
 

Örebro Universitet 
Institutionen för Samhällsvetenskap 
Sociologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Svårigheter vid ”Förmedlingstjänst för Bildtelefon”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

     
 

Sociologi C 41-60 p. 
Uppsats 10 p. HT 2006 

 
Författare: Camilla Warnicke 

Handledare: Mikael Carleheden 



 

Örebro University 
Department of Social Science 
Sociology, Continuation Course, 41-60 p. 
Essay, 10 p. Autumn 2006 
Title: Difficulties at the “Video Relay Service” 
Author: Warnicke, Camilla 
 
 
Abstract 
 
The aim writing this essay is to understand and to explain difficulties with communications 
during sign language interpreting at the Video Relay Service (VRS). Another aim is also to 
identify the necessery conditions for communications at the VRS and to investigate why 
difficulties may arise in lack of these necessary conditions. The questions of this essay are: 
Which are the vital important difficulties in communication at the VRS and why do these 
difficulties arise? 
 
To answer these questions, four sign language interpreters working with the VRS, have been 
interviewed. These interviews constitute the empirical data of the essay. The interviews has 
been analysed from an interpreting perspective as seen from Wadensjö, Chernov and Atwood 
& Gray. The teoretical base of the essay is also seen from Goffman’s dramaturgical 
perspective and his model of production formats and also from Habermas’ theory about action 
types. 
 
The conclusions of this essay is that agreement of the service and of the conversations cast 
assignment, is very important for the conversation to be continued at the VRS, in lack of these 
difficulties will appear for the interpreters. The interpreters’ possibilities to anticipate are 
related to the context of the situation. For the conversation to continue the interpreter do have 
to take an active responsibility and arrange the conditions for the communication, otherwise 
difficulties will appear.   
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå och förklara vilka svårigheter som kan uppkomma i 
kommunikationen då teckenspråkstolkning utförs via Förmedlingstjänst för Bildtelefon 
(FfBt). Syftet är också att identifiera de betingelser som är nödvändiga för kommunikation vid 
FfBt och se till varför svårigheter uppkommer då dessa betingelser saknas. Uppsatsens 
frågeställning är: Vilka är de avgörande svårigheterna som kan uppstå i kommunikationen vid 
FfBt och varför uppkommer dessa svårigheter?  
 
För att få svar på de frågor som jag ställt, har fyra teckenspråkstolkar som arbetar vid FfBt 
intervjuats. Dessa intervjuer utgör det empiriska materialet i uppsatsen. Intervjuerna har sedan 
analyserats ur ett tolkperspektiv utifrån Wadensjö, Chernov samt Atwood & Gray. Den 
teoretiska grunden till uppsatsen utgår även från Goffmans dramaturgiska perspektiv och hans 
modell om talarskap samt Habermas teori om handlingstyper. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att samförstånd, förståelse av FfBt och ett 
samförstånd om samtalets rollfördelning är av yttersta vikt för att ett samtal skall fortskrida 
vid FfBt. Även tolkarnas egna referensramar påverkar samtalet. Tolkens möjlighet att förutse 
vad som skall komma i samtalet avgörs av informationstätheten i samtalet och av situationens 
kontext. Vid avsaknad av de ovan nämnda betingelserna uppstår svårigheter för tolkarna. För 
att samtalet skall fortlöpa krävs att tolken tar ett aktivt ansvar för situationen och ser till att 
betingelserna för möjligheterna till kommunikation uppfylls, i annat fall uppstår svårigheter.  



 

INNEHÅLL 
 
Abstract 
Sammanfattning 
 
1 Inledning .............................................................................................................................. 1 
 1.1 Syfte................................................................................................................ 1 
 1.2 Frågeställning................................................................................................ 1 
 1.3 Disposition ..................................................................................................... 2 
 1.4 Definitioner.................................................................................................... 2 
  1.4.1 International Classification of Functioning, Disability and 
  Health................................................................................................. 2 
  1.4.2 Teckenspråkiga ......................................................................... 3 
  1.4.3 Teckenspråkstolk ...................................................................... 4 
  1.4.4 Förmedlingstjänst för Bildtelefon (FfBt).................................. 4 
 1.5 Avgränsning .................................................................................................. 5 
2 Metod........................................................................................................................................ 6 
 2.1 Urval............... ............................................................................................... 7 
 2.2 Etiska ställningstaganden ............................................................................ 7 
 2.3 Intervju .......................................................................................................... 8 
 2.4 Analys ........................................................................................................... 8 
3 Tidigare forskning................................................................................................................... 9 
4 Teori.......................................................................................................................................... 10 
 4.1 Tolkning mellan språk ................................................................................. 10 
  4.1.1 Dialogism.................................................................................. 10 
  4.1.2 Tolkningstext och antecipation................................................. 11 
 4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv.......................................................... 11 
 4.3 Kommunikation utifrån Habermas ............................................................ 12 
  4.3.1 Talets giltighetsbas ................................................................... 13 
  4.3.2 Rena typer av socialt handlande: handlingstyper ..................... 13 
 4.4 Ramverk för deltagande .............................................................................. 16 
  4.4.1 Talarskap................................................................................... 16 
 4.5 Teoretisk slutsats .......................................................................................... 17 
  4.5.1 Samförstånd .............................................................................. 17 
  4.5.2 Talarskap................................................................................... 18 
5 Resultat och analys…….......................................................................................................... 19 
 5.1 Samförstånd .................................................................................................. 19 
  5.1.1 Förståelse av tjänsten................................................................ 19 
  5.1.2 Tolkens referensram ................................................................. 20 
  5.1.3 Antecipation.............................................................................. 21 
  5.1.4 Förståelseprocessen .................................................................. 22 
  5.1.5 Samförstånd om samtalets rollfördelning................................. 24 
  5.1.6 Handlingstyper.......................................................................... 26 
 5.2 Talarskap vid FfBt........................................................................................ 31 
6 Slutdiskussion…………. ......................................................................................................... 34 
 6.1 Slutsats ........................................................................................................... 35 
 6.2 Förslag till framtida forskning .................................................................... 36 
Referenslista   
Bilaga 1 Missivbrev 
Bilaga 2 Intervjuguide 



 

 

1

1 Inledning 
 
Att kommunicera är ett sätt att mötas, vilket är djupt rotat i människan. I samhället interagerar 
vi och kommunicerar dagligen. Vår vilja till kommunikation ligger i vår natur och innebär att 
vi är socialt responsiva subjekt i samhället (Asplund 1987, s. 33). Samhället utvecklas 
ständigt, vilket medför påverkan inom flera områden. Inom exempelvis teknik och 
kommunikation implementeras ständigt nya innovationer. Detta medför i sin tur att nya sätt 
att mötas och kommunicera kommer till stånd. (Giddens 1999, s. 33)   
 
Inom området telefoni och Internet har nya former av användande blivit möjlig, då nya 
tjänster har skapats. En sådan tjänst är förmedlade bildtelefonsamtal: Förmedlingstjänst för 
Bildtelefon (FfBt). Denna tjänst är till för personer som kommunicerar på teckenspråk och 
som vill ringa förmedlade samtal till personer som hör och vice versa. Tjänsten utförs av en 
teckenspråkstolk som, från en studio, tolkar och förmedlar dessa samtal. Genom den 
utvecklade tekniken har personer med vissa funktionshinder, exempelvis personer med 
dövhet, kunnat ta del av samhället på ett nytt sätt. FfBt medför att personer som är beroende 
av teckenspråk kan kommunicera och telefonera med personer som hör. FfBt innebär att vissa 
grupper nu har en möjlighet att kommunicera på sitt första språk; teckenspråk (SOU 2006, s. 
67), i telefonkontakt med människor som inte behärskar teckenspråk.   
 
FfBt har också medfört en ny arbetssituation för teckenspråkstolkar som tidigare arbetat och 
verkat i det fysiska rummet där brukarna varit närvarande. Vid förmedlade samtal via FfBt är 
premisserna för kommunikationen annorlunda, vilket på olika sätt påverkar förutsättningarna 
för tolkningen. Teckenspråkstolken återfinns åtskild ifrån både de brukare som använder sig 
av teckenspråk och de brukare som använder sig av talat språk. Vidare befinner sig oftast 
även de personer som önskar prata med varandra på olika platser, vilket får konsekvenser för 
interaktionen. Det har tidigare gjorts studier hur personer med dövhet upplever att 
kommunicera via bildtelefoni (Hülphners 2005, Björk 2006). Däremot återfinns ingen 
forskning på hur FfBt påverkar kommunikationen och vad de teckenspråkstolkar upplever 
vara svårigheter i denna specifika och nya situation. Denna uppsats kommer att 
uppmärksamma och belysa de möten som sker i FfBt och undersöka svårigheterna och dess 
bakomliggande faktorer. Kommunikationen och interaktionen vid FfBt är ett mycket stort 
forskningsområde som det i dagsläget i princip inte finns någon på. Denna pilotstudie kan 
därför ses som ett första trevande steg mot ökad kunskap och ökad förståelse av de betingelser 
för möjligheterna till kommunikation som FfBt medför.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att förstå och förklara vilka svårigheter som kan uppkomma i 
kommunikationen då teckenspråkstolkning utförs via Förmedlingstjänst för Bildtelefon. Detta 
görs genom att först identifiera de betingelser som är nödvändiga för kommunikation vid 
Förmedlingstjänst för Bildtelefon.  
 
 
1.2 Frågeställning 

 
Vilka är de avgörande svårigheterna som kan uppstå i kommunikationen vid 
Förmedlingstjänst för Bildtelefon och varför uppkommer dessa svårigheter? 
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1.3 Disposition 
 
Uppsatsen innefattar sex kapitel. Kapitel ett inleder genom att rama in uppsatsens aktuella 
område: kommunikation vid FfBt. I detta kapitel presenteras syftet med uppsatsen och 
uppsatsens frågeställning. Kapitel ett inkluderar även de definitioner som jag anser vara 
nödvändiga för den fortsatta förståelsen av uppsatsen. Det som först definieras är International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Denna följs sedan av definitioner 
av teckenspråkiga, teckenspråkstolk och slutligen en definition av FfBt. Det första kapitlet 
avslutas sedan med en avgränsning av uppsatsen.  
 
Kapitel två är metodkapitlet, i vilket uppsatsens tillvägagångssätt beskrivs. Metodkapitlet 
innefattar en redovisning av hur urvalet gjorts av de teckenspråkstolkar som intervjuats för 
uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av de etiska ställningstaganden som gjorts i samband 
med uppsatsen. Vidare redogörs även för tillvägagångssättet vid intervjuerna och hur analysen 
av dessa gått till.  
 
Kapitel tre behandlar tidigare forskning inom området kommunikation via bildtelefon och 
FfBt. Här presenteras det som anses vara av vikt för uppsatsen kopplat till det aktuella 
området. 
 
Kapitel fyra innefattar en redogörelse för de teorier som ligger till grund för analysen av 
resultatet av intervjuerna. Kapitlet innefattar teori om tolkning och tolkning ur ett dialogiskt 
synsätt. Detta kapitel fortsätter sedan med Goffmans dramaturgiska perspektiv följt av 
Habermas teori om kommunikation. Här presenteras talets giltighetsbas och rena typer av 
socialt handlande. Vidare följs detta av Goffmans ramverk för deltagande med olika typer av 
talarskap. Till sist knyts det teoretiska kapitlet ihop med en teoretisk sammanfattning. 
 
Kapitel fem innefattar resultat av det empiriska materialet och en analys av detsamma. 
Resultat och analys förs fram integrerat, då intervjuerna till viss del är påverkade av teorierna 
i kapitel fyra. Resultat och analys presenteras under två teman: samförstånd (med tillhörande 
underrubriker) och talarskap.  
 
Kapitel sex innehåller en slutdiskussion av de resultat som framkommit i det tidigare kapitlet. 
Det förs även en diskussion om hur mina resultat kan förhålla sig till tolkning i allmänhet och 
hur man kan se till uppsatsens resultat i förhållande till kommunikation. Avslutningsvis läggs  
förslag fram till framtida forskning i anslutning till uppsatsens tema.  
 
 
1.4 Definitioner 
 
 
1.4.1 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 
WHO (World Health Organization) har antagit den internationella definitionen av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna klassifikation heter International 
Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. ICF syftar till att ge ett 
helhetsbegrepp där både positiva och negativa tillstånd definieras och klassificeras. Syftet är 
alltså att ge ett standardiserat språk och en struktur föra att beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd. (Möller 2005, s. 27) I denna uppsats används ICF för att identifiera gruppen 
teckenspråkiga och därmed fånga de aspekter som kan ha betydelse och vålla problem i 
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kommunikationen vid FfBt. ICF kan således fånga de premisser för kommunikation som 
infinner sig i och med att uppsatsen berör brukargruppen teckenspråkiga.  
 
De komponenter, vilka utgör ICF:s klassifikation, avkodas systematiskt efter en femgradig 
skala. Fem av ICF:s sex komponenter värderas utifrån denna skala (personliga faktorer är 
undantaget). ICF innefattar: kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, 
omgivningen och personliga faktorer. (Möller 2005, s. 51-52) Komponenten kroppsstruktur, 
avser människans anatomi, exempelvis örat, som kan vara ”avvikande”. Kroppsfunktion är 
det personen använder kroppsstrukturen till exempel funktionen hörsel. Man kan ha en så 
kallad ”nedsättning” av kroppsfunktionen. Komponenten aktivitet avser det man gör med den 
aktuella kroppsfunktionen exempelvis att höra. En ”begränsning” kan förekomma i denna 
aktivitet. De faktorer som hör till de kontextuella faktorerna är omgivningen, personliga 
faktorer och komponenten delaktighet. I omgivningen kan man finna ”hindrande” och 
”underlättande” faktorer för individen. Personliga faktorer som utgör den sista komponenten, 
klassificeras dock inte. Delaktighet utgörs av det man kan ta del av i samhället, här kan dock 
förekomma vissa ”inskränkningar”. (Möller 2005, s. 45)  
 
 
1.4.2 Teckenspråkiga 
 
FfBt är en tjänst för målgrupperna ”teckenspråkiga” och ”hörande personer” (Post- & 
Telestyrelsen 2006). För att klargöra vem som kan kallas teckenspråkig, krävs en definition av 
detta begrepp. Flera grupper av människor, exempelvis personer med dövhet, personer med 
dövblindhet, personer med hörselskada, personer med språkstördhet och personer som blivit 
döva i vuxen ålder, kan behöva teckenspråk för att uppnå fullgod interaktion med andra. De 
kallas då teckenspråkiga. (SOU 2006, s. 47)  
 
Personerna som omnämnts ovan har per definition en eller flera avvikanden i sin 
kroppsstruktur, nedsättningar i sin kroppsfunktion och begränsningar i sin aktivitet, enligt 
ICF:s klassifikation (Möller 2005, s. 45).  Jag har valt att se teckenspråkiga som en språklig 
minoritet, med ett gemensamt språk och en gemensam kultur (Hyltenstam 1999, s. 30). Därför 
är ICF:s komponenter kroppsstruktur, kroppsfunktion och aktivitet inte intressant för denna 
uppsats. Ur ICF:s klassifikationsdefinition är komponenterna delaktighet och omgivning, 
dock av intresse. Genom att kommunikation kan ses ur en delaktighetsaspekt och 
omgivningsfaktorer i form av teknik (exempelvis FfBt) kan verka underlättande, är ICF 
relevant att nämna i denna uppsats.  
 
I Sverige erkändes år 1981 det svenska teckenspråket som förstaspråk för personer med 
dövhet (SOU 2006, s. 78), därmed erkände riksdagen det svenska teckenspråket som ett 
officiellt språk i Sverige. Sverige blev det första landet i världen att godkänna teckenspråk 
som ett officiellt språk. (Hyltenstam 1999, s. 337) Personer med exempelvis dövhet är 
beroende av ett visuellt språk för att tillgodogöra sig information, samt för att kunna 
interagera kommunikativt med andra (SOU 2006, s. 57). För barn som är beroende av 
teckenspråk för att kommunicera betraktas teckenspråk som deras första språk och tillika 
deras modersmål. Den skrivna svenskan är alltså deras andra språk. (SOU 2006, s. 67-68)  
 
Personer som är beroende av teckenspråk för kommunikation med andra kan, till skillnad från 
andra språkliga minoriteter, inte lära sig att tillägna sig det talade språk som majoriteten 
använder. Detta eftersom de har en funktionsnedsättning som hindrar dem att tillgodogöra sig 
talat språk. Teckenspråkiga är därför i större utsträckning än andra beroende av att kunna få 
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information och kommunicera på sitt första språk, teckenspråk. En förutsättning för en 
tillfredställande kommunikation är då tillgången till teckenspråkstolk. (SOU 2006, s. 198) 
 
 
1.4.3 Teckenspråkstolk 
 
För att personer med dövhet skall kunna få en fullgod kommunikation i kontakt med personer 
som hör krävs tillgång till teckenspråkstolk. I enlighet med FN:s standardregler bör 
teckenspråkstolkar finnas tillgängliga, då detta ytterst är en fråga om demokrati och 
delaktighet. (SOU 2006, s. 198) Tolktjänst i offentlig regi kom till år 1968, då riksdagen 
beslutade om att tillsätta medel för detta ändamål. Tolktjänsten har därefter utvecklats och är 
idag en lagstadgad rättighet. (SOU 2006, s. 238) Teckenspråkstolkar har en möjlighet att 
ansöka om auktorisation genom Kammarkollegiet. Auktoriserade tolkar skall följa God 
tolksed, som är en vägledning för auktoriserade tolkar. (Kammarkollegiet 2004) De 
teckenspråkstolkarna vid FfBt, vilka deltagit i intervjuerna i denna uppsats, utgår från ”Etiska 
riktlinjer för tolkar” utfärdade av Örebro Läns Landsting (Örebro Läns Landsting 2006c). 
Gemensamt för dessa dokument är bland annat att tolken skall: bemöta alla människor med 
respekt, ha tystnadsplikt, förmedla tolkningen så att den överensstämmer med källspråket1, 
bör undvika jäv, tolka i jag-form2 samt att tolken skall vara opartisk. (Örebro Läns Landsting 
2006b, Kammarkollegiet 2004). God tolksed menar att tolken skall förbereda sig i möjligaste 
mån, inte skall föra samtal i samtalet samt att tolken har rätt att fråga om då denne inte förstått 
ett uttryck (God Tolksed, 2004, s. 4) 
 

 
1.4.4 Förmedlingstjänst för Bildtelefon (FfBt) 
 
Förmedlingstjänst för bildtelefon, FfBt, är en teknisk lösning för att möjliggöra telefonering 
mellan teckenspråkiga personer och personer som använder sig av talat språk. För en 
teckenspråkig person är FfBt således underlättande utifrån ICF:s klassifikation om 
omgivningens inverkan. FfBt har upphandlats av Post- & Telestyrelsen (PTS) och är förlagd 
till Tolkcentralen inom Örebro Läns Landsting (Post & Telestyrelsen 2006). Idag återfinns 
även fyra underleverantörer till tjänsten, vilka är: Stockholms Läns Landsting, Uppsala 
Tolkcentral, Tolkbyrån i Uppland och Visby tolkcentral. (Örebro Läns Landsting 2006a) PTS 
har upphandlat tjänsten sedan 1997. Till en början var endast särskilda ISDN-telefoner 
anslutna, det vill säga bildtelefoner kopplade över det analoga telenätet3. Behovet att utöka 
och anpassa tjänsten växte sig successivt starkare. År 2003 startades sedan ett 
utvecklingsprojekt för att utveckla tjänsten och anpassa denna till att kunna ta emot samtal 
även från IP-baserade bildtelefoner, det vill säga bildtelefoner kopplade över det digitala 
nätet. Detta projekt kom att kallas IP-access. Inom detta projekt utvecklades tjänsten till att 
skapa en central plattform, vilket gjorde det möjligt att införa en så kallad callcenter-lösning4. 
Detta innebar en samverkan mellan tolkcentraler på olika orter i landet. Tolkcentralerna kunde 
då samverka och de inkommande samtalen kunde fördelas. 2005 startades ytterligare ett 
utvecklingsprojekt; ”Tolken i fickan”. Detta projekt syftade till att utveckla metodik och 
teknik för att kunna förmedla samtal från mobila 3G-telefoner. Idag återfinns 
huvudmannaskapet fortfarande hos PTS, vilka står för tjänsten. Tjänsten är upphandlad med 
Örebro Läns Landsting, vilka administrerar FfBt. (Post & Telestyrelsen 2006) FfBt erbjuder 
                                                 
1 Källspråk är det språk från vilket ett yttrande översätts (Wadensjö 1998, s. 176). 
2 Tolken skall, enligt God tolksed (2004), återge det som sagts i första person, det vill säga tolka i jag-form. 
3 Analogt nät är det nät som trafikeras av vanlig taltelefoni. 
4 En callcenter-lösning utgörs av ett gemensamt växelsystem som fördelar inkommande samtal. 
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två olika typer av tjänster; förmedlade samtal och distanstolkning. Vid distanstolkning 
återfinns både den teckenspråkiga personen och den person som använder sig av talat språk på 
samma fysiska plats. Dessa ringer upp FfBt och får sin konversation tolkad mellan sig via en 
teckenspråkstolk vid FfBt. Tolken som syns i bildtelefonen, använder såväl teckenspråk som 
talat språk för att möjliggöra tolkningen mellan parterna. (Post & Telestyrelsen 2006) Vid 
förmedlade samtal ringer den person som önskar få ett samtal förmedlat upp FfBt, där en 
teckenspråkstolk svarar. Teckenspråkstolken ringer sedan upp den person som den som 
beställt samtalet önskar tala med och förmedlar samtalet mellan dessa två. Tolken tolkar på 
teckenspråk till den teckenspråkiga personen det den talande personen säger och från den 
teckenspråkiga personen tolkar teckenspråkstolken till talat språk det den teckenspråkiga 
personen säger. Även den person som talar i vanlig telefon kan ringa FfBt för att via dem 
ringa till en person som har bildtelefon. (Örebro Läns Landsting 2006a) 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer att ta upp betingelser för möjligheten till kommunikation och mot 
bakgrund av detta de avgörande svårigheterna som kan uppkomma i kommunikationen vid 
FfBt.  Inom ramen av en C-uppsats är det en omöjlighet att täcka in en helhetsbild av hur 
kommunikationen ter sig, dess problem och begränsningar vid FfBt. För att nå ökad kunskap 
om FfBt har jag valt att intervjua några av de teckenspråkstolkar som arbetar med tjänsten. I 
mötet mellan brukarna, är tolken den enda part som har överblick över hela situationen och 
står i direktkontakt med båda som använder sig av FfBt. I valet av informanter för uppsatsen 
förefaller det därför relevant att se till teckenspråkstolkarnas uppfattning om FfBt. Tolkarnas 
uppfattning om vad som verkar svårt i kommunikationen vid bildtelefon, är således 
uppsatsens empiriska material. Denna uppsats kommer att behandla de samtal som i realtid 
utförs via bildtelefon och telekommunikation av annan karaktär än den som sker i FfBt, 
kommer således inte att beröras. Den typ av kommunikation som kommer att behandlas i 
uppsatsen är inte av strukturell lingvistisk karaktär; uppsatsen kommer alltså inte fokusera på 
hur språket ser ut på ”ytan”. Istället kommer uppsatsen att behandla språk ur ett 
interaktionistiskt perspektiv, det vill säga se hur flera deltagare kommunicerar med varandra 
(Norrby 1996, s. 23). Inte heller den neurolingvistiska aspekten av kommunikation kommer 
att behandlas i uppsatsen, vilket innebär att uppsatsen kommer inte behandla hur hjärnan 
hanterar språket.  
 
Uppsatsen fokuserar på kommunikation ur en pragmatisk aspekt, den handlar alltså inte om 
vad som sägs utan hur språket används vid FfBt. Uppsatsen kommer att se till interaktionen i 
kommunikationen utifrån ett dialogiskt synsätt på tolkning. Det dialogiska synsättet kommer 
att förklaras under det teoretiska avsnittet 4.1.1. Uppsatsen kommer endast att behandla 
teckenspråkstolkens arbete och kommunikation vid förmedlade samtal i FfBt. Uppsatsen 
kommer inte att beröra de samtal som är så kallade distanssamtal, eftersom dessa typer av 
samtal är ytterst begränsade i antal. Vidare kommer uppsatsen heller inte att behandla 
teckenspråkstolkens arbetssituation vid tolkning vid fysiska möten. Däremot kommer vissa 
jämförelser att finnas med för att tydliggöra och definiera arbetet i FfBt. I huvudsak kommer 
alltså inte tolkning med brukarna fysiskt närvarande att behandlas. Då detta är en första 
pilotstudie på ett outforskat område, läggs fokus på teckenspråkstolkens arbete. Detta 
eftersom tolken är den som möjliggör kommunikationen i FfBt och utför det praktiska arbetet: 
att tolka mellan de parter som deltar i samtalet. Uppsatsen kommer således inte att behandla 
brukarnas uppfattning och perspektiv om de bildtelefonförmedlade tjänsterna. Denna uppsats 
kan dock bli underlag för fortsatta studier om dessa grupper vid ett senare tillfälle.  
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2 Metod 
 
Jag har valt en kvalitativ metod, eftersom kommunikation vid FfBt är en i stort sett outforskad 
arena och denna uppsats är en pilotstudie. Den empiriska delen av uppsatsen grundas på fyra 
semistrukturerade intervjuer med några av de teckenspråkstolkar som är verksamma i FfBt. 
För att få svar på mina frågor, har jag valt att undersöka vilka betingelser som är nödvändiga 
för att kommunikation vid FfBt skall uppkomma och analysera de svårigheter som 
uppkommer då dessa saknas. Genom intervjuerna har jag sökt kunskap om dessa betingelser. I 
intervjuerna har jag försökt att undersöka vad som i grunden är kännetecknande för de 
nödvändiga betingelserna. Således är det ett försök till retroduktion, eftersom jag klarlägger 
de grundläggande mekanismerna till kommunikation vid FfBt och skiljer ut dessa från de 
tillfälliga omständigheterna (Danermark 2003, s. 192). En styrka med retroduktion är att jag 
kan finna kunskap om de mekanismer som inte kan avläsas direkt i empirin. Dock har jag inte 
möjlighet att klart avgöra giltigheten i den retroduktiva slutledningen, eftersom det endast rör 
sig om ett begränsat antal intervjuer och det inte återfinns några fasta kriterier för den 
retroduktiva slutledingen. (Danermark 2003, s. 171) Vid intervjuerna med 
teckenspråkstolkarna har jag erhållit deras tolkning av situationen vid FfBt i dess specifika 
kontext. Genom att växla mellan delarna och helheten, mellan förståelse och förförståelse, kan 
jag få en ökad och djupare förståelse av de fenomen som uppträder vid FfBt (Danermark 
2003, s. 282-283). Eftersom den empiriska delen av denna uppsats utgörs av sociala subjekt 
föreligger en dubbelhermeneutik, jag tolkar andras tolkningar, föreställningar och 
förförståelse. (Danermark 2003, s. 65)  
 
Jag arbetar själv som teckenspråkstolk och är förtrogen med situationen vid FfBt. Som 
Danermark skriver: ”Ingen kan stiga ur sin begreppsvärld och se efter om ’verkligheten 
finns’, eller hur den ’egentligen är’, fri från begreppslig förförståelse. Och om vi kunde, så 
skulle vi i alla fall ändå inte begripa särskilt mycket”(Danermark 2003, s. 43). Med 
medvetenheten om de begrepp som används, situationen vid FfBt i sin helhet och en 
förförståelse om tolkning via FfBt, har jag möjlighet att komma till en djupare förståelse. 
Genom att jag och mina intervjupersoner till viss del delar liknande upplevelser, är det av 
yttersta vikt att jag vid intervjun förhållit mig öppen till nya intryck och tolkningar av 
situationen vid FfBt. Då verkligheten inte är transparent, utan innehåller krafter och 
mekanismer som vi inte kan observera utan endast erfara (Danermark 2003, s. 47), har jag 
med min förtrogenhet, haft en större möjlighet att ställa utvecklande och relevanta frågor till 
tolkarna vid intervjuerna. Tolkarna har i sin tur kunnat känna sig trygga med mig och våga 
berätta om sina erfarenheter, eftersom vi delar en viss förförståelse. Det är dock viktigt att 
vara vaksam på den eventuella påverkan jag som intervjuare, medvetet eller omedvetet, kan 
ha gjort. Då jag är bekant med dem som intervjuats är det av vikt att ha i åtanke att detta kan 
ha påverkat intervjuerna. Genom en hermeneutisk ansats har jag fått en djupare förståelse för 
de mekanismer som kan uppträda i FfBt. Därefter har jag en möjlighet att förklara dessa. För 
att kunna förklara det som sker i FfBt, krävs att jag först besitter förståelse om de 
bakomliggande mekanismerna (Danermark 2003, s. 360). Det är av yttersta vikt för mig att 
jag är vaksam då jag tar del av andras tolkningar, så att jag inte förleds av min egen 
förförståelse. Det är även viktigt att jag förhåller mig kritisk till de tolkningar jag gjort.  
 
Det empiriska materialet består av intervjuer med fyra verksamma teckenspråkstolkar vid 
FfBt i Örebro. Detta är ett litet material, så möjligheten till generalisering är begränsad. Dock 
kan uppsatsen ge en vägledning om svårigheter i interaktionen vid FfBt och i förlängningen 
även om vilka betingelser som kan vara viktiga vid kommunikation i allmänhet. De 
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betingelser som framkommer vid FfBt kan påvisa vad som är nödvändigt för att 
mellanmänsklig kommunikation skall vara möjlig.  
 
Genom hela arbetet har jag strävat efter att vara stringent med en ständig medvetenhet om 
mitt syfte och frågeställningen. Med denna medvetenhet är målet att jag i uppsatsen skall 
undersöka det jag avsett att undersöka (Kvale 1997, s. 214-215). Vid utformandet av 
intervjuguide, intervjusituation och kategorisering av det som framkommit vid intervjuerna, 
har jag försökt att motverka godtycklig subjektivitet. Med min förförståelse för situationen vid 
FfBt, kan jag dock inte garantera att jag inte inverkat på de resultat som framkommit. För att 
få en ökad möjlighet till reliabilitet har intervjuerna skrivits ut i sin helhet, vilket medför en 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera de frågor som ställts och de meningskategorier som 
utformats. (Kvale 1997, s. 213) 
 
 
2.1 Urval 
 
För att få svar på frågeställningen skulle det vara av värde att intervjua personer ur båda 
brukargrupperna (bildtelefonanvändare och de som talar via taltelefon). Då detta är en 
pilotundersökning och det inte finns så mycket forskning på FfBt, valde jag att endast samla 
empiriskt material ifrån dem som förmedlar denna tjänst: teckenspråkstolkarna. Jag valde just 
dessa eftersom teckenspråkstolken är den enda i situationen som har direktkontakt med de 
övriga i situationen.  
 
För att välja ut de teckenspråkstolkar som skulle ingå i mitt empiriska material i uppsatsen 
krävdes en rad ställningstaganden. För att få ut mesta möjliga av intervjuerna, önskade jag att 
kunna intervjua teckenspråkstolkar som var väl förtrogna med situationen i FfBt. FfBt är en 
relativt ny tjänst och långt ifrån alla är vana vid tekniken. Jag valde att ta kontakt med 
Tolkcentralen i Örebro, eftersom det är den tolkcentral som PTS gjort sin upphandling med. 
Jag utgick då ifrån att det på denna arbetsplats fanns störst erfarenhet av att förmedla 
bildtelefonsamtal. Eftersom de intervjuade tolkarna är vana att förmedla denna typ av samtal, 
förväntade jag mig också att samtalen kunde kretsa kring uppsatsens intresseområden: 
kommunikationen och svårigheter vid FfBt. Att tolkarna i arbetet haft tid och möjlighet till 
reflektion kring samtalen istället för fullt fokus på tekniken, ansåg jag var av stor betydelse. 
Jag kontaktade Örebro Tolkcentral, vilka i sin tur valde ut de tolkar som var villiga att delta i 
studien och som hade möjlighet. Jag var således inte inblandad i valet av personerna som 
deltog vid intervjuerna.  
 
 
2.2 Etiska ställningstaganden 
 
Inför intervjuerna var det viktigt för mig att tänka igenom de etiska aspekterna och 
exempelvis undvika frågor med svåra sociologiska begrepp. De tolkar som blivit tillfrågade 
och som var villiga att medverka vid intervjuerna, fick ett missivbrev där det bland annat 
informerades om uppsatsens generella syfte och att de i efterhand hade möjlighet att läsa 
igenom utskriften från intervjun. Vid intervjutillfället fick de information om att de när som 
helst hade möjlighet att avbryta intervjun. Detta informerade samtycke är i enlighet med 
Kvales krav för frivillighet i projektet (Kvale 1997, s. 107). Att skydda 
undersökningspersonerna är viktigt vid intervjuer. Antalet teckenspråkstolkar vid FfBt är 
relativt litet och det är därför än mer viktigt att de tolkar som deltar i intervjun känner sig 
trygga med att det de sagt vid intervjutillfället blir ordentligt avpersonifierat. (Kvale 1997, s. 
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109).  Detta är i förlängningen av yttersta värde även med hänsyn till brukarna. Då exempel 
på autentiska samtal behandlades vid intervjun, var det av största vikt för mig att tänka på 
tolkens tystnadsplikt och att avpersonifiera alla uppgifter nogsamt.  
 
 
2.3 Intervju 
 
Den empiriska delen av uppsatsen grundas på fyra semistrukturerade intervjuer med några av 
de teckenspråkstolkar som är verksamma vid FfBt. Då intervjun är en mellanmänsklig 
situation där två personer möts i ett ömsesidigt samtal, hade jag för avsikt att erhålla 
kvalitativa beskrivningar ifrån den intervjuades livsvärld för att sedan tolka deras mening 
(Kvale 1997, s. 117). De intervjuade fick vid intervjutillfället ytterligare en kort bakgrund till 
syftet med intervjun, detta som en slags ram för samtalet (Kvale 1997, s. 120). Vetenskapligt 
arbete består i att utreda och identifiera sammanhang mellan det vi erfar och underliggande 
mekanismer (Danermark 2003, s. 48). För att se till vad teckenspråkstolkarna verksamma i 
FfBt anser utgöra svårigheter i situationen, syftade samtalen till att definiera dessa 
mekanismer. Intervjuerna var av explorativ art, då de sökte efter upptäckter på en relativt 
outforskad arena (Kvale 1997, s. 119). Vid en intervju är det viktigt att på kort tid skapa en 
bra atmosfär, där den intervjuade känner sig fri att tala kring det aktuella ämnet (Kvale 1997, 
s. 118). Tolkcentralen i Örebro har lokaler som de brukar använda till samtal och möten, detta 
blev därför en naturlig miljö för intervjuerna.  
 
 
2.4 Analys 
 
För att kunna använda det empiriska materialet på ett bra sätt, krävs en medvetenhet om 
analysmetoden. Intervjuerna i denna uppsats har först skrivits ut i sin helhet och senare 
bearbetas. Intervjuerna har återgetts ordagrant med viss hänsyn till att tal och skrift skiljer sig 
åt. Utskrifterna har till syfte att fånga det innehåll som de intervjuade tolkarna vill förmedla. 
Fokus av utskrifterna ligger därmed inte på hur tolkarna grammatiskt uttrycker sig. (Kvale 
1997, s. 156) Genom tolkning av materialet har jag gått utöver det som direkt är uttalat vid 
intervjuerna, vilket kan påvisa strukturer och relationer som är underliggande vid tolkning i 
FfBt (Kvale 1997, s. 182-183). Jag har analyserat intervjuerna genom meningskategorisering. 
Meningskategoriseringen syftar till att utröna förekomsten av de svårigheter som framkommit 
vid intervjuerna (Kvale 1997, s. 174). De svårigheter som framkommit vid intervjuerna har 
analyserats utifrån den teoretiska ram som jag ansett lämplig som förklaring. Jag har dock en 
viss förförståelse, vilken påverkade mitt upplägg av intervjuguide (Layder 1998, s. 53). Vid 
meningskategorisering och tolkning har det varit av största vikt att förhålla mig kritisk till de 
kategorier och de tolkningar som gjorts av materialet. Då det de facto är ett subjekt; 
uppsatsförfattaren, som upprättat analysenheterna och meningskategorierna, föreligger en risk 
för icke reliabilitet av resultaten.  
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3 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning inom fältet FfBt är ytterst begränsad. En hel del forskning finns om 
teckenspråkstolkning och tolkar, men ingen studie om tolkning via FfBt. Flera studier av 
teckenspråkstolkning ur ett sociologiskt perspektiv är gjorda, men denna forskning är dock 
gjord om tolkning i sammanhang där brukare och tolk befinner sig i samma fysiska rum.  
 
Tidigare studier har gjorts ur olika aspekter av kommunikation via bildtelefoni. Två 
utvärderingar på uppdrag av Post- och Telestyrelsen har genomförts: ”Samhällsekonomisk 
utvärdering av post och teletjänster för funktionshindrade, modellutveckling och tillämpning” 
(2002). I utvärderingen återfinns FfBt utvärderad ur aspekterna: tjänstens kvalité, kostnad och 
effektivitet. Resultatet påvisade bland annat en hög livskvalitetskattning utifrån ICF hos 
målgruppen teckenspråkiga, främst barndomsdöva. (Götherström mfl 2002, s. 60). Även en 
utvärdering av brukarnyttan av projektet ”tolken i fickan” är gjord. ”Tolken i fickan” är ett 
projekt för mobil videokommunikation för döva. I denna utvärdering finner man en betydande 
brukarnytta till en låg till måttlig kostnad. (Bernfort mfl 2005, s. 1)  
 
Vidare har det producerats uppsatser i ämnet bildtelefoni och 3G. Diskay (2003) har studerat 
hur mobila tjänster bör utformas för att underlätta kommunikation för funktionshindrade. I 
Diskays uppsats (2003) ”Trådlösa nät och 3G för funktionshindrade” beskrivs hur tjänsterna 
bör utformas ur ett tekniskt perspektiv för att vara mer effektiva. I uppsatsen ”3G ljuv musik 
för döva öron” studeras hur 3G-kommunikationen påverkat dövas vardagsliv. (Hülphners mfl 
2005) Även Björk (2006) har gjort en studie av dövas subjektiva upplevelse av 
kommunikation via 3G. Flera studier är alltså gjorda på bildtelefoni och FfBt, men ingenstans 
finns studier på svårigheter med tjänsten FfBt och hur denna tjänst kan ses ur ett sociologiskt 
perspektiv.  
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4 Teori 
 
 
4.1 Tolkning mellan språk 
 
Tolkning är en oerhört komplicerad process. För att komma närmare fenomenet krävs det att 
vissa grundantaganden med hjälp av tolkteorier klargörs och definieras. De studier som gjorts 
på tolkar och översättning följer i huvudsak två huvudtrender. Fokus på översättandet av 
texter har utgjort den ena huvudfåran, medan den andra huvudtrenden fokuserar på tolken. 
Tolken som aktör utgör således den andra huvudfåran inom forskning på tolkning, här 
utkristalliseras tre inriktningar; forskning mot teori och metod för undervisning i tolkning, 
neurolingvistisk tolkning (vad som händer i huvudet på tolken) och tolkning som primärt 
socialt och kulturellt fenomen. Denna uppsats kommer att utgå från den sistnämnda 
inriktningen. Inom denna inriktning ligger fokus på de processer som återfinns mellan tolken 
och dennes omgivning. Således fokuseras det på samspelet mellan två personer med olika 
språk som via en tolk möts, eftersom tolken behärskar båda språken. (Wadensjö 1998, s. 17-
18) Då tolkens ses som en aktör, inverkar även dennes referensramar på samtalet. Wadensjö 
menar att ett tolkmedierat samtal5 påverkas av tolkens, samt de närvarandes referensramar 
samtidigt. Detta innebär att tolken är en aktör i samtalet och påverkar genom sin närvaro. 
(Wadensjö 1998, s. 124-126)  
 
 
4.1.1 Dialogism 
 
Om man ser på kommunikationen i en tolkning ur en tolkteoretisk aspekt, kan man ansluta sig 
till ett monologiskt eller ett dialogiskt synsätt av tolkning. Dessa två synsätt är två motsatta 
teorier om tänkande och språk (Wadensjö 1998, s. 30). Att se tolkning utifrån ett monologiskt 
synsätt innebär att man ser kommunikationen som en enkelriktad överföringsprocess, där 
fokus bland annat ligger på den textmässiga strukturen hos yttranden. Wadensjö benämner 
detta synsätt på kommunikation som ”tal som text” och i förlängningen som sekvenser i form 
av yttranden.(Wadensjö 1998, s. 19-21)  
 
Om man istället ser tolkning utifrån ett interaktionistiskt förhållningssätt, är detta förenligt 
med ett dialogiskt synsätt av tolkning. Tolkning ses då som ett samspel som äger rum i en 
specifik situation, vilket är ett ömsesidigt riktat agerande. Wadensjö benämner tolkningen 
som ”tal som agerande”. I ett dialogiskt synsätt ser man således till interaktionen mellan 
människor i sociala sammanhang. (Wadensjö 1998, s. 20) Tolkning ur ett dialogiskt synsätt 
innebär alltså att se samspel i en specifik kontext. Dialogism innebär att det som sägs har en 
mening som fortlöpande etableras, omprövas och etableras på nytt mellan människor i 
konkreta sociala samspel. Ord och fraser har ingen mening i sig själva, utan etableras mellan 
människor i det specifika mötet. Wadensjö menar att man kan se det tolkade samtalet som ett 
situerat aktiveringssystem, där kommunikationen äger rum i konkreta situationer och där 
människors interaktion beaktas. (Wadensjö 1998, s. 29-31) Ett tolkmedierat samtal utgörs av 
minst tre personer: de personer som tolken tolkar emellan samt tolken själv. Tolken, liksom 
de övriga parterna influerar och influeras av samtalet, deltagarna, språken och kulturen i de 
olika språken, samt de sociala normerna i interaktionen. Parterna som tolken tolkar har 
tillhörighet i kulturen i sina respektive språk. (Napier 2002, s. 20-21) Tolken som är 

                                                 
5 ”tolkmedierande samtal, samtal mellan två eller flera personer med assistans av tolk (Wadensjö 1998, s. 177)” 
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bikulturell och tvåspråkig kan dock ses som medlem av en tredje kultur, eftersom denne skall 
verka för förståelse mellan de parter denne tolkar emellan (Atwood &Gray 1986, s. 80-85).  
 
 
4.1.2 Tolkningens kontext och antecipation  
 
För att tolkning ur ett dialogiskt perspektiv överhuvudtaget skall vara möjlig, krävs att vissa 
förutsättningar uppfylls.  Ghelly V. Chernov (1994) menar att förmågan att antecipera, det vill 
säga att förutse hur samtalet kommer att fortlöpa är av stor vikt. För att det skall vara möjligt 
att antecipera krävs att situationen ger tillräcklig information för detta. Chernov hävdar att 
redundans av informationsinnehållet är mycket viktigt. Det vill säga att innehållet vid ett 
samtal ger så pass mycket ”överflödig” information så att tolken kan förutse vad som komma 
skall. Om tolken känner till situationen och talaren, blir det lättare för denne att anticipera och 
göra sig ett antal hypoteser om samtalets fortsättning. (Chernov 1994, s. 140-144) 
 
Chernov påvisar att situationens kontext är av stort vikt och framhåller åtta faktorer som är av 
vikt för möjlighet till pragmatisk antecipering:  

- vad som utmärker det som sägs,  
- temat av det som behandlas,  
- vad som föranlett det som sägs,  
- vem skall ta emot det som sägs,  
- vart det som sägs äger rum (plats eller forum),  
- vilken tid, vad målet med kommunikationen är,  
- vad motivet med det som sägs är (varför talaren talar).  

Chernov hävdar att språkförståelse bygger på människans förmåga att förutse vad som 
komma skall, vilket bland annat bygger på information i situationen. (ibid)                                                        
 
 
4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv  
 
Vid förmedlade samtal vid FfBt interagerar tre personer i ett så kallat tolkmedierat samtal. 
Dessa parter har olika roller och olika relation till varandra. För att studera hur 
kommunikationen kan te sig vid FfBt, är Goffmans dramaturgiska perspektiv ett verktyg för 
att kunna förstå och förklara hur kommunikationen kan fortlöpa. Goffmans dramaturgiska 
perspektiv kan åskådliggöra hur rollerna fördelas och spelas vid FfBt, men även påvisa vad 
som bör återfinnas för att en kommunikation skall kunna fortlöpa.  
 
Goffman beskriver hur det sociala livet kan studeras. Goffman menar att vi bygger upp och 
befäster våra jag i kommunikation med andra. Vi presenterar oss själva och vårt agerande 
inför andra människor. Goffman liknar det sociala spelet vid en teater: det dramaturgiska 
perspektivet. Han utgår då från individen som kommunicerar och menar att denne spelar 
roller. Det är av största vikt att individen har en tro på sin roll för att uppnå det denne önskar: 
att överföra önskat intryck på sin publik. Individen kan dock vara olika övertygad av sin roll, 
från att vara fullständigt duperad av sin egen roll, till att vara ”cynisk” och inte tro på rollen. 
Publiken blir i sin tur övertygad av rollen eller inte. (Goffman 2000, s. 25-27) 
 
Goffman beskriver arenan, vilken avgränsas av perceptions- eller varseblivningsbarriärer, 
med hjälp av begreppet regioner. Han skiljer på den främre och den bakre regionen. Den 
främre regionen är den plats där framträdandet äger rum (Goffman 2000, s. 97), medan den 
bakre regionen utgörs av den arena där förberedelse och utträde från rollgestalten möjliggörs 
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(Goffman 2000, s. 101-102). I den bakre regionen har vi de verktyg som krävs för att utforma 
individens roll, medan vi i den främre regionen har vår fasta rekvisita (Goffman 2000, s. 219). 
Regionerna definieras alltså utifrån referenspunkt och funktion av framträdandet. Den bakre 
regionen tenderar att vara mer informell, medan den främre regionen brukar orienteras mot ett 
mer formellt förhållningssätt. (Goffman 2000, s. 114-115)  
 
Goffman använder begreppet fasad för den situation, i vilken individens framträdande 
utspelas. Fasaden kan användas avsiktligt eller oavsiktligt av individen och utgörs av den 
expressiva utrustningen. (Goffman 2000, s. 28-29). Fasaden kan vara den samma för olika 
rutiner, en given fasad kan också bli institutionaliserad och ge upphov till stereotypiska 
förväntningar. Detta innebär då att fasaden som valts blir en kollektiv representation. 
(Goffman 2000, s. 33). En status eller en position är således ett mönster av ändamålsenliga 
uppträdanden, vilka är sammanhängande och klart definierade. Den yrkesverksamme så att 
säga leker med sin yrkesroll för att förverkliga denna. (Goffman 2000, s. 71-72) Den sociala 
fasaden innefattar inramning, uppträdande och maner (Goffman 2000, s. 33-35). Inramningen 
(the setting) inbegriper själva rekvisitan för framförandet inom eller på scenen. Inramningen 
utgörs även av personlig fasad, såsom talmönster, ålder, kön osv. I den personliga fasaden kan 
det vara av vikt att hålla isär uppträdande och manér. Uppträdande är det som kan refereras 
till den agerandes sociala status och om individens temporära rituella tillstånd. Det vill säga 
om individen är engagerad i informell aktivitet eller en formell aktivitet (exempelvis arbete). 
Manér visar på det som ger oss besked om den roll i interaktionen som den agerande tänker 
sig utveckla och spela i den aktuella situationen. Vi förväntar oss att det återfinns ett 
sammanhang mellan inramning, uppträdande och manér. (Goffman 2000, s. 29-31) Dessutom 
är det av vikt, för att rollen skall kunna genomföras på ett övertygande sätt, att den agerande 
själv är uppriktigt övertygad om sin uppriktighet (även om denne är ouppriktig). För att vi 
skall lyckas med vår roll krävs att vi kan förutse hur verkligheten och rutinen ter sig. Genom 
denna anteciperande socialisation är vi alltså kapabla att klara en rutin och lyckas med vår 
rollprestation. (Goffman 2000, s. 68-69)  
 
En samling individer som samarbetar i en framställning av en rutin betecknas som ett team. I 
teamet är medlemmarna ömsesidigt beroende av varandra, vilket sannolikt kommer att 
överbygga de sociala eller strukturella klyftor som kan återfinnas i situationen. (Goffman 
2000, s. 77-79) Teamet måste bemästra ett intimt samarbete för att bevara en given definition 
av situationen (Goffman 2000, s. 95). Det kan överföras hemlig kommunikation mellan 
medlemmarna i teamet. Dessa överenskommelser benämner Goffman som ”teammaskopi” 
(Goffman 2000, s. 157).  
 
I många framträdanden finner man också att någon tilldelas rollen att kontrollera och regissera 
den dramatiska handlingens utveckling. Denna roll som regissör medför uppgifter i form av 
att se till att team-medlemmarna uppför sig på, för situationen, lämpligt sätt samt att fördela 
rollerna i framträdandet. Regissören har i egenskap av sin roll möjlighet att korrigera och 
bestraffa olämpligt beteende. (Goffman 2000, s. 90-91)  
 
 
4.3 Kommunikation utifrån Habermas  
 
Att kommunicera är att samspela, för att denna interaktion skall komma till stånd krävs att 
personerna i den aktuella situationen möts och har möjlighet att mötas kring något. I 
kommunikationen vid FfBt återfinns minst tre parter som tillsammans skall få ett samtal att 
flyta. För att förstå hur detta är möjligt, och vilka svårigheter som kan uppkomma i denna 
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situation, krävs en teori om kommunikation. Teorin om kommunikation måste först och 
främst klargöra villkoren för handlingskoordination och samarbete. Samförstånd handlar om 
att förstå yttringar och att erkänna dem som giltiga. (Carleheden 1996, s. 40). Habermas 
(1996) menar att kommunikation och interaktion måste koordineras utifrån vissa 
gemensamma informella regler i en så kallad handlingsplan (Habermas 1996, s. 115). 
Habermas handlingsteori kan ge vägledning i hur social handling är möjlig, men även utgöra 
ett användbart teoretiskt verktyg för att analysera kommunikation vid förmedling via FfBt och 
dess betingelser för kommunikation.  
 
 
4.3.1 Talets giltighetsbas  
 
Habermas ställer sig frågan om hur social ordning är möjlig och hur social handling är möjlig 
(Habermas 1996, s. 111). Habermas framhåller att handling som syftar till inbördes förståelse 
är grundläggande och menar att där återfinns allmänna förutsättningar för kommunikativt 
handlande. (Habermas 1996, s. 143) Habermas definierar universella villkor för möjlig 
inbördes förståelse mellan deltagarna i en kommunikativ handling. Han menar att om man 
överhuvudtaget vill delta i en förståelseprocess, måste man resa följande universella villkor: 
 

- ”att uttrycka sig förståeligt, 
- att ge (lyssnaren) något att förstå,  
- att därvid göra sig förstådd, 
- att uppnå en inbördes förståelse.” (Habermas 1996, s. 144) 
 

För ett förståelsebaserat yttrande krävs att man skall kunna identifiera tre pragmatiska 
funktioner: att något framställs, att det i yttrandet går att urskilja en intention och att det 
etablerats en interpersonell relation. Målet med detta är att nå ett samförstånd som vilar på de 
fyra, ovan nämnda universella villkoren. För att se ett yttrande som lyckat krävs även att det 
är grammatiskt förståeligt. (Habermas 1996, s. 173-175). För att en talhandling skall anses 
som lyckad måste dessutom talaren:  

 
(…) ha för avsikt att meddela ett sant proportionellt innehåll, så att lyssnaren kan dela talarens vetande. 
Talaren måste vilja uttrycka sina intentioner sannfärdigt, så att lyssnaren kan tro på talarens yttrande (och 
lita på honom). Talaren måste slutligen välja ett yttrande som är riktigt med hänsyn till existerande normer 
och värden, så att lyssnaren kan acceptera yttrandet och talare och lyssnare kan vara överens om yttrandet 
i förhållande till en erkänd normativ bakgrund. (Habermas 1996, s. 144-145) 

 
Målet med en förståelseprocess är således att få till stånd ett samförstånd som resulterar i 
ömsesidig förståelse. Detta i sin tur förutsätter ett gemensamt vetande, ömsesidigt förtroende 
och inbördes överensstämmelse. (Habermas 1996, s. 145) 
 
 
4.3.2 Rena typer av socialt handlande: handlingstyper 
 
Habermas menar att kommunikativt handlande är en interaktion som koordineras via 
talhandlingar (Habermas 1996, s. 111). Talhandlingarna kan kategoriseras i handlingstyper, 
vilka vilar på olika giltighetsanspråk. De olika kommunikativa handlingstyperna förhåller sig 
reflexivt till tre typer av världar; den objektiva (med giltighetsanspråket sanning), den sociala 
(med giltighetsanspråk på normativ riktighet) och den subjektiva inre världen (där 
giltighetsanspråket är sannfärdighet). Habermas menar att vi i det kommunikativa handlandet 
förhåller oss reflexivt till samtliga dessa tre världar, även om någon av de tre världsrelationer 
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kan stå mer i centrum.  Det är av vikt att veta vilken av världarna som står i centrum vid det 
specifika tillfället. (Habermas 1996, s. 102-103) För att ett interaktionsmönster skall kunna 
bildas krävs att handlingssekvenserna fortlöper och koordineras utifrån vissa regler 
(Habermas 1996, s. 111). Habermas belyser olika aspekter av handlingsrationalitet (Habermas 
1996, s. 83) och menar att kommunikativt handlande är en interaktion som koordineras med 
hjälp av talhandlingar. För att social ordning skall vara möjlig krävs koordination och 
reproduktion i enlighet med vissa regler (Habermas 1996, s. 111). Ju mindre deltagarna kan 
förlita sig på en gemensam situationsförståelse som på förhand skapats genom traditioner, 
desto viktigare är det att frambringa sådan bakgrundskonsensus utifrån deltagarnas egna 
prestationer. (Habermas 1996, s. 104)  
 
Habermas argumenterar för att handlingsplanen är det centrala i interaktion mellan 
människor. För handlingsplanen skall vara möjlig krävs dock en gemensam definition av 
situationen hos aktörerna. Handlingsplanen gör det möjligt att välja olika handlingsalternativ 
med intentionen att nå ett visst mål, således är handlandet teleologiskt (Habermas 1996, s. 
115). Det kommunikativa handlandet är en kooperativ tolkningsprocess där aktörerna söker 
en gemensam situationsdefinition av sina ömsesidiga tolkningar, således ett reciprokt projekt. 
I sökandet av det gemensamma är det dock nödvändigt att överlappa sina respektive 
situationsdefinitioner för att definiera en gemensamt hållbar handlingssituation. (Habermas 
1996, s. 104)  
 
Habermas har utarbetat en teori om rena handlingtyper, då han utgår från 
handlingsrationalitetens aspekter (Habermas 1996, s. 107). Han benämner dessa 
handlingstyper som rena handlingstyper, men som på en konkret nivå ofta är kombinationer 
av rena typer (Carleheden 1996, s. 66-67). Habermas skiljer mellan icke sociala handlingar, 
dvs. instrumentella handlingar, och sociala handlingar. Habermas preciserar vidare sociala 
handlingar utifrån tre olika typer; symboliskt handlande, kommunikativt handlande och 
strategiskt handlande. Skillnaden mellan strategisk handling och de andra handlingstyperna är 
skillnad i handlingsorientering. Den strategiska handlingen är, enligt Habermas, 
framgångsorienterad. Habermas definierar fyra handlingstyper, vilka han betecknar som rena 
fall av socialt handlande. (Habermas 1996, s. 187) Habermas menar att handlingstyperna 
fungerar som ett klargörande för hur social handling faktiskt är möjlig (Habermas 1996, s. 
111). Habermas skiljer på handlingstyperna; strategisk handling, konstativ handling, expressiv 
självframställning och normreglerad handling (Habermas 1996, s. 102-103).  
 
Strategiskt handlande är en social handling, men monologisk till sin karaktär. Strategiskt 
handlande kan skiljas mellan förtäckt strategiskt handlande och öppet strategiskt handlande. 
Det förtäckta strategiska handlandet kan vara omedvetet vilseledande eller medvetet 
vilseledande. Habermas menar att det strategiska handlandet är socialt, men med syftet att nå 
framgång och är inte primärt förståelseorienterat. Den strategiska handlingen söker således 
effektivitet. (Habermas 1996, s. 100-103)  
 
De tre återstående handlingstyperna; konstativt handlande, expressiv självframställning och 
normreglerad handling är, till skillnad från strategiskt handlande, orienterade mot förståelse. 
De är kommunikativa eftersom de styrs av samförstånd och är dialogiska till sin karaktär. 
(Habermas 1996, s. 103) Kommunikativ handling har alltså två aspekter; stävan efter 
samförstånd (den kommunikativa aspekten) och syftar till att nå ett specifikt ändamål (den 
teleologiska aspekten). Dessa två i kombination bildar en förståelseprocess. Det krävs dock en 
strävan efter samförstånd för att den teleologiska aspekten skall komma till stånd. (Habermas 
1996, s. 126-127) 
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Konstativt talhandling: Inom denna handlingstyp har talaren en objektiverande inställning. 
Detta innebär att den som talar förhåller sig främst till vad som sker i den objektiva världen. 
Talhandlingarna av konstativ art är i många fall förkortade faktakonstateranden. Inom denna 
handlingstyp gör man anspråk på sanning. (Habermas 1996, s. 102-104) Här framställs 
vetande, kumulativa effekter av argumentation, vilka lagras i form av teorier (Habermas 1996, 
s. 105).  
 
Expressiv självframställning: Inom denna talhandling framställer subjektet sig själv och 
uttalar sig om något ifrån sin egen subjektiva värld. Expressiva gester och talframställningar i 
form av explicita uttalanden anknyter till anspråk på sannfärdighet. Ofta är dessa 
talhandlingar uttrycksfulla och kreativa i sitt uttryckssätt. (Habermas 1996, s. 103) Habermas 
menar dock att subjektet här förhåller sig till två världar: den inre subjektiva världen och den 
yttre objektiva världen. Men, den inre subjektiva världen får mening endast i kontrast till den 
objektiva (Habermas 1996, s. 125). 
 
Normreglerande handlingar: I denna handlingstyp har man oftast generaliserade 
beteendeförväntningar och sätter riktighet som giltighetsanspråk, vilket kopplas till den 
sociala världen. Här förkroppsligas ett moraliskt och praktiskt vetande. Man ser här till 
riktigheten i talhandlingen i förhållande till normen. (Habermas 1996, s. 102-103)     
 
Figur: Rena typer av socialt handlande (Habermas 1996, s. 103) 
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Giltighetsanspråken i handlingstyperna är alltså:  

- Sanning; att utsagan återger eller bygger på ett sakförhållande eller en erfarenhet så att 
den som lyssnar kan dela talarens vetande.  

- Sannfärdighet; att talaren kan uttrycka sin intention, så att den som lyssnar kan lita på 
talaren.  

- Riktighet; att talhandlingen uppfyller accepterade normer eller erkända självbilder så 
att den som lyssnar kan vara överens med den som talar om de värden som omnämns.     

Det handlar således ytterst om att giltighetsanspråken kopplas ihop med den typ av 
världsrelation som är central i den specifika kommunikationen. Vi förhåller oss dock reflexivt 
till samtliga tre världsrelationer. (Habermas 1996, s. 102-103) Habermas framhåller att vi gör 
vissa idealiseringar då vi använder ett naturligt språk. Dessa idealiseringar är nödvändiga för 
att kommunikationen överhuvudtaget skall lyckas. Vi utgår då ifrån de anspråk på sanning 
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och riktighet som görs i alla samtal. Giltighetsanspråken på sanning och riktighet kan dock 
ifrågasättas och en så kallad diskurs kan uppkomma. (Carleheden 1996, s. 27) Habermas 
tydliggör sammanfattningsvis relationen mellan betydelse och giltighet: ”Vi förstår en 
talhandling, när vi känner till de grunder som en talare skulle kunna anföra för att övertyga en 
tilltalad om att han under de givna omständigheterna är berättigad att göra anspråk på giltighet 
för sitt yttrande” (Habermas 1988, s. 128, från Carleheden 1996, s. 33). 
 
 
4.4 Ramverk för deltagande 
 
I ett tolkmedierat samtal vid FfBt är tolken den enda person i samtalet som har direkt kontakt 
med övriga deltagare i samtalet. Tolken har till uppgift att förmedla det som sägs på det sätt 
som något sägs på (Kammarkollegiet 2004, s. 4). Goffman (1974, 1981) har analyserat 
ramverket för deltagande6 i samtal, vilken gagnar uppsatsen genom att åskådliggöra den 
ansvarfördelning i yttranden som uppstår vid FfBt. Goffman (1974, 1981) utgår från 
“frames”, vilka han definierar enligt följande: “I assume that definitions of a situation are built 
up in accordance with principles of organization which govern event – at least social ones – 
and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic 
elements as I am able to identify (Goffman 1974, s. 10-11)”. Goffman menar att frames är 
delar av en större helhet (Goffman 1974, s. 10-11). ”One important idea is stated in the 
definition: frames are only a part of a still larger structure, the definition of the situation. The 
definition of the situation is the actor’s largest subjective response; frames are a part of this 
subjective structure (Scheff 2006, s. 76)”. Goffman (1974, 1981) har gjort en modell för hur 
ansvar i ett samtal fördelas utifrån talarskap7. Goffmans ramverk för deltagande används i 
denna uppsats för att förklara och förstå hur tolken fördelar ansvaret för kommunikationen vid 
FfBt. 
 
 
4.4.1 Talarskap 
 
Goffman skiljer ut tre olika talarskap för yttranden: animator, author och principal (Goffman 
1981, s. 226). Animatorn fungerar som en animatör av något, det vill säga talaren markerar att 
det sagda ursprungligen kommer ifrån en annan person. Ansvaret för det som sagts ligger 
således hos någon annan än den person som framställer det som sägs. Personen själv 
formulerar det som sägs (Goffman 1974, s. 542), men står inte som ansvarig för det sagda. I 
en tolksituation kan detta yttrande från tolken markeras som ett citat genom intonation eller 
med av ett säga-verb; ”Det är Pelle som säger att …”, ”… säger han här”. (Wadensjö 1998, s. 
80) 
 
En author fungerar som en sammanställare av ett yttrande. En author tillskriver någon annan 
det yttersta ansvaret av det som sägs, men tar själv på sig ansvaret för att sammanställa och 
animera på nytt. Ett yttrande ur ett author-perspektiv kan vara att denne använder sig av 
pronomenet ”vi”/”man”, vilket kan exempelvis syfta på att denne företräder eller 
representerar en viss grupp vid sitt uttalande. (Goffman 1981, s. 226).  
 

                                                 
6 Wadensjö (1998) har använt sig av och översatt Goffmans begrepp ”the participant framework” med ramverket 
för deltagande, vilket fortsättningsvis kommer vara den översättning av begreppet som används i denna uppsats. 
7 Wadensjö (1998), har använt sig av, och översatt Goffmans begrepp ”production formats” med talarskap, 
vilket fortsättningsvis även kommer användas i denna uppsats. 
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Ett talarskap utifrån ett principal-perspektiv tillskriver talaren inte någon annan ansvaret för 
det man säger, utan står själv som ansvarig för yttrandet. (Goffman 1981, s. 226) Wadensjö 
menar att tolkar intar ett principal-perspektiv då de tolkar i första person (jag-form) 
(Wadensjö 1998, s. 80), vilket God tolksed (2004) menar att tolken ska göra 
(Kammarkollegier 2004, s. 5). Principal-perspektivet kan ses som ett tolkande principal-
perspektiv respektive principal-perspektiv. Då tolken återger det brukaren sagt och tolkar i 
jag-form, intar tolken ett tolkande principal-perspektiv. Då tolken däremot säger något i jag-
form i egenskap av sig själv, sker detta ur ett principal-perspektiv.  
 
 
4.5 Teoretisk slutsats 
 
För att finna en förklaring och få en ökad förståelse för svårigheterna vid FfBt, kommer jag att 
använda mig av teorierna ovan. Med hjälp av dessa teorier kommer jag sedan att analysera de 
resultat jag erhållit vid intervjuerna. Genom att utröna vilka betingelser som är nödvändiga för 
möjligheten till kommunikation vid FfBt, kan man sedan identifiera om dessa finns. Vidare 
kommer jag att se vilka svårigheter eventuella brister kan medföra. Teorierna har 
sammanfattats under två teman: samförstånd och talarskap. Dessa teman utgör sedan de 
kategorier som resultatet analyseras utifrån under kapitel fem.  
 
 
4.5.1 Samförstånd 
 
Ett gemensamt samförstånd om situationen påtalade flera av teoretikerna som mycket viktigt 
för mötet. Utifrån ett dialogiskt synsätt måste samförstånd ständigt etableras och omprövas, 
för att omigen etableras på nytt. Den gemensamma meningen i ett samtal måste ständigt 
utvärderas och vara ömsesidig för att kommunikationen skall vara lyckad. En gemensam 
definition av situationen är grundläggande för att en tolkning utifrån ett dialogiskt synsätt 
skall vara möjligt. Tolken som medlem av en tredje kultur, skall verka för förståelse genom 
att vara medlare av kultur och språk. Då flera människor möts, påverkar samtliga 
samtalsdeltagares referensramar samspelet. Tolken är en aktör i det tolkmedierade samtalet 
och påverkar situationen påtagligt genom sin närvaro. Tolken är även den som möjliggör 
samtalet och dennes referensramar påverkar således kommunikationen. För att 
kommunikationen skall vara möjlig krävs att parterna till viss del kan förutse 
kommunikationens fortsättning. För att tolken skall ha en möjlighet att tolka krävs en 
möjlighet att förutsäga vad som komma skall i situationen. En antecipation av situationen är 
således viktig.  
 
Universella villkor som måste ställas i situationen utgörs av att talaren kan uttrycka sin 
intention, så att den som lyssnar kan lita på denne. Detta för att samtliga i samtalet skall vara 
överens om det värde som omnämns. En kommunikativ handling förutsätter således 
samförstånd och teleologisk intention för att kunna få till stånd en förståelseprocess. I en 
situation där flera parter samspelar har och får parterna olika roller. Rollerna väljs och befästs 
i samspelet med andra. I det kommunikativa mötet kan man utgå ifrån Habermas (1996) 
handlingstyper. I handlingstyperna ser man till hur språket används och reglerna för detta. Ett 
kommunikativt samspel kräver handligskoordination och samspel för att lyckas.  Genom att 
använda mig av Habermas talhandlingstyper kan jag kategorisera och till viss del analysera 
handlingstyperna. Betingelsen för möjligheten till kommunikation är att de kommunikativa 
handlingarna kan koordineras enligt vissa mönster och att samtalsdeltagarna vet vilket 
giltighetsanspråk som är centralt i och med ett yttrande. Med en samstämmig uppfattning om 
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samförstånd och dess betydelse hos samtliga teoretiker som behandlats i uppsatsen, kan 
konstateras att det ytterst handlar om att deltagarna i en situation kan enas kring en gemensam 
definition av situationen. En nödvändig betingelse för möjligheten till kommunikation är 
alltså en gemensam definition av situationen, vilken behandlats utifrån olika aspekter. Den 
gemensamma definitionen av situationen är således av stor vikt för att kommunikation skall 
komma till stånd och för att situationen skall kunna fortlöpa.  
 
 
4.5.2 Talarskap 
 
Då man ser till ansvarsfördelningen mellan samtalspartners, påvisar man olika aspekter av sig 
själv som talare i ett samtal. Detta kan användas för att analysera hur tolken framställer 
tolkningen och sig själv i ett tolkmedierat samtal. Rollerna i ett samspel samordnas, vilket kan 
framträda tydligt i tolkade samtal. Betingelserna för möjligheten till kommunikation är 
således att rollerna fördelas och koordineras i samspel.  
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5 Resultat och analys 
 
Om man ställer sig frågan hur kommunikation via FfBt är möjlig, har man indirekt frågat sig 
hur social handling är möjlig i och med denna tekniska lösning. Genom att intervjua fyra 
teckenspråkstolkar som arbetar vid FfBt, har jag fått kunskap om hur denna sociala handling 
är möjlig och vilka svårigheter som kan uppkomma vid förmedlingen. Resultat och analys 
kommer nedan att redovisas integrerat, eftersom intervjuerna till viss del är teoriinfluerade. 
Redovisningen kommer att utgöras av två teman. Det första temat: samförstånd, utgörs av 
resultat och analys av de svårigheter vid FfBt, som tolkarna påtalat vid intervjuerna. I tema 
två: talarskap, presenteras och analyseras den ansvarsfördelning som framkommit vid 
intervjuerna i samband med förmedlade samtal vid FfBt. I detta tema presenteras även resultat 
och analys utifrån vad tolkarna har angett som svårigheter, men också som en typ av lösningar 
och preventioner för att hantera de eventuella svårigheter som kan uppkomma i FfBt.  
 
 
5.1 Samförstånd 
 
De tolkar som intervjuats i denna uppsats har framhållit vikten av ett gemensamt samförstånd 
för samtalet, detta som ett krav för att tolkning överhuvudtaget skall kunna utföras vid FfBt. 
Denna gemensamma definition kräver ett visst mått av samförstånd och en slags 
överenskommelse om samspelet i situationen. Teorierna från kapitel fyra kommer att utgöra 
den teoretiska grunden för att förstå och förklara de svårigheter som framkommit då samtal 
vid FfBt analyseras utifrån de intervjuade tolkarnas perspektiv. 
 
 
5.1.1 Förståelse av tjänsten 
 
Vid intervjuerna framkom det att ett samförstånd kring och en förståelse av tjänsten från alla 
berörda parter i situationen, var av största vikt för att kunna möjliggöra samtal vid FfBt. 
Tolkarna hävdade att det då krävdes av brukarna att de uttryckte sig förståeligt, för att 
tolkarna i sin tur skulle kunna genomföra tolkningen, så att den som tog emot tolkningen 
kunde förstå vad som åsyftades. Att göra sig förstådd i FfBt, påtalade tolkarna, kunde 
försvåras på grund av omständigheterna. Det som framkom i samtliga intervjuer var krav på 
god teknik. Hülphers (2005), Björk (2006) och Diskay (2003) har samtliga framhållit att 
möjligheten till en bra bild i bildtelefonen påverkar kommunikationen i hög grad. Hülphers 
(2005) påvisar att teckenspråkiga får anpassa sitt teckenspråk till att bli mer tydligt i 
kommunikationen vid bildtelefon. Det tolkarna nämnt som förutsättningar för att 
kommunikationen skall kunna komma till stånd är i enlighet med Habermas universella 
anspråk för inbördes förståelse mellan deltagarna i en kommunikativ handling (Habermas 
1996, s. 144-145). Habermas giltighetsanspråk är att utsagan bygger på något som samtliga i 
relationen kan acceptera som giltigt och dela, så att en inbördes förståelse kommer till stånd 
(ibid). För att ett samtal överhuvudtaget skall vara möjligt att förmedla, krävs samförstånd om 
hur tjänsten vid FfBt fungerar och en gemensam önskan att vilja kommunicera. Vilja till 
kommunikation är enligt Habermas (1996) ett krav för förståelse. I exemplet nedan påvisar en 
av de intervjuade tolkarna vikten av en vilja till kommunikation samt vikten av gemensam 
förståelse av situationen.  
 

Det mest påtagliga i situationen är att folk inte har lärt sig att bildtelefon finns. De vet inte att det 
existerar, och då blir det lite frågetecken. (…) Det blir ju mycket att man får gå in och förklara vad vi 
gör, för att det skall kunna flyta på sen. Annars så sitter ju någon och inte förstår ett jota av vad den håller 
på med, det kan ju vara så att de inte ens vet ju inte vem den pratar med. (…) Någon gång har de slängt 
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på luren i örat och man säger ’nej, nej, det är någon som vill prata med dig här’. (…) Ibland är det väldigt 
svårt att få in vad det faktiskt är vi ringer med för tjänst. (…) Jag väl har fått förklara vad det är, alltså det 
är, man hör, då man har förklarat att ’det är en person som vill prata med dig som sitter i bildtelefon’, 
dom säger bara ’ja ja’ och sedan hänger de ju med på noterna. Men ibland kan det ju ta lite tid och 
förklara så de vet vem de pratar med. (Tolk A) 

 
De tycks vara så, vilket tolkarna själva framhöll, att tolkarna är beredda på och agerar 
förutseende för de konsekvenser som denna relativt nya tjänst kan utmynna i. Genom 
information och en medvetenhet om vikten av samförstånd för samtalets fortsatta 
framåtskridande elimineras, enligt tolkarna, oftast de svårigheter som kan uppkomma eller 
uppkommer vid FfBt. Tolken som medlem av en tredje kultur (Atwood & Gray 1986) 
möjliggör således samtalet. Genom att vara bikulturell och tvåspråkig kan och skall tolken 
verka för förståelse mellan de parter som tolken förmedlar emellan. Genom att vara  
uppmärksam på att tjänsten kan vålla förvirring, tycks tolken alltså vara vaksamm på huruvida 
brukarna förstått vad tjänsten innefattar. Wadensjö (1998) hävdar att samtliga deltagares 
referensramar inverkade på samtalet. Tolk A menade att personer med dövhet hade en 
bristande vana av telefonering, vilket kunde utgöra en svårighet.   

 
Fråga: Har döva något speciellt sätt att tala i telefonen på?  
Svar: Ja, där kan jag ju se en brist i hur man pratar i telefon. Ja absolut! Jag tror att vi som hörande är 
uppväxta med att svara i telefon. Man vet man hur man gör. Man har hört hur föräldrarna gjorde. 
Detta saknas hos döva och det kan ställa till problem, det känner jag absolut. (Tolk A) 

 
Det tolken påtalar som en generell brist hos personer med dövhet, är alltså en ovana att tala i 
telefon. Tolken i sin roll som förmedlare av samtal, får enligt tolk A, problem på grund av 
detta. Som bikulturell och tvåspråkig (Atwood & Gray 1986) får tolken överbrygga dessa 
problem, eftersom tolken är den enda i samtalet som står i direkt kontakt med båda brukarna. 
Samtliga av tolkarna som intervjuats, menar att allt fler brukare dock är vana med tjänsten och 
att detta underlättar deras arbete vid FfBt. Goffman (2000) skriver att fasaden kan bli 
institutionaliserad. De intervjuade tolkarna säger att tolkning via FfBt används i allt större 
utsträckning och att detta medför att brukarna har en större förståelse för hur tjänsten 
fungerar. Om tolkarna som arbetar vid FfBt förhåller sig på samma sätt vid förmedlandet kan 
således fasaden bli institutionaliserad. Detta kan detta leda till att brukarna har liknande 
förväntningar på tolken och dennes uppgift. Situationen måste inte definieras lika starkt om 
alla vet premisserna för samtalet. Goffman (2000) säger att fasaden väljs vilket gör det viktigt 
för tolken att statuera sitt sätt att arbeta vid FfBt, detta för att underlätta för det fortsatta 
arbetet. Samtliga tolkar ansåg att det låg i deras uppgift att definiera tjänsten och förklara hur 
tjänsten fungerar. Det tycks således vara tolkens uppgift att ansvara för att verka till 
gemensam förståelse, eftersom tolken är bikulturell.  
 
En betingelse för möjligheten till kommunikation via FfBt tycks sammanfattningsvis vara att 
samtliga inblandade i situationen måste förstå hur tjänsten fungerar. Att det som uttrycktes 
faktiskt var möjligt att förstå, var ytterligare en betingelse för att en kommunikation skulle 
kunna komma till stånd vid FfBt. Svårigheter kan uppstå då samtliga samtalsdeltagare inte 
förstår hur tjänsten fungerar rent tekniskt och då någon brukare inte är van vid att använda 
tjänsten.    
 
 
5.1.2 Tolkens referensram 
 
Vid förmedlade samtal vid FfBt är tolken den enda av parterna som står i direkt kontakt med 
de båda övriga deltagarna i samtalet. Wadensjö (1998) hävdar att tolkens närvaro påverkar 
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samtalet radikalt, men att tolken dock är den länk som möjliggör samtalet. Wadensjö (1998) 
framhåller att det i ett samtal finns flera referensramar som aktualiseras samtidigt, det vill 
säga att såväl tolkens som brukarnas respektive referensramar inverkar på samtalet. 
Referensramarna är delvis gemensamma och delvis skilda. (Wadensjö 1998, s. 126) Tolkens 
referensram tycks enligt de intervjuade tolkarna påverka tolkningen i stor grad.  
 

Fråga: Finns det några speciella typer av samtal just i bildtelefon? 
Svar: (…) När man kommer till bildtelefon blir det ju mer sådana områden som jag personligen 
tycker är svåra att tolka eftersom jag personligen inte är så tekniskt lagd eller datakunnig. Då blir det 
svårare. Det är kanske lite engelska bokstaveringar och så och det kanske blir lite svårare ord på vad 
saker och ting är. Sådana områden är svåra eftersom jag kanske inte tycker att de är de lättaste 
områdena. (Tolk B) 

 
Tolken påtalar i citatet ovan att områden som denne är obekant med är svårare att tolka. 
Tolkens referensram påverkar alltså samtalet, vilket Wadensjö (1998) har framhållit. Tolk B 
påtalade också att denne, vid tolkning av känsliga samtal så som samtal som ”nästan var 
telefonsex”, kände sig ”ganska blottad” eftersom tolken tyckte att dennes referenser 
avslöjades i tolkningen. Detta påvisar att tolkens referensramar påverkar tolken och tolkens 
arbete.  
 
En betingelse för möjligheten till samtal vid FfBt tycks vara att tolkens referensram till viss 
del bör överlappa de andra deltagarnas referensramar. Tolkens referensram tycktes påverka 
tolken i tolkens arbete, vilket i förlängningen till viss del krävs för möjliggörande av 
kommunikation via FfBt. Sammanfattningsvis kan konstateras att svårigheter uppstår då 
tolkens referensram inte överlappar de övriga samtalsdeltagarnas referensramar. 
 
 
5.1.3 Antecipation 
 
För att tolkning överhuvudtaget skall vara möjlig krävs att vissa förutsättningar uppfylls. 
Chernov (1994) menar att detta utgörs av förmågan till antecipation, det vill säga att kunna 
förutse vad som komma skall i samtalet. Den information som Chernov (1994) påvisar som 
viktig är redundans av informationsinnehållet och att samtalets kontext möjliggör pragmatisk 
antecipering. 
 
Förmågan att kunna antecipera vid FfBt, tycks vara mer begränsad än vid tolkning i en 
situation där uppdraget kunnat förberedas. Samtliga av tolkarna framhöll att det ibland var 
svårt att veta vad som komma skulle i situationen. Tolkarna trodde detta var på grund av den 
korta förberedelse som återfinns vid FfBt, samt viss brist i tekniken eftersom teckenspråket 
var mera ”platt” vid FfBt. Teckenspråk et är visuellt och tre dimensionellt, vilket enligt 
tolkarna medför att det blir svårare att avläsa på en bildskärm. Detta gjorde att det krävdes en 
större tydlighet i samtalet, enligt tolkarna. Att brukarna inte var närvarande i rummet nämnde 
också samtliga tolkar påverkar situationen. En av de intervjuade tolkarna har åskådliggjort 
detta:  

 
Tack vare att man bara hör rösten (…) i taltelefonen, alltså den hörande. Kan man inte få den riktiga 
bilden av det hela. Där har man bara rösten att gå efter. För i vanliga tolksituationer ute på fältet är 
oftast alla med i rummet. Då känner man stämningen och man kan se bägge parter på ett annat sätt 
(Tolk C) 

 
 Chernov (1994) menar att en högre redundans av informationsinnehållet verkade 
underlättande för antecipering, samt att kontexten i situationen måste ge möjlighet till 
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antecipering. Detta kan, enligt tolkarna, vara mindre förekommande i FfBt än vid tolkning i 
situationer där alla är fysiskt närvarande, vilket kan medföra en ökad svårighet vid FfBt. 
Chernov (1994) framhåller åtta faktorer i situationens kontext som är viktiga för tolkens 
möjlighet till antecipation. Då dessa är klara för tolken, kan en pragmatisk antecipering 
underlättas. Vid FfBt har tolken bara en kort förberedelse och tycks ofta sakna ett 
sammanhang för samtalet. Detta kan enligt samtliga av de intervjuade tolkarna leda till 
svårigheter. Teckenspråkstolkarna sade att de i situationer då alla deltagare var fysiskt 
närvarande hade lättare att förutse vad som skulle hända i situationen. Tolk C uttrycker ovan 
situation för tolkar nedan:  

 
Fråga: Finns det några samtal i bildtelefon som inte förekommer i andra tolksituationer?  
Svar: Ja jag var med om en auktion en gång. I en 3G, det var lite småhäftigt. Det hade aldrig hänt ute 
på fältet. Men då blev jag lite rädd också samtidigt. Här skall jag gå på auktion alltså, i en 3G 
mobil… men han köpte den där (auktionsgodset) och det gick ju riktigt hyggligt. Han var jättenöjd.  
Fråga: Hade det varit någon skillnad om du var i situationen och kunde se den där (auktionsgodset)? 
Svar: Jag såg inte (auktionsgodset). Jag hörde bara utropet. Och så. Nu är det si och si mycket pengar 
på gång på den här (auktionsgodset) och så. Ja, visst det hade varit mycket lättare om jag hade varit 
på plats, säkerligen. Det hade känts tryggare tror jag lite grann. För då insuper man ju hela atmosfären 
som är där och hade då fått en helt annan överblick på saker och ting. Nu har man den där lilla rutan i 
bildtelefonen att förlita sig på och ljudet då naturligtvis. (Tolk C) 

 
Tolk C påtalar alltså att om denne varit på plats i situationen hade denne kunnat få mer 
information om situationen, vilket hade underlättat. Chernov (1994) påvisar att vetskap om 
vad som föranlett det som sägs och platsen, där det som sägs äger rum, är av stor vikt för 
antecipering. Dessa två faktorer tycks vara bristfälliga i den beskrivna situationen ovan. För 
att kunna antecipera krävs att tolken får tillräckligt mycket redundans om 
informationsinnehållet i situationen, enligt Chernov (1994). Tolk C sade sig troligen kunnat 
antecipera i en högre grad om denne varit på samma fysiska plats som brukaren. En betingelse 
för att tolken skall kunna tolka tycks således vara att tolken har någon möjlighet att förutse 
vad som komma skall i samtalet. Att kunna antecipera tycks underlätta för tolkens möjligheter 
att förmedla samtalet.   
 
Betingelserna för möjligheten för kommunikation vid FfBt tycks vara att tolken har möjlighet 
att antecipera. Vid intervjuerna har framkommit att tolkens möjligheter att utföra sitt arbete 
markant underlättas om de kan förutse vad som komma skall i situationen och om de är 
fysiskt närvarande i situationen. För att tolken skall kunna antecipera krävs tillräckligt mycket 
redundans i informationen i situationen. Sammanfattningsvis kan svårigheter uppkomma då 
tolken inte kunnat antecipera på grund av för lite redundans i informationsinnehållet och då 
situationen inte gett tillräcklig information. En otillräcklig förberedelse kan även utgöra en 
svårighet.  
 
 
5.1.4 Förståelsesprocessen 
 
Habermas (1996) hävdar att ett universellt villkor är att talaren kan uttrycka sin intention, så 
att den som lyssnar kan lita på denne och att samtliga i samtalet kan vara överens om det 
giltighetsanspråk som åsyftas. Habermas (1996) hävdar att en kommunikativ handling 
förutsätter samförstånd och teleologisk intention. Detta har åskådliggjorts av en av de 
intervjuade tolkarna i uppsatsen, som hävdar att det är viktigt: 
 

 (…) att de tecknar tydligt och då är det lättare att kunna göra en bra tolkning av det. Tydliga med 
vart de är på väg. Men, i och för sig man måste ju inte alltid veta som person det är dit jag vill 
komma. Men, just att det är tydligt teckenspråk för då blir det mycket lättare, för annars kan det vara 
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lätt att man låser sig i att ’nej jag förstår inte’, och så kanske kvaliteten på bilden är dålig, och så 
funkar inte tekniken, och så är det så mycket runt i kring. Då krävs det kanske att de är ännu mer 
tydliga än när man jobbar på fältet. (…) Man kan ju röja små misstag om man är tydlig från början 
(…) Det är viktigt att man är tydlig till den man ringer… så att den förstår vad som händer och så. 
(Tolk B) 

 
En svårighet vid FfBt tycks alltså vara att avsaknad av fysisk närvaro av samtalsdeltagarna, 
eftersom FfBt är en teknisk lösning med vissa begränsningar av bildkvalitén i vissa fall. Detta 
medför då krav på större tydlighet av den som framställer talhandlingen, detta för att tolken 
skall förstå vad som åsyftas och kunna tolka detta. Att brukarna är ”tydliga med vart de är på 
väg (Tolk B)” kan liknas med det Habermas (1996) menar inkluderas i en förståelseprocess. 
Det som enligt en av tolkarna var specifikt för FfBt var att de som ringer har ett klart syfte 
med varför de ringer, detta i och med att de faktiskt själva verkat för att skapa en kontakt via 
FfBt.  

 
På något sätt när den döve ringer upp då är det ju verkligen, jag har inte tänkt på det innan så men då 
är det ju för att han vill ringa någon men någonstans. Den har ju ett syfte med varför den ringer, så 
den är ju ganska mån om att det skall bli ett bra samtal. (…) Det är ju de som har startat samtalet. 
Det är ju de som har börjat det på något vis. Klart ute på fältet då kanske det oftast mer åt andra 
hållet. Det är någon arbetsplats och det är någon chef där som styr det mesta… så att på så vis kan 
det nog vara annorlunda. Det har jag inte tänkt på innan faktiskt. Men då är det ju den döve som 
ringer och vill ha ett förmedlat samtal. Då har ju han ordet så att säga… det är han som har bestämt 
att han skall ringa. (Tolk B) 
 

Detta påvisar att en klar teleologi och ett initiativ till samtalet verkar underlättande för en 
förståelseprocess i enlighet med Habermas (1996). Omvänt torde vara att då detta saknas vid 
ett samtal och om samtalet icke är önskvärt av den som tar emot detta, verkar detta 
försvårande för förmedling via FfBt. Flera av tolkarna har påtalat att det har hänt att brukarna 
i taltelefonen är besvärade av samtalet och inte vill fortsätta samtala. Tolk A sade att ”nån 
gång har de slängt på luren i örat”. Detta tycks verka besvärande för tolkarna eftersom deras 
uppgift är att förmedla det inkommande samtalet.  
 
Samtliga av de intervjuade tolkarna påtalade påtagliga svårigheter vid förmedlandet av samtal 
då en teckenspråkig person eller en person i taltelefon hade brister i det svenska teckenspråket 
respektive det svenska språket. Här menade de att det förelåg stora svårigheter att få till stånd 
en förståelseprocess, eftersom det fanns brister i den språkliga användningen. Tolkarna 
menade också att det var svårt att antecipera och att veta vad samtalet syftade till. Habermas 
(1996) menar att man inte kan undgå att resa universella anspråk i form av att talaren utrycker 
sig förståeligt, så att den som lyssnar får något att förstå, samt att göra sig förstådd så att en 
inbördes förståelse kan komma till stånd.  
 
En vilja till kommunikation från båda brukarna och ett mål med kommunikationen, tycks 
utgöra en betingelse för möjligheten att få till stånd samtal vid FfBt. En vilja till 
kommunikation mellan brukarna tycks verka klart underlättande och ett krav för att tolken 
skall kunna utföra samtalet. En vilja till kommunikation tycks även påvisas genom att någon 
faktiskt önskar att få ett samtal förmedlat via FfBt. Det tycks således vara en betingelse för 
möjligheten till kommunikation vid FfBt att den innefattas av en önskan till kommunikation 
och ett visst samförstånd. Svårigheter kan även uppstå då någon av parterna är ovillig till 
samtal. Svårigheter kan även uppkomma då tolken inte förstår brukaren, varvid tolken inte 
kan förmedla samtalet.  
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5.1.5 Samförstånd om samtalets rollfördelning 
 
Goffman (2000) beskriver hur det sociala livet kan studeras. Goffman (2000) menar att 
individen kommunicerar med andra och intar olika roller. I samspelet samarbetar deltagarna 
för att framställa en given definition av situationen 
 
Flera av de intervjuade tolkarna nämnde att de då och då blir tvungna att, under samtalets 
gång, gå in och förklara för någon av brukarna hur tjänsten fungerar. Vid ett sådant tillfälle 
kan båda brukarna inte vara fullt delaktiga i situationen samtidigt. Tolken måste då träda ur 
sin deltagarroll som tolkande principal eller animator för en talhandling. För att kunna 
samarbeta kring den kommande situationen och överbrygga de klyftor som kan uppkomma 
krävs detta utträde. Ett samarbete kring en framställning av en rutin mellan parter, kan enligt 
Goffman (2000) betecknas som utmärkande för ett team. Goffman (2000) menar att hemlig 
kommunikation kan överföras mellan medlemmarna i teamet, detta benämner han som 
”teammaskopi”.  
 

Fråga: Vad är det som skiljer en döv från en hörande som inte har den här (telefon) vanan? 
Svar: Det kan bli väldigt hackigt och de tjatar och står på sig och förstår inte om de får ett nej, och 
man får förklara en sak tio gånger. Den hörande blir väldigt irriterad och trött. Ja, ibland blir det 
tolken som får sitta emellan och ibland får man förklara för sen hörande att, hur situationen är: att 
det går inte fram. Den här förstår inte. (Tolk D) 

 
Ovan utdrag kan ses utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv och påvisar hur ett samtal 
kan föras mellan två teammedlemmar i ett samtal. Goffman (2000) menar att arenan 
avgränsas av perceptions- eller varseblivningsbarriärerna. Goffman (2000) skiljer då på 
arenan i en främre och en bakre region. Sekvensen ovan kan uppfattas som att tolken går in i 
en region avskilt från den ena brukaren, eftersom brukaren i bildtelefonen inte har möjlighet 
att ta del av det som auditivt sägs. Båda brukarna kan då inte ha tillgång till denna arena 
samtidigt och vara delaktiga fullt ut i samtalet. I denna region förbereder tolken en av 
brukarna för att ge brukaren de verktyg som krävs för att utforma dennes roll i samspelet med 
personen i bildtelefonen. Tolken går alltså ur sin roll som tolkande principal, för att förbereda 
brukaren för att kunna återskapa en förståelseprocess samtalet. En förståelseprocess mellan 
brukarna utspelas i den främre regionen. I den främre regionen intar tolken sedan åter rollen 
som tolkande principal i sin deltagarstatus (alternativt animator). Goffman (2000) menar att vi 
i den bakre regionen tenderar att vara mer informella. Exemplet ovan är inte ett tydligt samtal 
i den bakre regionen så som Goffman (2000) använder termen. Dock är regionen skild från 
den främre regionen. Tolken har i exemplet ovan gått ur sin sedvanliga roll som tolkande 
principal för att uttala sig om hur tolkar arbetar vid FfBt, vilket sker under samtalets gång. 
Detta kan ses som att tolken och en av brukarna går in i en annan region som till viss del 
liknar det Goffman benämner som den bakre regionen. I denna region förbereder tolken den 
ena brukaren för det fortsatta framträdandet. Den ovan nämnda sekvensen kan även tyda på 
att tolken tilldelats/tar på sig rollen som regissör för samtalet. Rollen som regissör innebär att 
se till att fördela rollerna i situationen och se till att teammedlemmarna uppför sig på, för 
situationen, lämpligt sätt (Goffman 2000, s. 157). I utdaget nedan beskriver tolken det som 
kan liknas vid uppgifter i enlighet med en regissörsroll. 

 
Fråga: Vad är det påtagliga i bildtelefon som kan vara svårt i tolkningen? 
Svar: Ja det är ju det att dom inte ser varandra. (…) Om man träffar varann såhär, som du och jag, 
öga mot öga, så ser man ju, ’ja du nickar ja’ eller ’nej nu ser det ut som du inte förstår’ eller man kan 
ju avläsa lite även fast man inte kan varandras språk så kan man ju i alla fall se varandra. Men det 
kan ju inte i bildtelefon. Det kan ju bli en svårighet ibland… (…) Man får ju lägga in, som tolk så 
kan man ju lägga in så här att, ’nej nu förstår jag inte’, alltså man får lägga till mycket mer sådana 
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saker för man hör på den i luren att den hörande inte är riktigt förstår (…) Det kan ju bli lite klurigt 
med turtagningen (…) Ja det är ju lite om man nu skall så att säga så, gå in och styra lite mer. För jag 
som tolk sitter emellan och hör att såhär är det. Och ibland får man stoppa det är mycket mer att gå 
in och styra samtalet eller vad jag skall kalla det… (Tolk A) 

 
I egenskap av regissör har tolken möjlighet att korrigera olämpligt beteende och tillrättavisa 
brukarna. Uppenbarligen har kommunikationen i exemplet ovan fallerat på något sätt, varvid 
tolken korrigerar detta för att förmedlingen skall kunna fortsätta. Teammedlemmarna är 
ömsesidigt beroende av varandra (Goffman 2000), vilket även tolken och brukaren är. För att 
bemästra ett intimt arbete krävs att de kan bevara en gemensam definition av situationen. En 
gemensam förståelse har samtliga tolkar framfört som mycket viktigt för att 
kommunikationen vid FfBt skall vara möjlig. Tolk C utrycker detta med orden ”det är viktigt 
att alla är med på tåget”. Flera av tolkarna har påtalat att de vid FfBt får gå in och styra 
turtagningen, detta kan ses som en av Goffmans regissörsrolls uppgifter.  
 
Tolken är den enda i samtalet som har direkt kontakt med båda samtalsdeltagarna och har i 
och med detta en större överblick över situationen jämfört med de andra samtalsdeltagarna, 
detta kan medföra svårigheter enligt tolkarna. Då en brukare i taltelefonen inte vet att tjänsten 
FfBt finns, att brukaren inte kan relatera till vad tjänsten innefattar, förorsakar detta 
svårigheter. Detta illustreras i citatet nedan.  
 

Fråga: Finns det några andra svårigheter med bildtelefon?  
Svar: Det var ju det här jag var inne lite på förut att man blir lite mer än tolk… kan jag tycka ibland. 
Om man märker att den hörande personen exempel inte förstår, eller inte förstår vem som säger vad 
eller är det tolken som säger det här? (Tolk B) 

 
Tolken får vid samtal med brukare som saknar den förståelse som krävs för samtalet, försöka 
verka till samförstånd och medvetandegöra den brukare som inte deltar i den gemensamma 
definitionen av situationen. Detta kan ses i enlighet med Atwood & Grays (1986) uppfattning 
om tolkens medverkan till förståelse mellan parterna. Tolken sade sig således till viss del vara 
ansvarig för samtalet, en typ av regissörsuppgift utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv. 
Detta kan dock medföra en rollförvirring hos brukarna, varvid tolk B ovan påtalat att det är 
viktigt med en tydlighet om vem som säger vad i situationen. Wadensjö (1998) påtalar att 
tolkens närvaro i samtalet påverkar samtalet. Tolken är således en deltagare i samtalet, men 
har en speciell roll. Enligt God tolksed (2004) skall tolken också representera alla i situationen 
och överföra budskapet av det som sägs på det sätt som det sägs. Tolken skall ha ett opartiskt 
förhållningssätt enligt God tolksed (2004). Tolken kan ses som en tredje kultur genom att det 
är denne som skall överbrygga kulturklyftor och i förlängningen göra samtalet möjligt 
(Atwood & Gray 1986).  
 

Fråga: Är det något annat som du har tänkt på med att de inte ser varandra och inte sitter i samma 
rum. Får det några andra konsekvenser? 
Svar: (…) Sen kom jag på en annan sak också, om det är döva invandrare så kan ju det också bli 
problematiskt. Om man är på plats ser ju den hörande brukaren att det är en invandrare och då kanske 
den personen kan förstå att det kan det vara brist i svenska språket och så. För det kan ju vara så att 
jag tycker att det är svårt att avläsa den döva personen för att den just har ett bristfälligt svenskt 
teckenspråk så är det ju svårt att förmedla det till den hörande känner jag. Där kan vara problem som 
jag kommer på nu också. Hur gör man, hur, hur… för om den känner att den hörande tycker att nu 
blev det lite god dag yxsskaft och lite konstig mening men att den ändå inte säger något och så. Jag 
kan ju säga att, jag kan ju säga såhär ’att ursäkta det är jag som tolk som inte förstår här’ (…) Men 
när det dyker upp problem är det ju lättare om man kan se vad det beror på, eller kanske om det är 
någon som har tilläggshandikapp då kanske den kan vara lite mer svår att förstå. I den situationen ute 
på fältet så kanske man kunde se på personen att det är därför. (Tolk B) 
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Tolken påtalar ovan att eftersom parterna återfinns i fysiskt olika rum påverkar det 
situationen. Tolken skall fungera som en tredje kultur och verka för förståelse mellan parterna 
(Atwood & Gray), det verkar då vara viktigt att tolken förmedlar hur situationen är och 
premisserna för situationen. Tolken är den i situationen som har direktkontakt med båda 
brukarna och är tvåspråkig. Tolk B ålägger sig själv ovan att explicit förklara varför vissa 
svårigheter uppstår. Dessa svårigheter kan enligt tolk B utgöras av påverkan av teckenspråket 
på grund av ”tilläggshandikapp” eller då brukaren har brister i sin språkliga kompetens. 
Goffman (2000) menar att den personliga fasaden, så som talmönster, ålder och kön, är en del 
av inramningen i en situation. Tre av de intervjuade tolkarna uttalar att då tolkens personliga 
fasad är väsentligt åtskild från den brukaren kan detta ibland förorsaka problem.  
 

Om man inte är van att prata i bildtelefon så vad jag kan tänka mig att det blir lättare att man tänker, 
även fast man har sagt att ’nu är det en kvinna som heter Beata här som ringer till dig’ (...) så hör man 
ju den där mansrösten hela tiden. Då tror man ju säkert att det är en man till slut för då har man ju 
glömt att det var en Beata här. (Tolk A) 

 
Ytterligare två av tolkarna har uttalat samma möjliga svårighet beträffande en diskrepans 
mellan tolkens kön och framställandet av den teckenspråkiga personen till en brukare i 
taltelefonen. Dock sade sig alla tolkar vara tveksamma till att omvänt gällde: då tolken 
tolkade från taltelefon till bildtelefon. Tolkarna trodde detta berodde på att de teckenspråkiga 
brukarna var mer vana vid tolkmedierade samtal. Goffman (2000) menar att fasaden kan bli 
institutionaliserad och ge upphov till stereotypiska förväntningar. Det tolkarna beskriver som 
underlättande då brukarna vet hur tolkning via FfBt fungerar, kan verka underlättande just för 
att fasaden blivit institutionaliserad och deltagarna vet hur situationen ter sig. Utifrån tolk A 
kan uttydas att diskussionen för hur tolkarna skall förhålla sig till regissörsrollen och hur 
tolkarna skall förhålla sig till sina uppgifter i FfBt är under diskussion.  
 

Fråga: Kan det bli så att du måste föra något samtal i samtalet, antingen med den teckenspråkiga eller 
den hörande? 
Svar: Ja, jag kan gå in och säga att: ’nu måste jag avbryta för nu pratar båda i mun på varandra’ (…) 
till den hörande. Sådana saker som man måste ta ansvar för, då går jag ju in och säger saker. Och det 
håller vi ju på och diskuterar (skratt) lite, så det vet jag inte riktigt vad jag ska säga om. Men om man, 
och ska man, eller huruvida man bör, meddela den hörande (…) det kan jag ju inte säga så mycket än 
(Tolk A) 

 
Betingelserna för möjligheten till kommunikation vid FfBt tycks vara att alla deltagare i 
situationen är överens om samspelsformen. Detta innebär att tolken är den som förmedlar 
samtalet, men att brukarna har kontakt genom en tolk. Eftersom tolken är den som möjliggör 
samtalet, är det tolken som får se till att de betingelser som denne måste ha återfinns i 
situationen. I tolkens uppgift ingår således att verka till gemensam förståelse för deltagarnas 
respektive roller. Sammanfattningsvis kan svårigheter, i och med samförstånd om samtalets 
rollfördelning, uppkomma då deltagarnas roller inte är tydliga för samtliga i samtalet.  
 
 
5.1.6 Handlingstyper 
 
Då man praktiskt använder Habermas handlingstyper skall man ha i åtanke att dessa begrepp 
är ”rena” begrepp och vid en praktisk användning av dessa begrepp, på den konkreta nivån, 
utgörs de ofta av kombinationer av talhandlingar (Carleheden 1996, s. 66-67). 
Talhandlingarna nedan har dock utkristalliserats under intervjuerna och analyseras utifrån 
Habermas kategoriska indelning. Vid intervjuerna har samtliga av de intervjuade tolkarna 
påtalat att det föreligger en svårighet om de inte vet vad yttrandet i en sekvens av ett tolkat 
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samtal syftar till. Då de tolkningar som görs vid FfBt är simultantolkningar8, krävs att tolken 
snabbt kan utröna vilken typ av talhandling som åsyftas. Detta måste ske relativt omgående 
för att samtalet skall kunna flyta på. Att identifikationen av talhandlingen måste ske snabbt i 
kombination med en ytterst kort förberedelsetid, tycks medföra en svårighet. Tolken är en 
medlem av en tredje kultur (Atwood & Gray 1986) och skall enligt God tolksed (2004) 
förmedla tolkningen så att den överensstämmer med källspråket. Samtliga tolkar framhöll att 
de kunde göra en bättre tolkning om de visste vad som åyftades i situationen.  

 
(…) Två personer som känner varandra oerhört väl och säger saker som man inte alls har en aning 
om, då får man ingen koppling. Då vet jag inte vad de pratar om. (…) och jag fattar ju ingenting då. 
Det kan kännas svårt. Inte för att jag måste få veta vad de menar, utan jag vet ju inte vad jag 
förmedlar för nånting (…) Jag vet ju inte vad de pratar om … det blir svårt! Tycker jag… (Tolk A) 

 
Atwood & Gray (1986) menar att tolken är som en tredje kultur och att språket skall 
förmedlas genom tolken. Om tolken inte vet vad som åsyftas i situationen föreligger 
svårigheter eftersom tolkning innebär även en kulturtolkning och för att kunna göra en 
överföring krävs att tolken vet vad som åsyftas. 
 
Samtliga tolkar påtalar att förberedelsen är knapp då de inte vet vem som uppenbarar sig i 
telefonen då de svarar eller vem de skall ringa till. Detta får till följd att det blir svårt att 
utröna vilken talhandlingstyp de olika sekvenserna åsyftade, samt i förlängningen vilket 
giltighetsanspråk som primärt gjorde sig gällande. För att tolken skall ha en möjlighet att 
förmedla ett samtal och för ekvivalensen i tolkningen, verkar det klart underlättande att tolken 
vet vilken världsrelation som sätts i centrum. Olika talhandlingtyper tycks vara mer frekventa 
än andra vid FfBt.  
 
Den strategiska handlingen är en social handling, men monologisk till sin karaktär. 
Handlingen syftar primärt till effektivitet och inte förståelse (Habermas 1996, s. 103). 
Samtliga tolkar trodde att brukarna ibland försökte föra varandra bakom ljuset och omedvetet 
eller medvetet försökte lura den andra parten vid FfBt. Tolkarna framhöll dock att detta var 
svårt att veta. Två av tolkarna påtalade att de förmedlat samtal där tolkarna vetat att brukaren 
medvetet presenterat sig med felaktigt namn.  
 

Fråga: Finns det några samtal där den ene försöker lura den andre och föra denne bakom ljuset? 
Svar: (…) Ja, nja, (skratt) de kan ju säga att det är någon annan som ringer. De kan presentera sig 
som. Ja, även om jag vet vem det är som ringer, så kan de säga ett helt annat namn. (…) Det är lite 
svårt när man vet hur det ska vara. Men jag ska ju inte veta. Men det kan vara svårt att låssas som 
ingenting. Men det svår är väl om det är en han som säger ett kvinnonamn. Då får man ju tänka så 
man inte säger fel: ”han säger”, eller ”hon säger”. Man måste ju vara väldigt noga att det inte blir fel. 
(…) Det kan vara lite svårt. Så att man inte trampar bredvid och gör bort sig där. (Tolk D) 
 

I denna situation kan man tolka att tolken och brukaren blir ett team som sinsemellan har en 
teammaskopi, vilken döljs för den andra brukaren. Tolken röjer i denna situation således inte 
brukarens riktiga identitet i form faktisk personlig fasad. Goffman menar att en del av den 
sociala fasaden innefattar personlig fasad, så som exempelvis kön (Goffman 2000, s. 30). 
Tolken påpekar att denne måste ta den strategiska handlingen av brukaren i bildtelefon i 
beaktan då tolken går in i ett animator-perspektiv och vid en syntolkning från bildtelefonen. 
Tolken säger sig då ”måste ju vara väldigt noga att det inte blir fel (Tolk D)” så att tolken 
inte uttalar att ”han säger” medan personen i bildtelefon tidigare uppgett ett kvinnonamn.  

                                                 
8 Simultantolkning: samtidig tolkning, dvs. att tolken talar samtidigt med den som tecknar och vice versa. 
Översättningen av vad talaren säger sker med några sekunders fördröjning. (Wadensjö 1998, s. 177) 
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Två av tolkarna påtalade att de i vissa fall förelåg ett missförstånd hos den brukare som 
samtalet förmedlades till. Brukarna trodde i vissa fall och uppfattade i andra fall en 
talhandling som strategisk handling, trots att så inte var fallet. Vid en brist på 
förståelseprocess, kunde brukaren uppfatta en presentation av tjänsten som en strategisk 
handling, vilket åskådliggjordes i en intervju. 

 
Fråga: Finns det några samtal där den ena parten försöker lura den andre?  
Svar: (…) Jag blev ju utsatt för en liten händelse där den hörande personen trodde att vi lurade den 
personen ganska rejält. (…) Saken var den att den döve ville ringa upp till den hörande och jag 
ringde upp och sa att, som jag brukar tala om att: ’det är förmedlingstjänst’, och den här personen 
tror inte på det. (…) Han trodde inte på mig. (…) Alltså det blev en jättekonstig situation. (…) och 
till slut kom de på sig att men Gud det finns ju det här ju. Det är ju inte något fuffel och båg det här, 
det är ju sanning. (skratt) Vi höll på länge skall jag säga. Det var en riktigt svår situation… (…) Det 
kan ju vara, när man känner frustration. Hur skall jag på bästa och enklaste sätt säga till den här 
personen som faktiskt tror att jag är den här på morgonnyheterna eller på radion, som känner igen 
min röst (skratt) för att jag var den som brukade ringa och skämta på morgonen trodde de… (Tolk B) 
 

Ovanstående exempel påvisar hur brukaren i taltelefonen inte kan ingå ett samförstånd, 
eftersom denne förutsätter att talhandlingen är en strategisk handling alternativt en falsk 
konstativ talhandling. För att samtalet skall kunna fortsätta krävs ett visst mått av 
samförstånd.  
 
I en konstativ talhandling är giltighetsanspråket sanning och man förhåller sig främst reflexiv 
till den objektiva världen (Habermas 1996, s. 102-103). Konstativ talhandling föreföll, vid 
intervjuerna med tolkarna, vara den mest frekventa handlingstypen vid FfBt. Tolkarna 
påtalade svårigheter som primärt utgjordes av en svårighet att avläsa det som sades på 
teckenspråk och att vissa sekvenser tenderade att vara välplanerade, vilket kan försvåra.   
 

(…) Om man tänker själv då att man skall ringa till någon något företag eller något bolag eller så. Då 
kanske man har tänkt igenom mkt själv att: ’jo, jag har ju problem med det här och det här’. (…) Så 
jag har tänkt igenom det hela ganska ordentligt. Och det gör väl de döva också antar jag. Så att när 
de ringer upp och kommer fram så kommer allt det där snabbt alltså. Och det är man ju inte själv 
alls, det vet man ju inte, man vet ju inte så vad de ska säga. Så att visst det kan bli en svårighet. 
(Tolk B) 

 
Svårigheter vid en talhandlingstyp av konstativ karaktär, verkade enligt samtliga tolkar vara 
avhängigt av deras egen referensram. Två av de intervjuade tolkarna sade att vissa samtal 
avslöjade tolkarnas egna referensramar mer tydligt. Dessa samtal tycks vara de samtal som är 
relaterade till den objektiva världen med giltighetsanspråk på sanning. Wadensjö (1998) 
menar att tolken är en aktör i samtalet, vilket styrks av tolkarnas reflektion om att deras 
referensramar vid vissa sekvenser påverkar tolkningen.  

 
(…) När man kommer till bildtelefon blir det ju mer sådana områden som jag personligen tycker är 
svåra att tolka eftersom jag personligen inte är så tekniskt lagd eller datakunnig och då blir det 
svårare. (…) Om man är i någon el-butik och de skall köpa någon tv-apparat, nej men vad som helst, 
då är det lättare för då är man på plats och då kan de peka och man kan se saken själv. Då kan man 
se vad de pratar om (…) om man bara ser det bokstaveras får man skapa sig en egen bild av det. Så 
att det tycker jag kan vara svårigheten att man inte ser det framför sig. (Tolk B) 
 

Ovan framkommer också att då tolken och brukarna inte befinner sig i samma fysiska rum, 
kan samtal av konstativ karaktär tendera att försvåras, eftersom man inte direkt kan se vad 
som åsyftas i situationen. Vid ett fysiskt möte med alla parter, menade tolkarna att man kunde 
peka på de ting som åsyftades. Detta kan påvisa att fysisk närvaro av brukarna i situationen 
underlättar en förståelseprocess. I övrigt verkade samtliga tolkar tycka att talhandlingar av 
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konstativ karaktär inte medförde nämnvärt stora svårigheter, utan istället öppnade upp för nya 
möjligheter för teckenspråkiga. Flera av tolkarna påtalade den effektiva nyttan med FfBt.  
 
Vid en första kontakt med brukaren i taltelefonen brukar samtliga tolkar presentera tjänsten. 
Presentation av tjänsten kan vara en konstativ talhandling, vilken sätter den objektiva världen 
främst och har giltighetsanspråk på sanning. De brukare som inte tidigare använt sig av 
tjänsten, ställer sig ibland frågande till om tjänsten finns, varvid talhandlingen kan bli lyckad 
och resultera i en förståelseprocess, alternativt misslyckas. Vid ett misslyckat försök till 
samförstånd hävdade tolk C att: ”men då avslutas ju samtalet så…”. Tolk A påtalade att 
brukaren vid något tillfälle ”slängt på luren”. Detta kan ha föranletts av att brukaren inte 
funnit stöd för sanning i denna konstativa talhandlingen.  
 
Inom den expressiva självframställningen framställer subjektet sig själv och uttalar sig om 
något ifrån sin egen subjektiva värld. Här ger explicita uttalanden och expressiva gester stöd 
åt sannfärdigheten som är anspråket i denna handlingstyp. (Habermas 1996, s. 103) Av 
intervjuerna att döma tycktes tolkarna uppfatta denna handling som den handlingstyp som 
medförde de största svårigheterna. Dessa svårigheter tenderar att uppträda på olika sätt och 
förorsakas av olika bakomliggande mekanismer. Vid expressiva självframställningar tycks 
mötet i det fysiska rummet betyda mer än i andra handlingstyper samt vara viktigare för 
vägledning i anteciperingen och i förlängningen för tolkens möjlighet att förmedla samtalet. 
Då expressiv självframställning gör anspråk på sannfärdighet (Habermas 1996, s. 103), tycks 
tolkarna uppfatta dessa handlingssekvenser som mer känsliga för störning och avbrott. En av 
tolkarna uttrycker:  

 
(…) Hittar man inte rätt i känslor och i den djungeln, då kan det samtalet sluta tidigare än det 
egentligen skulle göra. Hittar man rätt då tror jag att man liksom, då infinner sig en nyfikenhet. Då 
vill man prata mer. Man pratar i samma område så att säga. (Tolk C) 
 

Detta påvisar en känslighet i handlingenstypens karaktär, vilket kan bero på att brukarna inte 
ser varandra i situationen och de expressiva gester som ofta återfinns i denna handlingstyp, 
går förlorade. Det tenderar att vara viktigare att se den som talar i sekvenser av expressiva 
självframställningar. Detta kan vidare innebära att tolken får svårare att antecipera samtalet 
vid FfBt och svårigheter uppstår för tolken i dennes förmedling. Vid antecipering från 
taltelefonen får tolken all information auditivt. I taltelefonen ”har man bara rösten att gå 
efter”. För det vanliga i tolksituation ute på fältet är oftast alla med i rummet. Då känner man 
stämningen och kan se … bägge parter å så på ett annat sätt så …”, uttrycker tolk C. Att 
känna av stämningar och se båda parter tenderade vara klart lättare då alla parter var på 
samma fysiska plats. Detta talar bland annat för att den expressiva självframställningen 
försvåras vid FfBt, eftersom alla parter befinner sig på olika plats. Habermas hävdar att de 
expressiva självframställningarna inte på samma sätt som de andra handlingstyperna är 
bundna till det språkliga mediet, utan sträcker sig utanför dessa (Habermas 1996, s. 103). 
Detta kan vara en förklaring till tolkens upplevda känsla av brist på information vid 
expressiva självframställningar vid FfBt. 

 
(…) Kommunikationen blir ganska platt, det är väl det som jag tänker mig ja, det är ju speciellt så… 
och att det är ju en människa där men det känns ju inte som att det är en levande människa man har 
framför sig så… just för att det är en dataskärm och det tycker jag kan ställa till svårigheter (…) eller 
att man inte ser tillräckligt bra. (Tolk B) 

 
Tolken påpekar en svårighet med att avläsa ifrån en bildskärm och att tolken ibland kan känna 
frånvaro av det mänskliga i situationen. Att avläsa sinnesstämningar och söka efter 
giltighetsanspråk i detta fall i form av sannfärdighet, verkade utgöra en klar svårighet. 
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Eftersom brukarna inte befinner sig på samma fysiska plats, menade samtliga av de 
intervjuade tolkarna att de syntolkade9 från bildtelefon till brukaren i taltelefon och tolkade 
vissa omvärldsljud från taltelefonen till brukaren i bildtelefonen. Från taltelefonen kunde detta 
röra sig till exempel om att tolken förmedlade att personen suckade, medan de från 
bildtelefonen till taltelefonen kunde förmedla att brukaren ser ”han ser väldigt glad ut”. Detta 
är enligt tolkarna ett sätt att få samtalet att flyta och för att brukarna skall kunna förstå 
varandra, det vill säga få till stånd en förståelseprocess. Vid frånvaro av samförstånd menade 
de intervjuade tolkarna att det uppkommer svårigheter i form av förvirring och osäkerhet hos 
brukarna.  
 
Flera av tolkarna påtalade att brukarnas relation till varandra, påverkade situationen avsevärt. 
I och med den expressiva självframställningen, framkom att tolkarna uppfattade att deras egen 
osäkerhet kring brukarnas relation kunde spela en central roll. En tolk påtalade att denne, i sin 
tolkning, var oerhört behjälpt av att veta denna relation för att kunna tolka. Tolken menade att 
en väldigt kort information om brukarnas relation till varandra verkade klart underlättande. 
Tolken påtalade dock att denne inte krävde att få denna typ av information trots att det 
underlättat antecipationen och i förlängningen möjligen underlättat en förståelseprocess 
mellan brukarna.  
 

Man kräver ju inte att de skall säga ’hej jag heter och jag skall ringa till’ alltså till tolken, krävs ju 
inte att man säger sånt. Ibland är det ju ganska skönt att nu skall jag ringa till mamma (…) Det känns 
som det är oftare när de ringer andra samtal som man skall ringa till något företag då oftare säger de 
att de skall ringa till, ja något privat då, men det är ganska skönt att veta skillnaden där. Om de 
ringer till någon anhörig eller kompis eller så. För det blir ju väldigt olika typer av prat naturligtvis. 
(Tolk B) 

 
Just vid en expressiv självframställan tycktes en av tolkarna skilja på dessa handlingstyper då 
de ringde till ett företag jämfört med ett samtal av mer privat karaktär. En av tolkarna nämnde 
att då brukarna känner varandra, kan tolken känna sig mer utelämnad och bli osäker i sin 
tolkning. Då brukarna har en mer nära relation och ”vet” vad den andre verkligen känner, 
kände tolk B att tolkningen försvårades. Vid vissa situationer menade tolken att denne 
tenderade att vara allt för formell i sin tolkning, vilket fick till följd att rollframställningen i 
karaktären inte blev så ”privat”. Vid intervjuerna kunde utläsas att expressiva 
självframställningar inte på samma sätt förorsakade funderingar hos tolken vid samtal där 
brukarna inte kände varandra. Denna tolk ansåg också att det var större svårigheter att avläsa 
sinnesstämningar eftersom bilden ”de facto är platt (Tolk B)”. Tolken kände sig då frustrerad 
av detta, vilket kan föranledas av att de expressiva gesterna begränsas vid samtal vid FfBt. 
Tolkens val av karaktär på rollframställningen, menade flera av tolkarna, påverkade samtalet. 
Goffman (2000) menar att det är viktigt att kunna förutspå verkligheten och hur rutinen ter 
sig, för att kunna få till stånd en anteciperande socialisation. Denna förutsägelse är i 
förlängningen grunden till att rollen skall kunna genomföras på ett övertygande sätt, det vill 
säga att den agerande är uppriktigt övertygad om sin uppriktighet (Goffman 2000, s. 68). Att 
tolken känner frustration och blir osäker i sin tolkning torde med denna syn på interaktionen, 
påvisa uppenbara svårigheter vid sekvenser av expressiv självframställning. Att tolken känner 
sig frustrerad och har svårt att avläsa känslor i denna situation, kan medföra att denne blir 
mindre övertygad om uppriktigheten i sin rollframställan. Detta i sin tur kan påverka tolkens 
tro på sin rollframställan, så att denne blir cynisk i agerandet. En cynism i en rollframställan 
kan få mottagaren att inte bli övertygad av rollen, vilket klart försvårar en förståelseprocess.  
 

                                                 
9 Syntolka: Att tolken tolkar det denne ser, men som inte uttalas verbalt eller med tecken. 
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Inom den normreglerade handlingstypen återfinns generaliserande beteendeförväntningar och 
handlingstypen förhåller sig till den sociala världen främst (Habermas 1996, s. 102-103). Vid 
intervjuerna framkom ytterst få samtal kring sekvenser av normreglerad handlingstyp. 
Tolkarna tyckte sig inte frekvent tolka sekvenser i samtal vid FfBt där normer och värderingar 
kom att diskuteras. En av tolkarna menade att det vid FfBt blir en större ensamhet vid 
tolkuppdragen. Vid tolkmedierade samtal då brukarna är närvarande, arbetar tolkarna oftast i 
par. I FfBt tolkar de däremot konstant ensamma. Vid känsliga diskussioner i sekvenser då 
riktighet kom att diskuteras, menade tolken att det skulle ha känts tryggare att ha en kollega 
med sig vid sekvenser som stred mot tolkens uppfattning om vad som är rätt och fel. Tolken 
sade sig uppleva en större ensamhet, vilket kunde medföra en osäkerhet som avspeglades på 
tolkningen. En annan svårighet i och med denna handlingstyp, tycktes vara att tolken kände 
sig osäker på vem de pratade med. Tolken menade att hon saknade den fysiska närvaron av 
brukarna i rummet, eftersom tolken då menade att tolken i större utsträckning skulle ha kunnat 
läsa av hur handlingen togs emot. Detta åskådliggörs nedan. 

 
Fråga: Vad kan vara svårt med de samtalen? 
Svar: Ja, där tycker jag det är svårt. Men där är man ju van som tolk med det här att man visar ju 
inget själv som tolk, men man känner usch det var ju absolut inte rätt att säga så. Eller så skulle jag 
aldrig ha sagt, men det som är svårt i den här situationen är ju att man knappt inte vet vem man 
pratar med. (…) Är det en mamma eller en kompis eller… har de samma åsikt man blir lite mer låst. 
(…) Ja, om det hänger ihop med värderingar? (…) svårigheten där att man inte vet vem är det 
egentligen är som han pratar med. (…) det kan bli jättekonstigt om den här personen är någon helt 
annan än jag tror att den är. (Tolk B) 

 
Betingelserna för möjligheterna till kommunikation är att ett kommunikativt samarbete kan 
koordineras och att deltagarna i kommunikationen ömsesidigt verkar för förståelse och har ett 
ömsesidigt mål med samtalet, för att detta skall fortskrida. Habermas (1996) framhåller 
förståelseprocessen som en nödvändighet för ett lyckat samtal. Den avgörande svårigheten i 
förhållande till talhandlingstyper i förmedlandet av samtal vid FfBt är således svårigheten att 
kunna urskilja vilken värld som är den centrala vid en handlingssekvens. Tolkarna uttalar att 
det är av stor vikt att de kan förstå vad som åsyftas i situationen för att de skall kunna utföra 
en bra tolkning. Olika handlingstyper tycks medföra olika svårigheter. Den handlingstyp som 
föreföll orsaka störst svårigheter var dock den expressiva självframställningen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att svårigheten i och med handlingstyperna vid FfBt är 
att tolken mycket snabbt måste få klart för sig vilken handlingstyp som åsyftas, för att sedan 
kunna utföra sitt arbete.  
 
 
5.2 Talarskap vid FfBt 
 
I detta tema presenteras och analyseras den ansvarsfördelning som framkommit vid 
intervjuerna. Nedan presenteras resultat utifrån vad tolkarna har angett som svårigheter, men 
också en typ av lösningar och preventioner för att hantera de eventuella svårigheter som kan 
uppkomma i FfBt. Resultaten har analyserats med hjälp av den modell som Goffman (1974, 
1981) har formulerat för hur ansvarsfördelning kan uppfattas vid ett samtal; ramverk för 
deltagande. Goffman (1981) skiljer på tre olika talarskap: animator, author och principal.  
 
Situationen vid FfBt är speciell eftersom det endast är tolken som har direkt kontakt med båda 
brukarna. Wadensjö hävdar att tolkars närvaro tenderar att förändra samtalet på ett elementärt 
sätt (Wadensjö 1998, s. 12). Tolken är den som möjliggör samtalet, då både den 
teckenspråkiga brukaren och den brukaren som använder sig av taltelefonen har, med ICF:s 
termer, inskränkningar i sin delaktighet i kontakt med varandra vid avsaknad av en tolk. FfBt 
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är således en underlättande faktor i omgivningen. Att tolken är den som förmedlar samtalet 
kan, enligt tolkarna, medföra att tolken ibland kan blandas ihop med brukaren, främst med 
brukaren i bildtelefon.  
 

Fråga: Kan brukarna alltid hålla isär vad du säger och att du förmedlar ett samtal? Förstår den 
hörande parten alltid det att inte du personligen som tolk som säger något? 
Svar: Nej inte alltid och då måste man ju gå in och förklara. Ibland blir frågar de om det är jag som 
säger något. Det kan bli jätteroddigt för de tror att det är jag som säger något. Att det är jag som vill 
något. Då får man också gå in och förklara att nu har jag en man eller en kvinna på en bildskärm här, 
som tecknar och vill förmedla och tala om det här för dig och så… (Tolk C) 

 
I intervjucitatet ovan påvisar tolken hur denne syntolkar till personen i taltelefonen att det är 
”en man eller kvinna på en bildskärm” som vill säga något, detta för att samtalet skall kunna 
fortgå. Personen i taltelefonen har alltså sett tolken ur ett principal-perspektiv, medan tolken 
markerat att det som sägs inte är något tolken själv står ansvarig för. Tolken har med sitt 
inlägg om att någon ”tecknar och vill förmedla och tala om det här för dig”, gjort sig till 
animator. Detta byte av talarskap tycks göras för att förtydliga situationen och etablera en 
kontakt mellan brukarna. Därefter menar tolken att denne återgår till ett tolkande principal-
perspektiv och tolka i första person så som God tolksed (2004) föreskriver. Tolkarna påvisar 
att de genom syntolkning av situationen, definierar situationen för personen i taltelefonen. 
Detta för att alla skall få en gemensam definition av situationen, vilket Goffman framhåller 
som en övergripande struktur som måste definieras för samtalets fortskridande. Tolken skall 
tolka i jag-form (God tolksed 2004, s. 5) alltså inta ett tolkande principal-perspektiv. Ovana 
brukare, företrädesvis från taltelefon, tenderar enligt tolkarna att blanda ihop tolken med 
brukaren i bildtelefonen. Detta menade flera av tolkarna kunde vara en svårighet.  
 

Fråga: Kan det vara en svårighet att de tror att det är du som säger fast att det i själva verket är en 
tolkning? 
Svar: Ja, att de är omedvetna ja. De förstår inte hela situationen de förstår inte att det är en tolk som 
sitter emellan. (Tolk D) 

 
Exemplet ovan understyrker att en gemensam definition av situationen verkar underlättande 
för samtalets fortskridande och i förlängningen underlättande för tolkens möjlighet att tolka. 
Genom att inta ett animator-perspektiv, eller som i exemplet ovan genom att syntolka kan 
tolken indirekt förklara för brukaren att ”det sitter en tolk emellan (Tolk D)”, detta utan att 
utträda från någon av brukarnas varseblivningsbarriärer eller utöva sin makt som regissör för 
samtalet. Tolk A påtalade svårigheter kan uppkomma för att samtalsdeltagarna inte återfinns i 
samma fysiska rum.  
 

Fråga: Vad är det påtagliga i bildtelefon som kan vara svårt i tolkningen? 
Svar: Ja det är ju det att dom ser ju inte varandra, då kan de ju medföra att man lägger till att ’nu är 
det en man som pratar’. Och så förhoppningsvis så säger de vad de heter kanske… Man ser väldigt 
mycket om man sitter och träffar varandra såhär (Tolk A) 
 

Exemplet påvisar att tolken syntolkar, detta gör att tolken förmodligen kan gå in i ett tolkande 
principal-perspektiv då brukaren i taltelefonen har situationen klar för sig. Tolken säger sig 
sytolka att ”nu är det en man som pratar”, vilket Goffman benämner som ett talarskap i form 
av animator. I ett samtal vid FfBt där samtliga deltagare är förtrogna med situationen, tycks 
tolkarna inte ha några problem med att tolka i första person, att inta ett tolkande principal-
perspektiv. Då problem uppstår, menar dock samtliga tolkar att de syntolkar och för att 
förtydliga vem som säger vad kan tolken inta ett animator-perspektiv av talarskapet. Då detta 
inte verkar till ett samförstånd hävdar tolkarna att de får förklara hur tjänsten fungerar. Då de 



 

 

33

förklarar hur tjänsten fungerar intar tolken i denna sekvens en roll i form av author för sina 
uttalanden, vilket åskådliggörs nedan: 
 

Ja det blir ju mycket att man får gå in och förklara först vad vi gör. I bildtelefon fungerar det så här, 
vi brukar göra såhär och såhär. Man måste förklara för att det skall kunna flyta på sen för annars så 
sitter ju någon och inte förstår vad den håller på med och den vet ju inte vem den pratar med (…) 
(Tolk A) 

 
Goffman (2000) menar att en author för ett uttalande utgörs av att talaren tillskriver någon 
annan yttersta ansvaret och gör sig till representant för en grupp. I detta fall gör sig tolken till 
representant för kåren tolkar och påtalar hur tolkar generellt arbetar vid FfBt.  
 
För att samtalet vid FfBt skall kunna flyta och tolken skall kunna inta ett tolkande principal-
perspektiv, på samma sätt som God tolksed (2004) menar att man skall, krävs att samtliga 
deltagare i situationen har varandras respektive roller klara för sig. Betingelsen för 
möjligheten till kommunikation är att alla i situationen förstår vem som säger vad. Då detta 
brister, tycks det vara tolken som motverkar bristerna genom att vara medveten och aktivt 
precisera situationen, samt att förtydliga situationen genom att växla mellan de olika 
talarskapen.  
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6 Slutdiskussion 
 
 I denna uppsats har analyserats vad fyra intervjuade teckenspråkstolkar upplever som 
svårigheter vid förmedlade samtal vid FfBt. Tolkteoretikerna Wadensjö (1996), Chernov 
(1994) och Atwood & Gray (1986) har fungerat som teoretisk grund då svårigheterna 
analyserats utifrån ett tolkteoretsikt perspektiv. Habermas (1996) modell om handlingstyper 
och Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv har använts som verktyg för att försöka förstå 
och förklara de svårigheter som de intervjuade tolkarna påtalat. Goffmans (1974, 1981) 
modell om ramverk för deltagande har, i kombination med Wadensjös iscensättning av 
modellen ur ett tolkperspektiv, använts för att förtydliga de svårigheter och påvisa de sätt som 
de intervjuade tolkarna har använt sig av för att lösa situationer och eliminera eventuella 
svårigheter vid FfBt. En rad betingelser för möjligheten till kommunikation har alltså 
redovisats och analyserats för att få en förståelse för och kunna förklara varför svårigheter 
uppkommer vid FfBt. Syftet med uppsatsen är att förstå och förklara vilka svårigheter som 
kan uppkomma i kommunikationen då teckenspråkstolkning utförs via FfBt. Detta har gjorts 
genom att först identifiera de betingelser som är nödvändiga för kommunikation vid FfBt. 
Frågeställningen som ställs i uppsatsen är vilka avgörande svårigheter som kan uppstå i 
kommunikationen vid FfBt och varför dessa svårigheter uppkommer. Resultat och analys av 
det empiriska materialet har förts fram integrerat och redogjorts under två huvudteman: 
samförstånd och talarskap.  
 
I analysens första tema behandlas samförståndet kring kommunikationen vid FfBt. De 
svårigheter som tolkarna uttalade vid intervjuerna var företrädesvis då brukarna inte hade 
förståelse för hur tjänsten fungerar tekniskt. Då det inte fanns en gemensam definition av 
situationen menade tolkarna att det kunde uppstå svårigheter. De påtalade att då brist på 
samförstånd uppkom, påverkade det i förlängningen tolkens möjligheter att förmedla samtal 
via FfBt. Brist på samförstånd försvårade tolkarnas arbete och tolkarna uppgav att de fick 
lägga mycket kraft på information för att uppnå samförstånd. Att det var möjligt att förstå var 
också av stor vikt för att en kommunikation skulle kunna komma till stånd vid FfBt. I enlighet 
med Hülphers (2005), Björk (2006) och Diskay (2003) menade tolkarna att en god teknik var 
en förutsättning för att samförstånd kring tjänsten skulle vara möjligt. En ökad vana av att 
använda tjänsten påtalade tolkarna som reducerande för de svårigheter som kunde uppstå.  
 
Det framkom att tolkens referensramar till viss del måste överlappa de andra 
samtalsdeltagarnas referensramar, i annat fall uppkom svårigheter vid förmedlandet av 
samtalet. Att det som sades föll inom tolkens referensram tycktes vara viktigt för att tolken 
skulle kunna tolka, eftersom tolken är den enda som står i direktkontakt med båda deltagarna i 
situationen. Tolkens referensram påverkar således tolkningen. Då tolkens referensramar inte 
överlappade de andra samtalsdeltagarnas referensramar, menade tolkarna att svårigheter till 
samförstånd förelåg. Enligt Atwood & Gray (1986) ligger det i tolkens uppgift att överbrygga 
kulturella barriärer. För att kunna överbrygga de kulturella barriärerna föreföll det vara av stor 
vikt att tolkarnas referensramar till viss del överlappade de andra samtalsdeltagarnas. Detta i 
enlighet med det Wadensjö (1998) anser vara av stor vikt eftersom tolken som person 
påverkar samtalet.  
 
Vid intervjuerna har framkommit att tolkens möjligheter att utföra sitt arbete markant 
underlättas om de kan förutse vad som komma skall i situationen. För att tolken skall kunna 
antecipera krävs tillräckligt mycket redundans av informationsinnehållet i situationen i 
enlighet med Chernov (1994). De intervjuade tolkarna påvisade flera situationer som föranlett 
svårigheter eftersom de inte fått tillräckligt mycket information i samtalets kontext. Således 



 

 

35

kan konstateras att det kan uppstå svårigheter om tolkarna vid FfBt inte får tillräckligt mycket 
information för att kunna antecipera i samtalet.  
 
En vilja till kommunikation och ett mål med kommunikationen verkade klart underlättande 
för tolkarna. En vilja till kommunikation tycks även påvisas genom att någon faktiskt önskar 
att få ett samtal förmedlat via FfBt. I enlighet med Habermas (1996) påverkas samtalet i stor 
grad av samtalsdeltagarnas samförstånd och deras teleologiska intention med samtalet. Då 
ömsesidig önskan om kommunikation inte återfanns, utgjorde detta en svårighet för tolken.  
 
Betingelserna för möjligheten till kommunikation vid FfBt tycks vara att alla deltagare i 
situationen är överens om samspelsformen. Då samtalsdeltagarna inte hade varandras roller 
klart definierade för sig, ansåg tolkarna att detta försvårade deras arbete vid FfBt. Även 
Goffman (2000) framhåller rollfördelningens tydlighet som viktigt för samspelet. Av stor vikt 
var således att alla var överens om samspelsformen och att tolken tog ansvar för medverkan 
till förståelse för rollerna i samtalet.  
 
Resultaten analyserades också med hjälp av Habermas handlingstyper. Betingelserna för 
möjligheterna till kommunikation var att samtalsdeltagarna samarbetade och det 
kommunikativa samarbetet koordineras med hjälp av tolken, vilket är i enlighet med 
Wadensjö (1998). Det var av vikt att deltagarna i kommunikationen ömsesidigt verkar för 
förståelse och har ett ömsesidigt mål med samtalet. För att samtalet skall flyta krävs att 
tolken snabbt kan urskilja vilken typ av giltighetsanspråk som primärt är gällande, detta 
föreföll dock vara en svårighet. 
 
Analysens tema nummer två behandlade talarskapet vid FfBt. För att tolken skall kunna inta 
ett tolkande principal-perspektiv, på samma sätt som God tolksed (2004) menar att man skall, 
krävs att samtliga deltagare i situationen vet varandras respektive roller. Detta är också viktigt 
för att samtalet skall kunna fortgå. Det är en nödvändighet att alla i situationen förstår vem 
som säger vad, då detta brister tycks det vara tolken som motverkar bristerna genom att vara 
medveten och bland annat aktivt precisera situationen, samt förtydliga situationen genom att 
växla mellan de olika talarskapen. Tolkarna försökte således eliminera eventuella 
missförstånd genom att använda en annan talartyp, vilket stämmer överens med Goffmans 
modell om ramverk för deltagande.  
 
Med en ökad medvetenhet om de bakomliggande premisserna i det tolkmedierade samtalets 
struktur, finns en större möjlighet att lära sig att undvika samt kunna förutse de svårigheter 
som kan uppkomma vid FfBt. Medvetet och omedvetet tycks de intervjuade tolkarna vid FfBt 
göra sitt arbete möjligt genom en rad anpassningar, vilket tycks eliminera flera svårigheter. 
De svårigheter som framkommit i resultat och analysdelen kan till viss del verka som 
vägledande för hur svårigheter kan uppstå i kommunikation vid tolkmedierade samtal allmänt. 
Resultaten kan möjligen ge en viss antydan om vad, i samband med kommunikation i 
allmänhet, som kan ge upphov till svårigheter. Då det endast är fyra tolkar som intervjuats för 
uppsatsen, medför det att en generalisering av resultaten bör göras med stor försiktighet.  
 
 
6.1 Slutsats 
 
Många av de svårigheter tolkarna påtalat vid intervjuerna har de på olika sätt försökt att lösa 
och löst. För att brukarna skall kunna mötas tycks det vara viktigt att tolkarna, som 
bikulturella och tvåspråkiga, tar ansvar för att brukarna förstår vad tjänsten innebär och tar 
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ansvar för att alla förstår rollerna i samtalet. Utifrån intervjuerna har jag uppfattat att tolkarna 
med viss tveksamhet själva tar del i samtalet. Tolkarna verkar också dra sig för att ta för 
mycket plats i samtalet och för att ha samtal i samtalet med den ena parten.  
 
Enligt God tolksed (2004) bör tolken ta reda på så mycket som möjligt om uppdraget för att 
bedöma sina möjligheter att klara uppdraget. Tolken har således med all rätt möjlighet att ta 
sig tid att, via brukaren, informera sig om samtalet före tolkningen. God tolksed (2004) menar 
att samtal i samtalet inte skall förekomma om inte båda brukarna informeras om vad saken 
gäller. Detta säger sig tolkarna i flera fall löst genom att inta ett animator-perspektiv i det 
tolkmedierade samtalet. Dock går detta emot God tolksed (2004) eftersom God tolksed säger 
att tolken skall tolka i jag-form, således inta ett tolkande principal-perspektiv. Denna 
praktiska lösning och anpassning hos tolkarna möjliggör samtalet, men är alltså inte helt i 
enlighet med det som God tolksed (2004) skriver.  
 
Det tolkmedierade samtalet tycks främjas om tolken avbryter samtalet när denne inte är helt 
klar över giltighetsanspråket i handlingstypen. Detta avbrott främjar således en 
förståelseprocess. God tolksed (2004) menar att tolken skall och får avbryta talaren och fråga 
om då tolken inte förstått ett uttryck. Dock hävdar jag att det är av största vikt att tolken 
förstår det aktuella giltighetsanspråket för att kunna göra en adekvat tolkning. Tolken bör 
således förstå mer än bara vad uttrycket betyder. Habermas menar att en diskurs uppkommer 
då man ifrågasätter giltighetsanspråken. Jag hävdar att det är viktigt att tolken i högre grad 
vågar ifrågasätta och känner sig bekväm i och med dessa diskurser. Även här tycker jag att 
God tolksed (2004) inte beaktat detta. Jag menar där med att tolken inte bör ses som enbart en 
förmedlare och tolk av samtalet, utan är en deltagande part i samtalet men med en speciell 
uppgift.   
 
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
 
I denna uppsats har fokus legat på tolkarnas uppfattning om kommunikationen vid FfBt. 
Forskning om FfBt är begränsad. En större studie på tolkarnas uppfattning och arbete i denna 
relativt nya tjänst, är av nytta och värde. Som ett fortsatt arbete på denna uppsats tema, skulle 
kunna vara en studie på vad brukarna anser om tjänsten. Dels hur de teckenspråkiga brukarna 
upplever tolkning via FfBt, men även hur brukarna som ringer via taltelefon upplever tjänsten. 
 
Forskning på hur tolkens roll med en växlande lojalitet i och med tre roller att förvalta: som 
tolk och som brukarnas respektive representant, är en infallsvinkel som behandlats ytterst lite 
i denna uppsats. Denna lojalitet tycks dock bli allt tydligare att definiera vid förmedlade 
samtal vid FfBt, eftersom brukarna återfinns på olika fysiska platser. Ytterligare ett intressant 
fält att djupare studera är Habermas handlingstyper i tolkmedierade samtal.   
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Hej! 
 
Först av allt vill jag tacka Dig för att Du vill ställa upp och delta i min C-uppsatsundersökning 
om tolkning i Förmedlingstjänst i Bildtelefon! Jag håller ju som sagt på att skriva en C-
uppsats i sociologi. Jag behöver nu få input från verkligheten, för att kunna koppla ihop detta 
med teorier om kommunikation.  
 
Du kommer alltså delta i en intervju. Denna kommer att ta ca en till en och en halv timma. 
Om Du inte misstycker kommer jag att spela in intervjun på kassettband, så att jag kan gå 
tillbaka och lyssna på vad som sagts. Intervjun kommer att vara så konfidentiell som möjligt 
och jag kommer inte röja vem som sagt vad eller vem som överhuvudtaget deltagit i intervjun. 
I den text jag sedan skriver kommer man inte heller förstå att det var just Du som sagt något 
specifikt, även om jag inte tror att det kommer att dyka upp något speciellt känsligt. Om Du 
vill kommer Du att, efter intervjun, få läsa utskriften av vad som sagts. Detta för att Du, om 
Du vill, skall ha en möjlighet att göra tillägg eller ändra det som sagts.  
 
För att Du skall kunna förbereda dig lite inför intervjun vill jag be dig att fundera på vad Du 
tycker är speciellt med att tolka i bildtelefon. Vad du ser för svårigheter att tolka i bildtelefon. 
Jag kommer inte att fokusera på det språkliga/lingvistiska. Fokus kommer istället att ligga på 
själva mötet mellan brukarna och tolken. Syftet med min intervju med dig är alltså att se vad 
som vara svårt med att just tolka i bildtelefon.  
 
Jag ser fram emot att ses! Tina Sikh bokar in intervjun i FRI och jag kommer in och hämtar 
Dig, så sätter vi oss uppe i lokalen på ”vinden”. Jag har bokat lokalen. Väl mött! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Camilla Warnicke  
 
E-mail: camillagroda@hotmail.com 
Tel: 019-31 41 81 
Mobil: 0730-63 31 93  
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Intervjuguide 
-Hur länge har du arbetat som tolk? 
-Hur länge har du jobbat vid FfBt? 
-Vad tycker du är speciellt med att arbeta vid FfBt jämfört med ute på fältet? 

 -Vad kan vara svårt med att tolka vid FfBt? 
  Varför? 
 -Vad skiljer FfBt från tolkning på fältet. 
  Vilka svårigheter kan det medföra? Varför? 
 -Vad får det för konsekvenser att brukarna inte ser varandra i situationen? 
  
 -Vad kan vara svårt i kontakten med den hörande? Varför? 
 
 -Vad kan vara svårt i kontakten med den som tecknar? Varför? 
 
 -Får tolken andra uppgifter vid FfBt? Annat ansvar? 
  Vad är svårt, varför? 
 -Beter sig brukarna annorlunda vid FfBt än på fältet? Varför? 

 
 -Tycker du att brukarna alltid förstår vad FfBt innebär när du ringer?  
  Hur påverkar det situationen? Varför? 

-Är det någon skillnad på förberedelse mellan FfBt och fältet? 
 Varför? 

 -Vad förlorar man då man ej ser varandra? 
 
 -Förstår du alltid vart brukarna vill komma i sitt samtal? Konsekvens? 
 
 -Förstår brukarna alltid varandras sinnestämningar? 
  Förstår brukarna att det inte är du som tolk som reagerar? 
  Hur tänker du kring detta i jämförelse med ute på fältet? Skillnad? 
  Varför?  
 -Händer det att du inte vet vad brukarna har för relation till varandra? 
  Vad kan vara svårt? Varför? Hur får du reda på deras relation/hur 
  kan du lista ut relationen?  
 -Om du tolkar ett samtal och får problem med att förstå, vad gör brukarna då 
    
 -Litar brukarna på tolken vid FfBt?  
  
 -Kan brukarna alltid hålla isär vad tolken säger och vad den som ringer säger? 
 
 -Om brukaren är man och du talar med en kvinnoröst? Har det betydelse?  
  Hur? Varför? 
 -Har döva samma sätt att prata i telefonen som hörande?  
  Hur kan det ändå funka? 
 -Hur tycker du att de hörande brukarna ser på dig som tolk (Som den de direkt 
 pratar med eller som en länk)?  

 Konsekvenser? 
-Kan du och brukaren föra eget samtal i samtalet? Vad rör sig då det om? 
 Förstår den andra brukaren det?  
-Vilka typer av samtal kan vålla problem? 
 Hur? Varför?  
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 -Vilka samtal är svårare än andra?  
  Varför? 
 -Är några samtal speciella för just FfBt?  
  Varför? 
 -Tolkar man i FfBt andra samtal som ej tolkats tidigare (typ kärlekssamtal)?  

 Vad svårt? Varför? 
 -Hur påverkar det tolkningen om brukarna har en mer nära relation?  

 Varför? Vad är svårt? 
 -Har du förmedlat något samtal där du känner dig obekväm? 
  Vad svårt? Varför? 
 -Har du förmedlat något samtal som strider mot dina egna värderingar/normer? 
  Vad har varit svårt? Varför? 
 -Finns det något samtal vid FfBt som du känner att det inte är ok att tolka? 
  Varför? Vad kan vara svårt med det? 
 -Finns det samtal då den ene försöker föra den andre bakom ljuset och 
 luras? 
  Vad är svårt, varför? 
 -Vad är lättare vid FfBt? 
 -Vad är svårarevid FfBt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


