmåga att förstå samtal och att föra samtalet framåt (Schegloff, 2003, s. 25-36). Nedan följer 

en beskrivning av för studien relevanta fenomen som upptäckts genom samtalsanalys med CA.	

 

2.4.1. Samkonstruktion 
En samkonstruktion kan ses som ett samarbete i ett samtal där deltagarna tillsammans hjälps åt 

att konstruera en sammanhängande syntaktisk struktur (Bockgård, 2004, s. 75). 

Samkonstruktion är ett vanligt förekommande fenomen i alla typer av samtal, bland annat i 

samtal med personer med afasi (Oelschlaeger & Damico, 1998). Enligt Milroy och Perkins 

(1992) kan aktiv reparation av en person med afasis yttrande, utförd av en samtalspartner, bidra 

till en mer välfungerande kommunikation. Enligt Laakso (2003, s. 168) är det vanligt att 
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samtalsdeltagaren utan afasi konstruerar turer tillsammans med personen med afasi då 

svårigheter uppkommer. Deltagarna i ett samtal måste besitta lingvistiska resurser för att 

samkonstruktion ska kunna vara möjligt. Dessa resurser kan vara både verbala och icke-verbala 

(Oelschlaeger & Damico, 1998).  Enligt Oelschlaeger och Damico (1998) pausas samtalet som 

helhet medan samkonstruktionen pågår, och först när gemensam förståelse har uppnåtts kan 

samtalet fortsätta. 

	

Oelschlaeger och Damico (1998) delar in resurserna som finns i ett samtal mellan en person 

med afasi och dennes partner i tre olika kategorier; hjälpsignal, grammatisk analys av 

samtalspartnern och gemensam delad information. En hjälpsignal kan vara verbal eller icke-

verbal och består av blickkontakt, gester, ljudförlängningar eller olika sorters uppmaningar. 

Beteendena fungerar som en signal till samtalspartnern, som sedan kan hjälpa personen med 

afasi genom samkonstruktion (Oelschlaeger & Damico, 1998). Samtalspartnern kan också göra 

en grammatisk analys av yttranden från personen med afasi och därefter komplettera och 

färdigställa den inkompletta turen (Oelschlaeger & Damico, 1998). Gemensam delad 

information  är när samtalsdeltagarna har förkunskap om ett ämne (Oelschlaeger & Damico, 

1998). Enligt Goodwin (1987) kan lyssnare i ett samtal delas in i lyssnare med förkunskap  och 

lyssnare utan förkunskap beroende på hur väl de känner till talarens ämne. Ämnet kan antingen 

handla om omvärldskunskap (Oelschlaeger & Damico, 1998) eller personlig kunskap 

(Oelschlaeger & Damico, 1998). Användandet av omvärldskunskap märks ofta vid 

ordfinnandeproblem och lyssnaren ger då förslag utifrån sin omvärldskunskap på vad personen 

med afasi försöker säga (Oelschlaeger & Damico, 1998). Personlig kunskap används, enligt 

Oelschlaeger och Damico (1998), i samtal med många samtalsdeltagare där två personer har 

delad personlig kunskap som sedan används för att nå gemensam förståelse hos ytterligare 

deltagare. Genom att visa osäkerhet kan talaren bjuda in lyssnare med förkunskap i samtalet för 

att hantera problem som uppstår. Laakso (2003, s. 173) har i sina studier kunnat se att delad 

personlig kunskap kan leda till snabba och lyckade samkonstruktioner i samtal med personer 

med kommunikativa svårigheter.	

 

Ett begrepp som liknar gemensam delad information beskrivs av Clark (1996) som common 

ground, vilket i föreliggande studie kommer att benämnas som gemensam grund. Gemensam 

grund är när två eller flera personer i ett samtal delar gemensam information om en viss kontext 

(Clark, 1996, s. 93). Deltagarna i samtalet måste vara medvetna om att informationen innehas 

av de andra samtalspartnerna för att det ska betraktas som gemensam grund. Gemensam grund 



	

	 8 

kan vara personlig eller relaterad till en grupptillhörighet (Clark, 1996, s. 100-116). Gemensam 

grund hos flera personer i ett samtal spelar en avgörande roll för deltagarnas möjlighet att förstå 

varandra (Clark, 1996, s. 98). 

 

2.4.2. Gemensam förståelse 
Gemensam förståelse är en avgörande del i ett fungerande samtal. När ett problem uppstår i ett 

samtal som medför att den gemensamma förståelsen inte upprätthålls kan deltagarna i samtalet 

hantera detta på olika sätt (Carlsson, Hartelius & Saldert, 2014). Fortsättningsvis kommer 

talaren som yttrar en problematisk tur att benämnas som talare A och lyssnaren som sedan 

responderar på yttrandet kommer att kallas för talare B. Genom att begära ett förtydligande kan 

talare B be talare A om ett klargörande av vad talare A sade. Enligt Carlsson et al. (2014) kan 

begäran om förtydligande delas upp i fyra underkategorier öppna frågor, begäran  om specifikt 

förtydligande, begäran om förtydligande med alternativt kommunikationssätt, och begäran om 

verbal repetition. En öppen fråga kan exempelvis vara yttranden som ”va?” eller ”hmm?” 

(Corsaro, 1977; Drew, 1997) medan en begäran om specifikt förtydligande kan bestå av 

yttranden som ”vem?” eller  ”han sa vad?” (Carlsson et al. 2014). Enligt Carlsson et al. (2014) 

finns det små, icke-statistiskt signifikanta, skillnader i hur de olika typerna av begäran om 

förtydligande används beroende på vilken typ av kommunikativ svårighet som talare A har. De 

öppna frågorna används i något större utsträckning till personer med talsvårigheter medan 

begäran om förtydligande med alternativt kommunikationssätt och begäran om verbal 

repetition i större utsträckning används till personer med språkliga svårigheter. Författarna 

menar dock att skillnaderna i vilka strategier som används för att nå gemensam förståelse  i 

högre grad beror på individuella karaktärsdrag hos samtalsdeltagarna än vilken typ av 

kommunikativ svårighet de har (Carlsson et al. 2014). 

 

Enligt Kurhila (2006, s. 154-155) kan gemensam förståelse även upprättas genom att talare B 

ber talare A att bekräfta om talare B har förstått talare A:s första yttrande. Kurhila (2006, s. 

154-155) benämner detta fenomen som candidate understanding, vilket i föreliggande studie 

fritt översatts till begäran om bekräftelse av förståelse. Begäran av bekräftelse av förståelse 

görs genom att talare B lägger fram en tolkning av talare A:s problematiska tur, vilken antingen 

har formen av en omformulering, uttrycks med frågeintonation eller en fullbordning av talare 

A:s tur (Kurhila, 2006, s. 160). Talare B:s yttrande måste alltid följas av en bekräftelse eller 

förnekelse av talare A (Kurhila, 2006, s. 154-155).  
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Ovanstående fenomen är vanligt förekommande både i samtal med personer utan 

kommunikationssvårigheter och i samtal med personer med kommunikationssvårigheter. Hur 

samtal mellan personer med olika kommunikativa svårigheter, som använder sig av en tolk, och 

en tredje part ser ut finns endast beskrivet i ringa omfattning, vilket motiverar föreliggande 

studie. 	

3. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur taltjänsttolkar kan underlätta 

kommunikationen för personer med kommunikativa svårigheter i samtal mellan tolk, 

tolkanvändare och tredje part.   

 

3.1. Frågeställningar  
·      Vilka samtalsstrategier framträder som avgörande för en fungerande kommunikation?  

·      Hur arbetar taltjänsttolkar för att upprätthålla god gemensam förståelse i tolksamtal? 

4. Metod 

4.1. Deltagare  
I studien betraktades tolkar, tolkanvändare och tredje parter som deltagare. Totalt tillfrågades 

15 personer. En tredje part exkluderades på grund av att hen deltog i samtalet via telefon och 

aldrig sågs eller hördes tala i videon. Deltagarna bestod således av fem tolkar, fyra 

tolkanvändare och fem tredje parter. Samtliga deltagare tycks ha svenska som modersmål. 

Totalt deltog 14  personer i studien, se tabell 1. Skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga 

deltagare. 

 

Tabell 1. Sammanställning av antal tillfrågade och antal deltagare i studien. 

 Tolkar Tolkanvändare Tredje part Totalt 

Antal tillfrågade 5 4 6 15 

Antal deltagare 5 4 5 14 

	

4.1.1. Rekrytering av deltagare 
Kontakt upprättades med Taltjänst i tre storstadsregioner i Sverige. Tolkarna på respektive ort 

informerades om studien och dess syfte. Rekryteringen av tolkanvändare och tredje parter var 
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beroende av vilka tolkuppdrag som var aktuella under datainsamlingsperioden. 

Urvalskriterierna för tolkarna var att de skulle arbeta på Taltjänst Sverige. Urvalskriterierna för 

tolkanvändaren var att personen skulle ha en språkförståelse som möjliggjorde att hen kunde ta 

del av och skriva på samtyckesblanketten för studien. Tolkanvändaren skulle även ha en 

funktionsnedsättning inom tal, språk och/eller röst som medförde att tolkens roll i samtalet blev 

avgörande för att upprätthålla en fungerande kommunikation.  

 

4.2. Procedur 
Efter att kontakt upprättats med Taltjänst beslutades det att tolkarna skulle ansvara för att spela 

in de besök som ansågs lämpliga att vara med i studien. Tolkarna instruerades att samla in 

material från så många olika tolkbesök och med så varierande innehåll som möjligt. För att 

samtalen skulle bli så naturliga  som möjligt beslutades det att studiens författare inte skulle 

närvara vid inspelningarna. Tolkarna fick i uppgift att gå igenom informationsbrev samt 

samtyckesblankett med tolkanvändaren för att försäkra att deltagarna tillgodosetts 

informationen. Om tolkarna ansåg att tolkanvändaren inte förstod informationen avbröts 

tolkanvändarens medverkan i studien. Insamlat material gicks igenom och diskuterades mellan 

de båda uppsatsförfattarna. Grovtranskription utfördes av intressanta delar. Utvalda delar 

fintranskriberades sedan enligt samtalsanalytiska principer. Enkätfrågor skickades via mejl till 

deltagande taltjänsttolkar, se bilaga 1.  

 

4.3. Material 

4.3.1. Videomaterial 
Videomaterialet består av fem olika videoinspelningar av samtal mellan tolk, tolkanvändare 

och tredje part, se tabell 2. Materialet i sin helhet är 2 timmar 25 minuter och 29 sekunder långt. 

Samtal 1 är en 54 minuter och 7 sekunder lång videoinspelning. Samtalsdeltagarna består av en 

tolk (To1), tolkanvändare (Ta1) med stora språkliga svårigheter i form av afasi och en tredje 

part (Tp1). To1 och Ta1 har träffat varandra tidigare. Tp1 träffar Ta1 för första gången. Samtal 

2 är en 48 minuter och 51 sekunder lång videoinspelning av ett samtal mellan To2, Ta2 med 

stora talsvårigheter, troligen i form av dysartri, och Tp2. Ta2 har en etablerad kontakt med både 

To2 och Tp2 sedan tidigare. Samtal 3 är en 19 minuter och 48 sekunder lång videoinspelning. 

To3 hjälper Ta3 att föra två telefonsamtal till Tp3a respektive Tp3b. Ta3 har en mycket nasal 

röst som troligen beror på dysartri. Tp3b hörs inte i videon utan medverkar endast i telefon med 

To3 och har därför valts att exkluderas som deltagare i studien. Samtal 4 är 6 minuter och 58 
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sekunder långt och är en videoinspelning av ett telefonsamtal där Ta4 samtalar med Tp4 med 

hjälp av To4. Ta4 har stora talsvårigheter, troligen i form av dysartri. Ta4 använder teckenspråk, 

men eftersom hen även har motoriska svårigheter blir tecknen svårförståeliga. Samtal 5 är en 

15 minuter och 45 sekunder lång videoinspelning med samma tolkanvändare som i samtal 4 

(Ta4) men med en annan tolk (To5) och annan tredje part (Tp5). Uppsatsförfattarna har ingen 

bakgrundsinformation om huruvida samtalsdeltagarna i samtal 3, 4 och 5 har någon etablerad 

kontakt sedan tidigare. I samtal 4 och i samtal 5 syns endast Ta4 i bild. I samtal 1 och 3 syns 

tolk och tolkanvändare, i samtal 2 syns tolk, tolkanvändare och tredje part, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Tabellen specificerar vilken typ av tolkning, samtalens duration och deltagare. 

Samtal  Typ Duration 

(mm:ss) 

Samtalsdeltagare Samtalsdeltagare 

som syns i bild 

Kommunikations-

svårigheter 

1 Möte 54:07 To1, Ta1, Tp1 To1, Ta1 Språk 

2 Möte 48:51  To2, Ta2, Tp2 To2, Ta2, Tp2 Tal 

3 Telefon 19:48 To3, Ta3, Tp3a, 

Tp3b 

To3, Ta3 Tal 

4 Telefon 06:58  To4, Ta4, Tp4 Ta4 Tal 

5 Möte 15:45 To5, Ta4, Tp5 Ta4 Tal 

  

4.3.2. Enkät till taltjänsttolkar 
Efter att datainsamlingen avslutats tillfrågades samtliga tolkar som bidragit med material till 

studien om att delta i en enkätundersökning via mejl, se bilaga 1. Tolkarna informerades om att 

deltagandet i enkätundersökningen var anonymt. Tolkarna fick svara på åtta frågor som syftade 

till att undersöka hur de arbetar för att upprätthålla god gemensam förståelse i samtal mellan en 

tolkanvändare och en tredje part. Bortsett från två demografiska frågor var frågorna 

formulerade på ett sätt som eliciterade beskrivande svar.   

 

4.4. Behandling och analys av data 
Samtliga deltagare avidentifierades och tilldelades kodnamn. Information som kan härledas till 

deltagarna, som till exempel platser, avidentifierades. Materialet hanterades med försiktighet 

och endast personer involverade i studien kunde ta del av det. Videoinspelningarna laddades 

upp i Linköpings universitets fillager online. Under analysen av videomaterialet sparades det 
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även tillfälligt på USB-minnen. Insamlat material, inklusive enkätsvar, sparas i minst fem år på 

logopedprogrammet och kan även komma att användas i framtida forskning.  

 

Författarna gick igenom videomaterialet och valde tillsammans ut för studien intressanta delar 

som sedan grovtranskriberades. Materialet transkriberades utifrån interaktionsanalytiska 

principer (CA). Vardera uppsatsförfattare grovtranskriberade ungefär hälften av det intressanta 

materialet. Författarna och en av handledarna för studien hade vid ett tillfälle en datasession för 

diskussion av särskilt intressanta och svåranalyserade delar. Utvalda utdrag fintranskriberades 

enligt Norrbys (2004, s. 99) transkriptionsnyckel, se bilaga 2. Svaren från enkätundersökningen 

gicks igenom i sin helhet och diskuterades mellan uppsatsförfattarna. Återkommande teman 

identifierades.  

 

4.5. Etiska överväganden 
Muntlig och skriftlig information gavs till deltagarna i studien. Skriftligt samtycke inhämtades 

från samtliga deltagare. Två versioner av informationsbrev och samtyckesblankett togs fram 

för att anpassa informationen till personer med språkliga svårigheter. Versionen med ett mer 

lättförståeligt språk, se bilaga 3, skrevs på av samtliga deltagande tolkanvändare. Deltagande 

tolkar och tredje parter skrev på samtyckesblankett för godkännande av att samtalen spelades 

in, se bilaga 4. Samtycke från medverkande tolkar att delta i enkätundersökningen inhämtades 

även via mejl. Deltagarna informerades om att de när som helst under studiens gång kunde 

avbryta sitt deltagande utan specifik anledning. 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras inledningsvis resultatet från enkätundersökningen till taltjänsttolkar. Först 

redovisas demografisk data, sedan redovisas tre, för studien intressanta, teman. De teman som 

framträdde i tolkarnas svar var förberedelse, upprepning och förslag samt alternativa 

kommunikationssätt. Samtliga tolkar besvarade de sju första frågorna i enkäten. Ingen av 

tolkarna angav något svar på den åttonde frågan, ”övrigt”. Resultatet från enkätundersökningen 

följs av analysen av det inspelade videomaterialet. Tre för studien intressanta fenomen: delad 

personlig kunskap och omvärldskunskap, gemensam förståelse och upprepning/återgivning 

presenteras tillsammans med transkriptionsutdrag innehållande exempel på respektive 

fenomen. 
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5.1. Resultat från enkätundersökning  

5.1.1. Demografisk data  
Tre av fem tillfrågade tolkar angav att deras grundutbildning är arbetsterapeut. En har jobbat 

som taltjänsttolk i 15 år, en har jobbat i 9 år och en har jobbat i 5 år. En tolk svarade att hen har 

en grundutbildning som vuxendövtolk och har jobbat som taltjänsttolk i 13 år. En tolk angav 

att hen har en grundutbildning som beteendevetare och har jobbat som taltjänsttolk i 4 år, se 

tabell 3. På frågan ”Vi har sett att du använder dig av strategier för att förmedla budskap från 

tolkanvändaren till tredje part. Kommer de spontant eller har du fått lära dig dem?” svarade 

ingen av tolkarna att de har gått en utbildning i att tolka.  

	
Tabell 3. Grundutbildning och antal år som taltjänsttolk för deltagande tolkar. 

Grundutbildning Antal år som taltjänsttolk 

Arbetsterapeut 1 15 

Vuxendövtolk 13  

Arbetsterapeut 2 9 

Arbetsterapeut 3 5 

Beteendevetare  4 

 

5.1.2. Förberedelse 
Samtliga tillfrågade tolkar uttryckte på något sätt att förberedelse tillsammans med 

tolkanvändaren är en viktig del inför ett tolksamtal. Följande citat är ett utdrag från en av 

tolkarnas svar på frågan om vad som gör någon svår respektive lätt att tolka: ”I tolkning med 

tredje part är förstås förarbetet med tolkanvändaren avgörande för hur det ska gå i själva 

tolksituationen”. En annan tolk svarade ”Om en tolkning glider över i något helt oförberett 

ämne är också svårt, särskilt om en person har afasi och jag som tolk inte har någon 

kunskap/historik om det som tas upp”. Vikten av ett förberedande samtal nämndes även av 

tolkarna som svar på andra frågor i enkäten. En av tolkarna nämnde förberedelse som ett av de 

viktigaste redskapen för att förmedla en tolkanvändares budskap i ett tolkuppdrag.  

 

5.1.3. Upprepning och förslag  
På frågan om tolkens tillvägagångssätt då hen inte har uppfattat vad tolkanvändaren säger eller 

vill få fram svarade samtliga tolkar att de ber tolkanvändaren att upprepa. En tolk svarade: ”Jag 

ber TA [tolkanvändaren] att upprepa, bokstavera, rita, visa, peka, omformulera”. En annan 
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svarade att hen: ”Ber klienten upprepa samma mening igen”. En annan strategi som tolkarna 

uppgav att de använder då de inte uppfattar vad tolkanvändaren säger eller vill få fram var att 

de presenterar förslag på vad de tror att tolkanvändaren vill förmedla. En tolk svarade: ”När 

jag har en aning om vad det kan handla om kan jag ge förslag, ”är det det här du vill säga?”. 

En annan tolk svarade följande på frågan: ”Jag […] säger till tolkanvändaren vad jag uppfattat 

för att stämma av om det är rätt”.  

 

5.1.4. Alternativa kommunikationssätt 
Flera av tolkarna nämnde alternativa kommunikationssätt som en viktig del i arbetet som tolk. 

På frågan angående vilket som är tolkens viktigaste redskap för att förmedla en tolkanvändares 

budskap i ett tolkuppdrag nämnde en tolk förmågan att se den icke-verbala kommunikationen, 

medan en annan tolk nämnde penna och papper. Alternativa kommunikationssätt i form av 

bildstöd, bokstavstavla och skrivstöd nämndes som verktyg för att nå gemensam förståelse 

mellan tolken och tolkanvändaren.  

	

5.2. Samtalsanalys  

5.2.1. Samkonstruktion 
Hjälpsignal, delad personlig kunskap och omvärldskunskap  

Transkription 01 är ett utdrag ur samtal 4. I samtalet har tolkanvändaren (Ta4) och tolken (To4) 

ringt upp en tredje part (Tp4) och utdraget föranleds av hälsningsfraser. På rad 01 introducerar 

Ta4 ett nytt ämne i form av en fråga till Tp4. Utdraget är ett exempel på hur tolkens arbete 

underlättas av att tolken och tolkanvändaren har förberett sig inför tolksituationen. Författarna 

har ingen information om på vilket sätt To4 och Ta4 har förberett mötet i förhand. 
 
Transkription 01 
01.  Ta4: (x- x- ja: har xx) 
02. →    ((tittar på TO))= 
03.  To4: =ja har några frå↑gor, 
04.  Tp4: (.) j:↑a, 
05. → Ta4: ((bläddrar i papper ur bild)) 
06.     ja- ja- ((bokstaverar))((tecken ur bild)) 
07.     e- e de (xx) (1.0) (x xx)  
08.     (.) (xx) (.) (xx) (.) (x)   
09. → To4: (0.4) e de, rådslagsmöte för, e:- ledamöter i  
10.     lokala >funktionshinderrådet< den femte mars? 
11.  Tp4: (4.0) de e en himla bra fråga du kommer med  
12.     marg*areta* 



	

	 15 

 
Enligt Goodwin (1987) skulle To4 i transkription 01 kunna benämnas som en lyssnare med 

förkunskap, medan Tp4 kan betraktas som en lyssnare utan förkunskap. Ta4 söker på rad 02 

blickkontakt med To4, vilket To4 uppfattar som ett tecken på att Ta4 vill ha hjälp. Detta 

fenomen beskriver Oelschlaeger och Damico (1998) som en icke-verbal hjälpsignal och den 

leder i exemplet ovan till samkonstruktion mellan talaren och lyssnaren med förkunskap. På 

rad 05 bläddrar Ta4 i papper som ligger på bordet utanför bild, och utfallet i samtalet gör att 

det finns anledning att tro att pappren är material som To4 och Ta4 förberett tillsammans. De 

har delad kunskap om vilka frågor som ska ställas under samtalet. På rad 09 och 10 återger To4 

vad Ta4 säger på rad 06 och 07 trots att Ta4 har en talavvikelse som gör hen mycket 

svårförståelig, vilket även stärker hypotesen om att To4 och Ta4 har delad kunskap. Delad 

personlig kunskap (Oelschlaeger & Damico, 1998) eller gemensam grund (Clark, 1996, 93-

116) mellan två personer kan användas i samtal för att nå gemensam förståelse med en tredje 

samtalsdeltagare. Laakso (2003) menar även att delad personlig kunskap kan leda till snabba 

och lyckade samkonstruktioner då ena parten har en kommunikativ svårighet. Utdraget ovan är 

ett exempel på hur delad personlig kunskap mellan Ta4 och To4 gör att Tp4 snabbt förstår 

frågan och responderar.  

	
I transkription 02 samtalar tolkanvändaren (Ta4) med en tredje part (Tp5) med hjälp av tolken 

(To5). Tp5 frågar Ta4 om vilka personer som är nominerade till en styrelse. Ta4 försöker i en 

längre sekvens benämna tre personer. I utdraget försöker Ta4 benämna den andra personen. 

Ta4 har troligen dysartri och använder teckenspråk. Eftersom Ta4 även har motoriska 

svårigheter blir tecknen svåra för To5 att tolka. Utdraget är ett exempel på hur tolkens arbete 

försvåras av att samtalet handlar om ett oförberett ämne.  

 
Transkription 02 
01.  To5: (.) de e ju ↓en, (0.7) å sen e de?= 
02.  Ta4: =[k,(xx)         ] 
03.        [((bokstaverar))]  
04.     (2.0) [k,(xx)         ] 
05.               [((bokstaverar))] 
06.  To5: (1.2) k:,  
07.  Ta4:  (0.5) [°(xx)°          ]  
08.             [((bokstaverar))]  
09.     ((bokstaverar)) °(xx)° 
10. → To5: (0.3) karin? (1.2) >e de karin<?  
11.  Tp5: (1.0) karin?=  
12.  To5: =[nä:-] 
13.  Ta4:  [a:- ]  
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14.  To5: (0.5) jo, ka↑rin,= 
15. → Ta4: ((visar penga-gest)) 
16. → To5: =revisor?= 
17.  Tp5: (0.4) ja:,[ja ] ja >nu e ja m-<=  
18.  To5:           [ja,] 
19. → Tp5: =kristina menar du ja,= 
20.     =[ja, just de ]  
21.  To5:  [kristina, m-] 
22.  Ta4: ((nickar)) 
23.  Tp5: a: (0.9) a: just de,=  
	
I rad 02 till 05 gör Ta4 en otydlig bokstavering av namnet på personen de söker. I rad 10 lägger 

To5 fram en gissning på att Ta4 försöker säga Karin, men får ingen bekräftelse på att det är rätt. 

Eftersom To5 inte har någon förkunskap om namnen på personerna, vilket Oelschlaeger och 

Damico (1998) och Laakso (2003) benämner som delad personlig kunskap, måste gissningen 

endast baseras på bokstaveringen. När Ta4 inser att bokstaveringen inte är tillräcklig för att hen 

ska kunna göra sig förstådd, byter hen på rad 15 strategi till att gestikulera. Enligt Bloch och 

Wilkinson (2009) är det lättare för en person med dysartri att korrigera sitt tal om hen vet vad 

en samtalspartner inte har förstått, vilket Ta4 inser innan hen byter strategi på rad 15. På rad 16 

tolkar To5 gesten som att personen är revisor. Tolken kan göra denna gissning utifrån 

omvärldskunskap (Oelschlaeger och Damico, 1998) och gemensam grund relaterad till 

grupptillhörighet (Clark, 1996, s. 100-116) . Tolken baserar sin gissning på kunskapen att 

revisorer hanterar pengar. Utdraget avslutas med att Tp5 på rad 19 presenterar ett namn som 

Ta4 bekräftar vara det namn som hen har försökt säga. Denna gissning baseras på delad 

personlig kunskap (Oelschlaeger & Damico, 1998) mellan Tp5 och Ta4 om revisorn Kristina.  

 

5.2.2. Gemensam förståelse 
Begäran om förtydligande 

I transkription 03 hjälper To3 Ta3 (Maja) att ringa ett samtal till en tredje part (Matilda). 

Samtalet handlar om att Ta3 vill ha en ny sorts madrass i sin säng. To3 pratar med en tredje 

part i telefon och återger sedan informationen från tredje part till Ta3. Utdraget är ett exempel 

på två olika sorters begäran om förtydligande. 

 

Transkription 03 
01.  To3: e:, jo å då säger matilda att antingen- man kan  
02.     prova å ha en: >ytterligare en madrass<, 
03.     en fibermadrass (1.0) ovan↑på 
04.  Ta3: (0.5) (va- en?) 
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05.  To3: (0.3) en f- en >a- madrass,< en >tunnare madrass< 
06.     i fi↑ber (.) som man lägger ovanpå= 
07.  Ta3: =[(man får inte lägga nåt] på madrassen tror ja)  
08.        [((skakar på huvudet))  ] 
09. → To3: (.) >va sa< du nu? 
10.  Ta3: (xx x↑ x ovanpå den här madrassen= 
11.     =[ja har) (0.8) (xx)           ]  
12.        [((pekar mot något på bordet))] 
13.     (1.2) [(xxxxxx)                               ] 
14.           [((fortsätter peka mot något på bordet))] 
15. → To3: (0.3) ja- kan du skri↑va  
16.     (2.0) [°e: här eller,°     ] 
17.           [((tar fram papper))] 
18.  Ta3: (1.0) [(xx (.) x: (.) x-)  ] 
19.           [((letar i broschyr))] 
20.  To3: (3.3) ja, maja letar här i broschyren, 
21.  Ta3: (11.0) (här x) ((stäcker över broschyr)) 
22.  To3: e- *jaha h* då står de här under 
23.     punkt viktigt (1.0) placera al↑drig en 
24.     madrass ovanpå luftmadrassen 
25.  To3: [((tittar på Ta3))     ] 
26.  Ta3: [((lutar sig tillbaka))] 
 

I rad 01 till 06 (bortsett från rad 04) återger To3 informationen från tredje part till Ta3. På rad 

07 responderar Ta3 på informationen. Ta3 är mycket svårförståelig och To3 uppfattar inte vad 

Ta3 säger vilket resulterar i en begäran om förtydligande på rad 09. En begäran om 

förtydligande kan enligt Corsaro (1977) och Drew (1997) utföras när lyssnaren behöver ett 

klargörande av vad talaren har sagt. Ett förtydligande från talaren kan göra att gemensam 

förståelse uppstår. Begäran om förtydligande på rad 09 kategoriseras enligt Carlsson et al. 

(2014) som en öppen fråga eftersom den inte innehåller specifik information om vad det var i 

Ta3:s yttrande som To3 inte uppfattade. Enligt Bloch och Wilkinson (2009) riskerar en sekvens 

att bli lång om varken personen med dysartri eller samtalspartnern har klart för sig vad som 

blev problematiskt, i det här fallet det svårförståeliga yttrandet på rad 07. På rad 15 ber To3 

Ta3 att byta kommunikationssätt från att tala till att skriva, vilket enligt Carlson et al. (2014) 

betraktas som en underkategori till begäran om förtydligande. Ta3 följer inte To3:s begäran om 

att skriva, utan börjar på rad 19 istället att leta i en broschyr för att förmedla sitt budskap. På 

rad 21 visar Ta3 broschyren för To3 som då kan läsa informationen som Ta3 försökt förmedla.  
 

Begäran om bekräftelse av förståelse 

I transkription 04 försöker To1 att tolka Ta1 som har språkliga svårigheter i form av afasi. Till 

följd av detta saknar samtalet bitvis röd tråd, vilket gör det svårt att beskriva kontexten som 
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följande utdrag är taget ur. Utdraget är ett exempel på en begäran om bekräftelse av förståelse 

där tolken flera gånger söker bekräftelse från tolkanvändaren.  

 

Transkription 04 
01.  Ta1: (.) mene:, själv= 
02.     =[((gråtrörelse vid ögonen))]= 
03.         [°sch°- (0.4) ih ih         ] 
04.     =((gestikulerar en [stängd dörr vid ansiktet))] 
05.                          [+sch+                     ] 
06. → To1:                    [>du känner dig ledsen?<   ] 
07.  Ta1: (.) °a:, precis°=   
08. → To1: =>när du<- en[sam menar du,] °eller°,= 
09.  Ta1:              [a:, precis   ] 
10.     =ja, precis= 
11. → To1: =menar [du de när] du är [ensam] att då=  
12.  Ta1:        [my-      ]       [a:,  ] 
13. → To1: =[blir du ledsen?] 
14.  Ta1:  [lite lite      ] själv liksom [äh-         ] 
15.                                        [((handgest))] 
	

På rad 01 till 05 utförs en problematisk tur. Turen innehåller flertalet gester med tillhörande 

ljudeffekter. På rad 06, 08, 11 och 13 presenterar To1 en tolkning av Ta1:s problematiska tur. 

To1 verbaliserar gesterna som att Ta1 blir ledsen när hen är ensam. Tolkens verbalisering av 

gesterna kan betraktas som en begäran om bekräftelse av förståelse, vilket beskrivs av Kurhila 

(2006, s. 154-160) som lyssnarens tolkning av talarens problematiska tur. Begäran om 

bekräftelse av förståelse används av lyssnaren för att få bekräftelse på gemensam förståelse. 

Tolkningen måste alltid följas av en bekräftelse eller förnekelse av talaren med den 

problematiska turen (Kurhila, 2006, s. 154-155). I transkription 04 varken bekräftar eller 

förnekar Ta1 To1:s tolkning, vilket kan bero på nedsatt språkförståelse som kan förekomma 

hos personer med afasi (Cherney, 2006). Det skulle också kunna bero på att Ta1:s afasi medför 

svårigheter att bearbeta To1:s yttranden på en syntaktisk och semantisk nivå (Milroy & Perkins, 

1992).  

	

5.2.3. Upprepning/återgivning 
I transkription 05 samtalar Ta2 med Tp2 med hjälp av To2. Ta2 berättar för Tp2 vad som har 

hänt sedan de träffades senast och att hen nu har betalat av en räkning. Tp2 frågar hur det 

kommer sig att räkningen blev betald tidigare än beräknat. Ta2 har talsvårigheter och är mycket 

svårförståelig.  
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Transkription 05 
01.  Tp2: a men gud vad skönt, (0.7) jättebra jobbat,= 
02.     =>å då va du< lite tidigare,  
03.     (0.6) också, eller hur?= 
04.  Ta2: =ja, (>de va bara för att ja<) la- la- la in lite= 
05.     =m-mer en må- månad, ((tittar på TO))  
06.  Tp2: (1.0) [(x)]  
07. → To2:        [a:,] du [la in lite mer en månad,]  
08.  Ta2:                [(e: ja)                 ]=  
09.     =betala lite extra, ((tittar på TO))= 
10.  Tp2: =a precis, 
 

I transkription 06 samtalar Ta3 med Tp3 på telefon med hjälp av To3. Ta3 ska boka in en 

taltjänsttolk för ett senare tillfälle, och de diskuterar vilken tolk som är tillgänglig. Ta3 är 

mycket svårförståelig och mycket av det hen säger går att förstås tack vare intonationen.  

 

Transkription 06 

01.  To3: just den veckan jobbar inte ↓jag,  
02.  Ta3: (0.4) [(ja↑ha) ] 
03.  To3:       [men alla] andra jo↓bbar 
04.  Ta3: (1.5) (då får vi ↑väl ↑ta) sofia ↑då 
05.  To3: (0.7) ↑a:= 
06.  Ta3: =(xxx)= 
07. → To3: =kan ju ta sofi↑a, 
08.     ((tittar på Ta3)) säger (0.5) maja 
09.  Ta3: (.) (de funkar)   
10.  Tp3: (3.0) ska vi boka in sofia, (0.5) den nionde mars? 
11.  Ta3:  (0.3) (a, de går bra)  
12. → To3: (.) ↓de går ↑bra 
 

Transkription 05 och 06 visar exempel på hur tolkarna gör en upprepning av vad 

tolkanvändaren har sagt för att tredje part i samtalen ska förstå. I transkription 05 ger To2 en 

upprepning av vad Ta2 har sagt. På rad 04 och 05 berättar Ta2 om att anledningen till att 

räkningen blev betald tidigare var att hen betalade lite mer än hen behövde en månad. To2 antar 

att Tp2 inte har förstått vad Ta2 har sagt och gör därför en upprepning på rad 07. På rad 04 i 

transkription 06 säger tolkanvändaren ”då får vi väl ta Sofia då”. Även i detta exempel antar 

tolken att tredje part inte har förstått och gör därför en upprepning på rad 07. Ytterligare en 

upprepning exemplifieras i transkription 06 då tolkanvändaren svarar på tredje parts fråga på 

rad 11 och tolken gör en ordagrann upprepning av tolkanvändarens svar på rad 12.  



	

	 20 

 

Upprepningarna i transkription 05 och 06 liknar det som Wadensjö (1998) har beskrivit som 

nära återgivning i tolkade samtal mellan personer som talar olika språk. Skillnaden mellan 

upprepningarna i föreliggande studie och den typen av återgivning som Wadensjö (1998) har 

beskrivit är att samtalsdeltagarna i föreliggande studie talar samma språk och tolken gör ingen 

översättning av originalyttrandet. Istället för att översätta upprepar tolken det svårförståeliga 

yttrandet på ett, för tredje part, mer lättförståeligt sätt.  

 

I transkription 07 frågar Tp1 Ta1 om hens dotter har några barn. Ta1 har språkliga svårigheter 

i form av afasi, vilket troligen är orsaken till att hen inte besvarar frågan korrekt. Utdraget är 

ett exempel på hur en tolks upprepning/återgivning kan se ut då en tolkanvändare har språkliga 

svårigheter.  

 

Transkription 07 
01.  Tp1: (0.8) m: (.) vilma heter din dotter-=  
02.     =har hon ock↑så nåra barn? 
03.  Ta1: (0.3) a:, tre stycken= 
04. → To1: =två hundar= 
05.  Ta1: =m: 
06.  Tp1: (0.4) två hundar?= 
07.  Ta1: =m:=  
08.  Tp1: =okej, (.) inga barn, utan hon har [två] ↓hundar 
09.  Ta1:                                    [ja,]  
 

På rad 02 ställer Tp1 en fråga till Ta1 om huruvida Ta1:s dotter har några barn. På rad 03 svarar 

Ta1 att dottern har tre barn. To1 vet om att Ta1:s dotter inte har några barn men att hon har två 

hundar, detta gör To1 till vad Goodwin (1987) kallar för en lyssnare med förkunskap eftersom 

de tillsammans har delad kunskap (Oelschlaeger & Damico, 1998). På rad 04 säger tolken ”två 

hundar”. I exemplet är det tydligt att To1 inte syftar till att ta över samtalsturen från Ta1, utan 

bara vill lägga fram det som To1 tror att Ta1 menade att säga. Detta gör att turen på rad 04 

liknar det som i transkription 05 och 06 benämns som upprepning men i transkription 07 

innehåller upprepningen en förändring. Detta skulle kunna liknas vid det som Wadensjö (1998) 

kallar för en avvikande återgivning eftersom upprepningen innehåller andra lexikala 

beståndsdelar än originalyttrandet.  
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6. Diskussion 

6.1. Resultat- och analysdiskussion 
Samtalsstrukturen i videomaterialet i föreliggande studie liknar de samtalsstrukturer som 

Fioretos et al. (2014, s. 41) beskriver på det sättet att tolken är en tredje deltagare i samtalet 

som behövs tas hänsyn till. I analysen av videomaterialet framträder egenskaper hos tolken som 

kan påverka samtalet. En av de egenskaper taltjänsttolken innehar som påverkar samtalet är att 

hen deltar i form av det som Linell (1990, s. 23) benämner som expert medan tolkanvändaren 

deltar som lekman. Enligt Taltjänsts eget styrdokument av Andersson et al. (2011a, s. 4) 

erbjuder Taltjänst kommunikationsstöd för alla typer av samtal, både informella och 

institutionella. Det faktum att tolken deltar som en expert gör att även de samtal som har en 

privat och informell karaktär blir till viss del institutionella. Detta skulle kunna vara ett problem 

eftersom personer med kommunikativa svårigheter enligt Linell (2011, s. 579) riskerar att 

avvisas som en tredje part i institutionella samtal. Taltjänsttolkens uppgift är dock enligt 

Andersson et al. (2011a, s. 5) att motverka diskriminering och att öka tillgängligheten för 

personer med kommunikativa svårigheter som annars riskerar att få svårigheter med att 

samspela med omgivningen och därmed få försämrad livskvalitet (Goodwin, 2003, s. 3; Code, 

2003; Carlsson et al., 2014; Norrby, 2014, s. 13). I föreliggande studie framträder 

samtalsstrategier som tolken använder för att skapa gemensam förståelse mellan samtliga 

samtalsdeltagare samt för att se till att tolkanvändaren får föra sin talan och inte förpassas till 

en position som tredje part i samtalet. Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse 

av förståelse är två strategier som används för att uppnå gemensam förståelse (Kurhila, 2006, 

s. 154-155; Carlsson et al., 2014). Dessa strategier har både framträtt i analysen av 

videomaterialet och i tolkarnas svar på enkätundersökningen. I resultatredovisningen av 

enkätundersökningen benämns begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av 

förståelse som upprepning och förslag.  

 

I tolkade samtal mellan personer som talar olika språk ska tolken inte lägga till någon 

information eller sammanfatta det som sägs (Fioretos et al., 2014, s. 127). I föreliggande studie 

där personer med kommunikativa svårigheter samtalar med hjälp av taltjänsttolk blir tolkens 

uppgift annorlunda. I videomaterialet framgår att tolken ibland behöver utöka, sammanfatta och 

förändra det som tolkanvändaren har uttryckt för att skapa gemensam förståelse mellan 

tolkanvändaren och tredje part. Detta finns beskrivet i Taltjänsts styrdokument av Andersson 

et al. (2011a, s. 4) som en del av tolkens uppgift. Tolken gör dessa utökningar, 
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sammanfattningar och förändringar eftersom en tolkanvändares kommunikativa svårigheter 

påverkar uttrycksförmågan (Comrie et al., 2001; Milroy & Perkins, 1992). Genom samarbete 

kan samtalsdeltagarna komma runt problemen som de kommunikativa svårigheterna medför 

(Bloch & Wilkinson, 2011; Oelschlaeger & Damico, 1998). Utökningar, sammanfattningar och 

förändringar av tolkanvändarens yttrande tycks i föreliggande studie förekomma i högre grad i 

samtalet med personen som har språkliga svårigheter i form av afasi än i samtalen med personer 

med talsvårigheter. Detta kan bero på att de språkliga svårigheterna kan påverka yttrandets form 

och att tolken därför behöver använder sin förkunskap för att uppnå förståelse gentemot tredje 

part. Vid talsvårigheter är endast förståeligheten påverkad och därför blir tolkens uppgift i större 

grad att förtydliga för tredje part. I videomaterialet förekom begäran om förtydligande i högre 

grad i samtalen med personer med talsvårigheter än i samtal med personer med språkliga 

svårigheter. Resultatet i föreliggande studie stärker tidigare resultat av Carlsson et al. (2014) 

som beskriver att samtalspartners använder olika samtalsstrategier beroende på vilken typ av 

kommunikativ svårighet den de samtalar med har.  

 

Enligt Taltjänsts interna styrdokument av Andersson et al. (2011b, s. 10-11) träffar 

taltjänsttolken tolkanvändaren för ett förberedande samtal innan tolktillfället äger rum. I 

analysen av videomaterialet framkom fenomenet samkonstruktion, vilket möjliggjordes av det 

som Oelschaleger och Damico (1998) kallar för delad personlig kunskap, det som Goodwin 

(1987) beskriver som lyssnare med förkunskap och lyssnare utan förkunskap och det som Clark 

(1996, s. 93-116) beskriver som gemensam grund. Den delade kunskapen som observerats i 

föreliggande studie, har med största sannolikhet etablerats genom det förberedande mötet eller 

tidigare kontakt mellan tolk och tolkanvändare. Det är dock svårt att analysera på vilket sätt det 

förberedande mötet har inverkat på samtalet eftersom författarna endast har haft tillgång till 

knapphändig information om studiens deltagare. Den gemensamma kunskapen mellan tolk och 

tolkanvändare har i hela videomaterialet framträtt som en avgörande faktor för en lyckad 

tolkning gentemot tredje part. Förberedande samtal tillsammans med tolken har beskrivits av 

tolkanvändare som en nyckel till ett lyckat tolksamtal i en studie av Larsson och Thorén-

Jönsson (2007). I föreliggande studie framkom förberedelse även som ett tema i 

enkätundersökningen då samtliga tolkar på något sätt uttryckte att förberedelse är en viktig del 

i arbetet som tolk.  

 

Ett fenomen som inte finns beskrivet i litteratur om tolkade samtal med personer med 

kommunikativa svårigheter är återgivning. Författarna i föreliggande studie har utgått från 
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Wadensjös (1998) teorier om återgivning i tolkade samtal mellan personer som talar olika 

språk. Upprepningarna/återgivningarna i föreliggande studie skiljer sig från de återgivningar 

Wadensjö beskrivit bland annat eftersom tolkanvändarna i föreliggande studie talar samma 

språk som tredje part. Tolkanvändarna har därför möjlighet att förstå och bekräfta eller förneka 

tolkens återgivning. Detta skiljer sig också från teckenspråkstolkning, vilket Warnicke och 

Plejert (2012) menar kan bli problematiskt när tolkanvändaren inte har möjlighet att försäkra 

sig om att tolken har förmedlat rätt budskap till en tredje part. Tolkanvändarna i föreliggande 

studie har möjlighet att kontrollera att tolken har förmedlat rätt budskap till tredje part, vilket 

skulle kunna bidra till att tolkanvändarens delaktighet i samtalet inte riskerar att påverkas 

negativt.  

 

I resultatet från enkätundersökningen framkom alternativa kommunikationssätt som ett tema. I 

videomaterialet har detta förekommit, men inte varit framträdande, vilket skulle kunna bero på 

att materialet till största del består av samtal med personer som har talsvårigheter. Carlsson et 

al. (2014) beskriver att begäran om förtydligande med alternativt kommunikationssätt i större 

utsträckning används till personer med språkliga svårigheter. Om materialet i föreliggande 

studie hade bestått av ett mer varierat urval där fler tolkanvändare hade haft språkliga 

svårigheter är det möjligt att alternativ kommunikation hade haft en mer framträdande roll även 

i analysen av videomaterialet.   

 

6.2. Metoddiskussion  
Det finns knapphändigt beskrivet om tolkservice för personer med kommunikativa svårigheter. 

Detta har försvårat författarnas arbete med att teoretiskt förankra de fenomen som observerats 

i analysen. Teorin har istället till stor del förankrats i litteratur om generella samtal som 

involverar personer med kommunikativa svårigheter samt tolkade samtal mellan personer som 

talar olika språk.   

 

Det faktum att tolksamtalen spelades in kan ha påverkat samspelet mellan samtliga 

samtalsdeltagare. Tolkarna hade viss information om studiens syfte innan samtalen ägde rum 

vilket skulle kunna ha påverkat deras beteende ytterligare.  

 

Tolkanvändarna i föreliggande studie rekryterades genom taltjänsttolkar på respektive ort 

beroende av vilka tolkuppdrag som var aktuella under datainsamlingsperioden. Tolkarna 
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instruerades att samla in material från så många olika tolkbesök och med så varierande innehåll 

som möjligt. Trots detta hade fyra av fem tolkanvändare i studien talsvårigheter och samtliga 

tolkuppdrag var i huvudsak talstöd. Det hade för studien varit intressant att ha en mer jämn 

fördelning mellan språk-, röst- och talsvårigheter samt tal-, skriv- och lässtöd för att få en 

bredare och mer representativ bild av hur taltjänsttolkarna arbetar. Videomaterialets 

homogenitet bidrar till att föreliggande studies resultat och analys inte kan generaliseras till alla 

tolksamtal för personer med kommunikativa svårigheter. Eftersom studien har en kvalitativ 

ansats görs heller inga anspråk på att generalisera, utan syftet har istället varit att belysa hur 

deltagande taltjänsttolkar kan underlätta kommunikationen för tolkanvändarna i föreliggande 

studie. 

 
6.3. Slutsats 
I föreliggande studie har en analys av samtalsstrategier som används i samtal med 

tolkanvändare, taltjänsttolk och tredje part genomförts. Samtalsstrukturen i föreliggande studie 

är föga beskriven i tidigare litteratur. Studien tillför därför kunskap om hur 

upprepning/återgivning samt delad kunskap etablerad genom förberedande möten, spelar en 

avgörande roll i denna typ av samtal. Strategier för att skapa gemensam förståelse i form av 

begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse har tidigare beskrivits i 

flera typer av samtal, bland annat i samtal med personer med kommunikativa svårigheter. Dessa 

strategier har visat sig förekomma även i föreliggande studies samtalsstruktur.  

 

6.4. Framtida studier 
För att möjliggöra en djupare analys av hur delad kunskap påverkar det tolkade samtalet med 

tredje part hade det varit intressant att fokusera på det förberedande mötet mellan tolk och 

tolkanvändare. Genom en sådan analys skulle framtida studier kunna vidare undersöka 

sambandet mellan det förberedande mötet och tolksamtalets utfall. Det förberedande mötet har 

i föreliggande studie visat sig vara avgörande för en fungerande kommunikation mellan 

personer med kommunikativa svårigheter och en tredje part.   
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Bilaga 1 – Enkätundersökning till taltjänsttolkar 
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Bilaga 2 - Transkriptionsnyckel 
	
Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur (s. 99). 

 

(.)     Punkt inom parantes betyder en paus kortare än 0.2 sekunder. 

(0.5)    Paus mätt med tiondels sekund. 

[ ]     Överlappande tal. 

=     Yttranden sammanbundna utan paus, latching. 

(undrar)   Ord inom parentes anger osäker transkription. 

((nickar))  Ord inom dubbel parentes anger icke-verbala fenomen eller kommentar från den 

som transkriberar. 

.  hh  Inandning. 

hh    Utandning. 

.  hja  Ord föregås av inandning. 

ja:    Förlängning av föregående ljud. 

ºjaº    Uttalas tystare än omgivande tal. 

+ja+    Uttalas starkare än omgivande tal. 

Ja     Emfatiskt tryck. 

< ja >   Långsammare takt än omgivande tal. 

> ja <   Snabbare takt än omgivande tal. 

*ja*    Sägs med skrattande röst. 

j-     Abrupt avbrutet ord eller ljud. 

↑↓    Stigande eller fallande grundton. 

,     Fortsättande intonation. 

?    Stigande grundton, frågeintonation.	
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Bilaga 3 – Informationsbrev och samtyckesblankett, tolkanvändare  
 

Information om studien ”Användning av Taltjänst” 
till tolkanvändare 

 
Studien 

 

Vi vill ta reda på hur du som har en 
funktionsnedsättning kan bli hjälpt 
av en tolk från Taltjänst.  

Vilka är vi? 

  

Vi heter Emma Hägerström och 
Lina Ulfsdotter och studerar till 
logoped vid Linköpings universitet. 
Vi ska skriva en uppsats som 
handlar om Taltjänst. 

Frivilligt 

 

Du får själv bestämma om du vill 
vara med i uppsatsen. 

Hur går det till?  

 

Vi kommer att videofilma när du 
använder en tolk. Vi kommer inte 
att vara med i rummet under 
samtalet. Vid ett senare tillfälle 
kommer vi att kontakta dig och 
fråga hur du tycker att det fungerar 
att använda en tolk.  

Hantering av data och sekretess 

  

Materialet kommer att låsas in och 
sparas i minst fem år på 
logopedprogrammet. Materialet 
kanske kommer att användas för 
forskning i framtiden. 
 
Ditt namn och andra personliga 
uppgifter kommer inte att nämnas 
när vi berättar om resultaten.  

Frågor Du får gärna ställa frågor till oss 
om uppsatsen när vi ses eller skicka 
ett mejl till oss.  



	

	 32 

 

 
Våra mejladresser är: 
xxxxxxxx@student.liu.se 
xxxxxxxx@student.liu.se 

Avsluta 

 
 

Om du ångrar dig och vill sluta 
vara med i uppsatsen får du göra 
det när du vill. Du behöver inte 
berätta varför du vill sluta. 

	
Deltagande i projektet innebär 
 

 

Jag blir filmad. 

 

Jag har möjlighet att svara på 
frågor vid ett senare tillfälle. 
 

 
 

Jag accepterar att uppsatsen sprids 
muntligt. 

 

Jag accepterar att uppsatsen sprids 
skriftligt. 

 
Kontakta oss om du har frågor! 
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Samtyckesblankett 
 

 

Jag har fått information om studien ”Användning 
av Taltjänst” och godkänner att delta.  

 

Jag accepterar att mitt deltagande videofilmas. 
 

 

Jag accepterar att materialet från studien används 
i forskning. 

 

Jag är medveten om att det är helt frivilligt att 
delta. Jag är medveten om att jag när som helst 
kan avsluta min medverkan.  
 

 
 
 

 

Jag accepterar att bli kontaktad 
för att svara på frågor vid ett 
senare tillfälle.  
 

JA NEJ 

  

 
Namn______________________________________________ 

 
 

Underskrift__________________________________________ 
 
 

Datum______________________________________________ 
 

Ort_________________________________________________ 
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Bilaga 4 – Informationsbrev och samtyckesblankett, tolk och tredje part  
Information om studien ”Användning av Taltjänst” 

till tolk och tredje part 
 

Vi heter Lina Ulfsdotter och Emma Hägerström och läser sista året på logopedprogrammet vid 
Linköpings universitet. Under kommande vår kommer vi att skriva en magisteruppsats som vårt 
examensarbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka användandet av Taltjänst. Taltjänst är en 
tolkservice som vänder sig till den som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal och/eller 
språk. För att kunna undersöka tjänsten behöver vi samla in material då tjänsten används som 
sedan ska transkriberas och analyseras utifrån vedertagna principer. Av denna anledning önskar 
vi videofilma samtal mellan dig och en tolkanvändare som använder Taltjänst. 
 
Samtliga deltagare kommer att anonymiseras. All information som kan härledas till deltagarna, 
som t.ex. platser och namn, kommer också att anonymiseras. Materialet kommer att hanteras 
med försiktighet och endast personer involverade i forskningen kommer kunna ta del av 
materialet i sin helhet. Anonymiserade textutdrag ur samtal kommer att redovisas i uppsatsen. 
Insamlat material sparas i minst fem år på logopedprogrammet och kan även komma att 
användas i framtida forskning. Resultaten redovisas i en uppsats som ventileras vid ett 
seminarium. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig via Diva som är en portal där allmänheten 
kan ta del av forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 
 
 

Kontakta oss om du har frågor! 
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Samtyckesblankett till studien ”Användning av Taltjänst” 
 
Jag har fått information om studien ”Användning av Taltjänst” och godkänner att delta. Jag 
accepterar att mitt deltagande videofilmas och att material från studien kan komma att användas 
i framtida forskning. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som 
helst kan avsluta min medverkan.  
 
	
Namn______________________________________________ 
 
 
Underskrift__________________________________________ 
 
 
Datum______________________________________________ 
 
 
Ort_________________________________________________ 
 
 
 


