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”The word in language is half someone else’s. It becomes “one’s own” 
only when the speaker populates it with his own intention, his own accent, 
when he appropriates the word, adapting it to his own semantic and 
expressive intention. (…) Language is not a neutral medium that passes 
freely and easily into the private property of the speaker’s intentions; it is 
populated – overpopulated – with the intentions of others. Expropriating 
it, forcing it to submit to one’s own intentions and accents, is a difficult 
and complicated process.”  
                        (Bakhtin, 1981, s. 293-294)  
 
  
”Meaning is both cognitive-referential and sociohistorical; it is dialogically 
constituted, made in dialogue (cognition and communication), but this 
dialogical construction takes place with reference to the world and against 
the background of the world, which is in some sense already there, “out 
there.””  

                                (Linell, 2009, s. 25) 
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Abstract 
Camilla Warnicke (2017): The Interpreting of Relayed Calls through the Service 
Biltelefoni.net. Studies from the Swedish Institute for Disability Research No. 85 

The Swedish Bildtelefoni.net is a service that people who use Swedish Sign Lan-
guage (SSL) through a video phone can call in order to get in touch with people who 
speak through a telephone, or vice versa. In relayed calls via the Swedish video relay 
service (FBT), the interlocutors have different access to the visual arena and the 
auditive space. They are also physically separated from each other. An interpreter, 
working in a studio, enables the interaction across the different media, and the inter-
preter is the only person who has direct contact with both users of the service. FBT 
has been provided in Sweden since 1996, and is administrated by The Swedish Post 
and Telecom Authority (PTS). 

The overall aim of the dissertation is to describe, analyse and discuss partici-
pants’ interaction and their joint construction of meaning within FBT. The theoreti-
cal and methodological frameworks for the dissertation are dialogism and Conversa-
tion Analysis (CA). The dissertation is based on twenty-five authentic calls from 
FBT, recorded during two periods of time: in the years 2009–2010, and in 2013. 
One stimulated recall is also made with one interpreter, concerning a call from the 
second collection. The project has been ethically approved by the Swedish Ethical 
Review Board.  

The interaction within FBT is dynamic and dependent on different media, modal-
ities, resources, and also related to several conventions specific for the setting. All 
this influences the interlocutors, their actions as well as the entire activity. This kind 
of complexity has not previously been studied in the regular service. Analysis of the 
recordings focuses on the actions and activities of the participants who interact in 
the FBT, on a moment-to-moment basis. As results of the research, four phenomena 
are addressed, and presented as papers: I: the organisation of turns; II: the headset as 
an interactional resource; III: positioning and bimodal mediation with a focus on the 
interpreter; IV: the co-creation of communicative projects among the interlocutors. 
A main conclusion of the results is that the interaction is a joint construction of 
meaning among all of the interlocutors, although, the interpreter has a key function.  

Further research of interaction within FBT needs to be conducted, since investi-
gations on this institutional interaction are rare despite the fact that this kind of ser-
vice is widespread all over the world. 

Keywords: Interaction, Dialogism, Conversation Analysis, Interpreting, Sign Language, 
Videophone, Multimodality, Creation of Meaning 
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INLEDNING  
Att kommunicera på distans har sedan slutet på 1800-talet varit en möjlig-
het och blivit en självklarhet för många i och med Alexander Graham Bells 
patent på telefonen år 1876 (Hopper, 1992). Bells primära idé var från 
början att göra ljud synliga för döva genom en apparat som han använde 
vid talträning av döva. Innovationen resulterade istället i utbyggnaden av 
telefonnätet i flera länder. Sedan spridningen av telefonen har samtal på 
distans varit en möjlighet för många människor. Dock har personer som är 
döva inte haft denna möjlighet förrän på senare tid. Döva har därför haft en 
begränsning av sin aktivitet och en inskränkning av sin delaktighet då de 
tidigare inte haft möjlighet att kommunicera på teckenspråk i realtid. Im-
plementeringen av bildtelefoni har medfört att döva kan kommunicera på 
teckenspråk med andra döva. Tekniken har också utvecklats så att tecken-
språkiga numera även kan kommunicera på distans med personer som 
använder (tal)telefon. Detta sker via en tolk genom tjänsten Bildtelefoni.net 
(BT). Vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net (FBT) arbetar tolken från 
en studio och samtliga deltagare, det vill säga tolken, den teckenspråkiga 
användaren av tjänsten och den talspråkiga användaren av tjänsten, är fy-
siskt åtskilda (se Bild 1). Tolken förmedlar samtalet och tolkar mellan 
svenskt teckenspråk (SSL) och talad svenska. Tolken är således den enda i 
interaktionen som står i direkt kontakt med båda användarna av tjänsten 
och ser den teckenspråkiga parten via en dator och hör den talande parten 
via ett headset. Tolken kan även ofta utbyta skriven text med den part som 
tolken kan se via datorn. 
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Bild 1: Översikt av ett förmedlat samtal via Bildtelefoni.net (FBT). Perso-
nen till vänster i bilden är den användare som tecknar och som använder 
någon typ av bildtelefon, personen i mitten är tolken och användaren till 
höger den person som talar i telefon. Illustration: Evelina Wikman 
 
I Sverige genomfördes i början av 1990-talet de första bildtelefonsamtalen 
mellan personer som kommunicerar på SSL. Att kommunicera på distans 
med tecknat respektive talat språk och numera även med text, blev sedan 
möjligt i Sverige som reguljär tjänst genom Post och telestyrelsens (PTS) 
tjänst FBT år 1996. Trots att tjänsten FBT har tillhandahållits för allmän-
heten i över tjugo år, saknas kunskap om hur interaktion och gemensamt 
meningsskapande gestaltas i denna kontext. Genom att beskriva, analysera 
och diskutera interaktion och gemensamt meningsskapande vid FBT utifrån 
dialogism och Conversation Analysis (CA), kan det påvisas vad som krävs 
för interaktion i denna kontext. Detta ger i sin tur en ökad förståelse av och 
en möjlighet till att förändra, förbättra och utveckla FBT, till förmån för 
användare, tolkar och blivande tolkar vid tjänsten. I dagsläget är forskning 
vid FBT kraftigt eftersatt och publicerade studier om interaktion gjord med 
CA av autentiska samtal i en reguljär tjänst lyser med sin frånvaro. Denna 
avhandling är ett bidrag till en ökad medvetenhet om interaktionen och 
dess funktioner. Avhandlingen handlar om vad som karaktäriserar interakt-
ionen vid FBT via tjänsten BT i Sverige. Den teoribildning som ligger till 
grund för denna avhandling är ett antagande om FBT som en gemensam 
process, ett samskapande av interaktionen, vilken inte är på förhand given. 
För att få en djupare kunskap om vad som karaktäriserar interaktionen vid 
FBT har fyra delstudier gjorts inom ramen för denna avhandling.  
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SYFTE 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva, analysera 
och diskutera interaktion och gemensamt meningsskapande vid FBT utifrån 
dialogism och Conversation Analysis (CA). Fyra delstudier ingår i denna 
avhandling, vilka behandlar interaktionella fenomen i anslutning till FBT. 
Dessa fenomen preciseras nedan.  
 
Delstudie I:  
Syftet med delstudien är att beskriva, analysera och diskutera interaktionen 
och tur-organisationen vid FBT och hur den administreras av deltagarna. 
Särskilt fokuseras de tekniker och strategier tolken använder sig av för att 
hantera interaktionen.  
 
Delstudie II:  
Syftet med delstudien är att åskådliggöra vilka interaktionella resurser som 
används i relation till tolkens headset och som deltagarna vid FBT 
orienterar sig mot för att uppnå gemensamt meningsskapande. Särskilt 
fokuseras de interaktionella resurser som tolken använder; det vill säga vad 
tolken gör med headsetet (practises) och vad som därmed åstadkoms i 
interaktionen (actions). 
 
Delstudie III:  
Syftet med delstudien är att utforska hur deltagarna gemensamt skapar 
interaktionen vid FBT genom att analysera hur de positionerar sig i den 
aktuella kontexten.  
 
Delstudie IV:  
Syftet med delstudien är att åskådliggöra interaktionella särdrag vid FBT, 
med särskilt fokus på hur kommunikativa projekt initieras och utvecklas av 
samtliga deltagare.  
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BAKGRUND 

Att kommunicera på distans: bildtelefoni som möjlighet 
Förmedlade samtal genom tolk med hjälp av bildtelefon, är en service som 
erbjuds teckenspråkiga döva i flera länder runt om i världen. Tjänsterna 
varierar mellan länder beroende på policy och politiska beslut (Haualand, 
2012, 2015). I Sverige bedrivs tolkning via bildtelefoni för att ge access för 
funktionshindrade till telefonering, medan tjänsten i exempelvis USA har 
sin utgång i en tanke om jämlikhet för alla beträffande telefonkommunikat-
ion (Haualand, 2011). I Norge däremot är denna typ av tjänst en utökning 
av den statliga tolktjänsten för döva med en bakomliggande avsikt om 
kostnadseffektiv tolkservice och för att tillgängliggöra tolkning vid spon-
tana situationer (Haualand, 2011). Att tjänsten utvecklats, används och är 
utformad på olika sätt runt om i världen, beror även på hur situationen rent 
allmänt ser ut för döva; om landets teckenspråk är erkänt, om tekniken för 
bildtelefoni är utbyggd, om tolkar finns att tillgå, med mera. 

Personer som kommunicerar med SSL och inte hör, har inte tidigare 
kunnat telefonera. Den första lösningen var texttelefonen. Televerket bör-
jade år 1980 att testa en tjänst som kom att kallas Förmedlingscentralen 
(FÖC) (Post- och telestyrelsen, 2017b). FÖC var en beställning från Social-
styrelsen där Televerket skulle förmedla samtal mellan personer som talade 
i telefon och personer som använde sig av texttelefon (skrivna textmed-
delanden). En förmedlare läste upp den skrivna texten för personen som 
använde sig av telefon och skrev det personen i telefonen sa till den som 
använd sig av texttelefon. Till att börja med var FÖC ett projekt för en 
utvald brukargrupp, för att sedan övergå till att bli en permanent nationell 
tjänst år 1982. Tjänsten som idag heter Texttelefoni.se säkerställs av PTS 
genom upphandling. Leverantören 2017 är Eniro 118 118 (Post- och 
telestyrelsen, 2017b).  

Möjligheten för döva att sinsemellan kommunicera via bildtelefoni på 
sitt förstaspråk SSL i Sverige möjliggjordes under början av 1990-talet 
genom försöksverksamheten ”Teckenspråk över ISDN i Örebro” 
(Kristensen & Sandén, 1999). Det var denna försöksverksamhet som senare 
lade grunden för tjänsten BT, där döva kan kommunicera på sitt första 
språk i kontakten med personer som talar i telefon. I Sverige är BT (Post- 
och telestyrelsen, 2017a) en statlig och nationell tjänst som säkerställs av 
PTS genom upphandling. BT i Sverige bedrevs i projektform av Örebro 
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läns landsting fram till år 1996, då den övergick till att bli en reguljär tjänst, 
fri att använda för alla. År 2006/2007 förhandlades tjänsten offentligt för 
första gången, då myndigheten PTS blev ålagd att upphandla tjänster i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling (Sveriges riksdag, 
2007). Örebro läns landsting har tidigare drivit tjänsten BT. Leverantör år 
2017 är företaget Evantia Oy (Post- och telestyrelsen, 2017a). 

BT utgörs av såväl FBT som distanstolkade samtal. FBT är de samtal 
där samtliga samtalsdeltagare är fysiskt åtskiljda (se Bild 1), medan använ-
darna vid distanstolkade samtal återfinns i samma fysiska rum, men åt-
skilda från tolken (se Bild 2 och 3). 

 

 
Bild 2: Schematisk översikt av distanssamtal mellan flera användare. Tol-
ken återfinns till vänster på bilden. Till höger på bilden återfinns använ-
darna (teckenspråkiga och talspråkiga) som är på samma fysiska plats, 
men åtskilda från tolken. Illustration: Evelina Wikman 

 
Bild 3: Schematisk översikt av distanssamtal mellan två användare. Tolken 
återfinns till vänster på bilden. Till höger på bilden återfinns användarna 
(den teckenspråkiga och den talspråkiga) som är på samma fysiska plats, 
men åtskilda från tolken. Illustration: Evelina Wikman 
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Distanssamtal är inte lika vanligt förekommande som FBT. Distanssamta-
len har ökat över tid. Ökningen är dock svår att utläsa utifrån statistiken, 
eftersom det inte går att se skillnad mellan distanssamtal och samtal där 
inget utgående samtal har gjorts, exempelvis då inringaren enbart ville testa 
tekniken mot tjänsten. Statistik från tolkcentralen i Örebro (via en personlig 
kontakt) visar en fördelning mellan antal uppdrag: år 2010, tiden för den 
första datainsamlingen för avhandlingen, genomfördes i snitt 9 456 stycken 
FBT per månad. För samtal från en bildtelefon där inget utgående samtal 
gjorts uppvisar statistiken 3 823 stycken samtal per månad. I denna siffra 
ingår alltså både distanssamtal och de samtal där bildtelefonianvändaren 
önskat ringa tjänsten, för att exempelvis prova att ringa eller för att testa sin 
bildkvalitet. I statistik för år 2013 under april månad, som var representativ 
snittmånad för tiden då den andra datainsamlingen gjordes, genomfördes 
16 706 stycken FBT och 2 578 samtal där ingen telefon ringdes upp. Detta 
kan även jämföras med år 2017, februari månad, då 18 328 stycken FBT 
och 3 009 stycken samtal genomfördes där inkommande samtal var från en 
bildtelefon, men utan uppringning till en telefon, enligt statistik (från per-
sonlig kontakt vid tjänsten).  

I och med den senaste upphandlingen av tjänsten ska kontakt med och 
via tjänsten BT kunna göras med: vanligt förkommande bildtelefoner, to-
talkonversationsenheter (dvs. en enhet som möjliggör text, auditiv och 
visuell kontakt i realtid) som anslutits via bredband till tjänsten, 
(tal)telefoner som används via allmänt telenät, samt via Skype (Post- och 
telestyrelsen, 2015). Mobila applikationer ska erbjudas för enheter som 
surfplattor och smarta telefoner (Post- och telestyrelsen, 2015). 

I enlighet med den senaste upphandlingen ska tolken i tjänsten ha minst 
fyraårig teckenspråk- och dövblindtolkutbildning eller vara av Kammarkol-
legiet auktoriserad teckenspråkstolk (Post- och telestyrelsen, 2015). Det har 
tidigare varit krav på att tolken ska ha jobbat som teckenspråkstolk i minst 
två år (Post- och telestyrelsen, 2011), däremot har inte auktorisation nämnts 
som ett krav före år 2016. 
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Aktivitet och delaktighet vid förmedlade samtal via  
Bildtelefoni.net 
Centrala begrepp inom handikappvetenskap är aktivitet och delaktighet, 
men även kontextuella faktorer så som omgivningens betydelse för indivi-
den beaktas. Det som fokuseras i denna avhandling, är interaktion och 
gemensamt meningsskapande i FBT, det vill säga aktivitet och delaktighet i 
en specifik kontext. 

 Beträffande begreppen aktivitet och delaktighet, är BT utvärderad uti-
från bland annat en socioekonomisk modell vari utredaren använder den 
internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF) som bas (Götherström, Persson, & Jonsson, 2004b). En bety-
dande del av den forskning som utförs inom handikappvetenskap tar utgång 
i ICF, vilken utarbetats av Förenta Nationernas fackorgan World Health 
Organization (WHO). Socialstyrelsen i Sverige har ansvarat för en svensk 
version av ICF. ICF utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv med över-
gripande mål att erbjuda ett samlat, standardiserat språk och en struktur för 
att beskriva och analysera hälsa och hälsorelaterade tillstånd.  ICF består av 
två delar med två komponenter vardera: 
Del 1: Funktionstillstånd och funktionshinder  

a. Kroppsfunktioner respektive kroppsstruktur 
b. Aktivitet och delaktighet 

Del 2: Kontextuella faktorer  
a. Omgivningsfaktorer 
b. Personliga faktorer 

Termen kroppsstruktur avser kroppens anatomiska delar, som till exempel 
öra, mun och så vidare. Termen kroppsfunktion avser fysiska och psykolo-
giska funktioner. En funktion relaterad till exempelvis öronen är hörsel, 
medan talfunktion är relaterad till bland annat munnen. Vid avvikelse i 
kroppsstrukturen, i exempelvis hörselorganen, kan funktionsnedsättning i 
hörseln uppstå, vilket i sin tur ge aktivitetsbegräsning så att personen inte 
hör och att kommunikationen påverkas. Därmed riskeras en delaktighetsin-
skränkning i vissa situationer. I en sådan situation är personen funktions-
hindrad. I ICFs bio-psyko-sociala modell kan detta dock påverkas genom 
faktorer i omgivningen såväl som genom personliga faktorer. Omgivnings-
faktorer kan vara (tal)telefon, såväl som bildtelefon. Vid (tal)telefonering 
blir döva funktionshindrade och får en aktivitetsbegränsning och delaktig-
hetsinskränkning.  
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För att reducera de funktionshindrande förhållandena har BT i Sverige 
vuxit fram i kampen för tillgänglighet (Haualand, 2011). Utifrån en politisk 
aspekt av FBT är detta ytterst en fråga om tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillgängligheten att kunna kommunicera på distans, 
det vill säga FBT, kan hävdas som en funktionsrätt (Funktionsrätt Sverige, 
2017) – den rätt som individen har i olika samhällssituationer. Funktions-
rätten ger en annan dimension än fokus på individers funktion eller indivi-
ders funktion i relation till den omgivande miljön, som är de två dimens-
ioner som ICF vilar på. Del 1b, det vill säga aktivitet och delaktighet, kan 
ha positiva aspekter hos personer, som att kunna genomföra aktiviteter och 
vara delaktig och engagerad i livssituationer. Aktivitet och delaktighet kan 
annars ha negativa aspekter, så som aktivitetsbegränsning eller som en 
delaktighetsinskränkning. I Hälso- och Sjukvårdslagen (Sveriges Riksdag, 
1982) § 3b lagstadgas landstingens ansvar att erbjuda vardagstolkning till 
barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Genom möjlig-
heten att använda tolk vid situationer som är funktionshindande, kan indi-
viden genomföra vissa aktiviteter och vara delaktig.  

Döva personer i Sverige har företrädesvis SSL som sitt förstaspråk 
(Regeringskansliet, 2006). I en internationell kontext har döva och ”döv-
världen” definierats som en lingvistisk och kulturell minoritet med gemen-
samt språk, gemensam identitet, samt gemensamma sociala erfarenheter; 
exempelvis utbildningserfarenheter (se Higgins, 1979; Ladd, 2003). Fram-
förallt i en amerikansk kontext används versal som första bokstav i koncep-
tet döv, det vill säga ”Döv”, för att tydligt påvisa den kulturella tillhörig-
heten och inte funktionen av hörsel eller dövhet. Baker och Cokely (1980, 
s. 56) definierar fyra möjliga sätt att tillhöra dövvärlden: audiologiskt, 
politiskt, lingvistiskt och socialt. Det skiljer sig alltså åt hur personer som 
är döva kan, bör eller vill definieras. Skillnaderna är inte bara mellan hur 
människor allmänt definierar döva personer, utan även hur döva personer 
själva önskar definiera sig. Huruvida döva personer kan, bör eller vill defi-
nieras i patologiska eller kulturella termer (Baker-Shenk & Cokely, 1980, 
s. 54), beaktas inte i denna avhandling. I avhandlingen används ibland 
begreppet ”teckenspråkig”, eftersom det inte klart framgår vilken tillhörig-
het eller status som personerna tillskriver sig själva. Interaktionen vid FBT 
är det centrala i denna avhandling. Därmed är det inte intressant och går 
inte inom ramen för denna avhandling att bedöma deltagarnas ”kropps-
funktioner respektive struktur” (se ICF del 1a). I och med detta skrivs be-
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greppet döv fram med gemener vid de tillfällen då det görs relevant i inter-
aktionen.   

Tolkning som akademisk disciplin 
Tolkning som en egen akademisk disciplin är förhållandevis ung. Översätt-
ning har däremot beskrivits av Cicero redan i det antika Grekland (Herman, 
2002, s. 19). I början av 1990-talet framträder konturerna av tolkning som 
en egen disciplin avgränsat från andra discipliner, som exempelvis över-
sättningsvetenskapen, men fortfarande som sprunget ur tvärvetenskap med 
andra discipliner. Förändringen över tid har beskrivits utifrån olika per-
spektiv. Enligt Angelelli (2004) kom tolkning in i akademin som en prag-
matisk angelägenhet på grund av ett ökat behov av kompetenta tolkar, till 
skillnad från översättningsvetenskapen som kom in utifrån teoretiska in-
tressen. Även de som jobbade på fältet kom att fråga efter en systematise-
rad kunskap. Forskningen är, enligt Angelelli, (2004, s. 23) företrädesvis 
framvuxen i det egna fältet, med viss influens från andra discipliner. Pö-
chhacker (1995, 2004, 2009) skriver däremot att tolkning delvis är sprunget 
ur översättningsvetenskapen, men att tolkning kan ses som en speciell form 
som föregåtts av översättning. Relationen mellan översättningsvetenskap 
och tolkning framhåller Pöchhacker (2006) att Kade redan år 1968 myntat 
genom termen ”translation” som en hyperonym för översättning och tolk-
ning (s. 217). Tolkning som akademisk (sub)disciplin började dock formas 
mer tydligt under 1990-talet (Pöchhacker, 2004, 2009). Det kan tilläggas 
att Shlesinger år 1995 skrev fram tolkning som ”a (sub)dicipline in the 
making within a discipline in the making” (Shlesinger, 1995, s. 9).  

Underlaget i de första studierna om tolkning var texter baserade på per-
sonliga erfarenheter och den första akademiska studien kom år 1957 (Gile, 
1994; Pöchhacker & Shlesinger, 2002): ”An investigation into conference 
interpreting” av Eva Paneth . Enligt Gile (1994, 1995, 2000) skrev dock 
Herbert år 1952 och Rozan år 1959, ned sina reflektioner som lärare i kon-
ferenstolkning före Paneths studie (Gile, 1995, 2000). Under 60- och 70-
talen kom fältet att domineras av experimentell psykologi (Gile, 1994; 
Pöchhacker & Shlesinger, 2002).  I den kommande perioden inom discipli-
nen tolkning, forskade tolkar som själva jobbade som tolkar: så kallade 
”practiserchers” (Gile, 1994). Fokus låg vid denna tid företrädesvis på 
teoretiska antaganden om modeller av tolkning baserade på kognitiva pro-
cesser (Angelelli, 2004; Gile, 1994; Pöchhacker, 1995). En rad konferenser 
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före 2000-talet har haft stor betydelse för den akademiska disciplinen tolk-
ning: 

• År 1977 hölls i Venedig en första viktig konferens för tolk-
forskningen där verksamma tolkar och forskare som inte 
primärt forskade på tolkning kom samman för första gången 
(Gambier, Gile, & Taylor, 1997; Gile, 2009). På denna tvär-
vetenskapliga konferens deltog såväl konferenstolkar som 
teckenspråkstolkar. I en volym av redaktörerna Gerver och 
Sinaiko (1978) presenteras de vetenskapliga inläggen.   

• År 1986 anas början till en ny era inom fältet i och med 
konferensen vid Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
of the Universita degli Studi di Trieste (Symposium on Te-
aching Conference Interpretation) (Gran & Dodds, 1989; 
Pöchhacker, 1995), vilken fokuserade på teoretiska och 
praktiska aspekter av tolkning (Gran & Dodds, 1989). Detta 
menar Gile (1994, 2000) är starten på en ny period och ett 
avstamp för samarbete med andra discipliner så som över-
sättningsvetenskap och kognitionsvetenskap, vilket ledde till 
ett ökat antal empiriska studier.  

• År 1994 hölls ”Conference on Interpretation” (ICI) i Finska 
staden Turku (Gambier et al., 1997). Ett av temana vid kon-
ferensen är ”teckenspråkstolkning” (Pöchhacker, 1995). 
Även konferensen i Turku var av stor vikt och resulterade i 
två volymer (Gambier et al., 1997; Tommola, 1995). Konfe-
rensen var designad att göra en bedömning av det då rå-
dande läget av forskning om tolkning, där 19 länder var re-
presenterade, varav 18 deltagare kom från Sverige 
(Pöchhacker, 1995). Tiden efter konferensen kom att 
präglas av en kraftig ökning av studier om tolkning 
(Gambier et al., 1997). 

Fokus på forskning inom fältet tolkning har företrädesvis varit på kon-
ferenstolkning. Dock kom forskningsfältet att breddas till att inkludera 
även andra typer av tolkning (Garzone & Viezzi, 2002, s. 5). För tolkning 
mellan talat och tecknat språk kom Ingram (1978, 1985) att bli en pionjär 
(se Pöchhacker, 2008).  

I och med två avgörande publikationer år 1989 och år 1992, kom ett nytt 
skede, där ett nytt sätt att se på tolkning växte fram och som kom att få stor 
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betydelse för fältet. De två stora verken är Roys avhandling ”A sociolin-
guistic analysis of the interpreter's role in the turn exchanges of an inter-
preted event” (Roy, 1989), samt ”Interpreting as interaction: On dialogue 
interpreting in immigration hearings and medical encounters” (Wadensjö, 
1992). Wadensjös doktorsavhandling fokuserar på interaktionen i tolkade 
samtal som ett samspel mellan samtliga deltagare. Det tidigare synsättet, 
tolkning som en speciell form av översättning (Pöchhacker, 1995), utmanas 
därvidlag av en syn på tolkning som ett samspel. De ovan nämnda två 
verken lade grunden till att se tolkning som ”dialogic discourse-based 
interaction” (DI) och att analysera tolkning som ”talk as (inter)activity” 
(Pöchhacker, 2006, s. 226-227). Den fortsatta forskningen på fältet, det vill 
säga från 1990-talet och framåt, präglas av en kraftig ökning av publicerade 
studier, men även en ökad bredd på vad som publiceras (Liu, 2011). Snell-
Hornby (2006) framhåller att empiriskt grundade studier blir allt vanligare, 
likväl som att nya fält studeras (exempelvis tolkning med hjälp av teknik). 
Forskningen påverkas bland annat av den globalisering som sker i och med 
samhällsutvecklingen och en ökad global handel (Snell-Hornby, 2006). 
Som en indikation på de metodologiska trenderna inom forskningsfältet har 
en översikt gjorts av publicerade studier i den vetenskapliga tidskriften 
Interpreting för åren 2004-2009 (se Liu, 2011). Trenden påvisar en jämn 
fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa studier, men att en övervä-
gande del av de kvalitativa studierna baseras på ”community interpreting” 
(vilket i en svensk kontext kan översättas till dialogtolkning, 
kontakttolkning eller tolkning i offentlig sektor, se Almquist, 2016). Denna 
trend kan benämnas som ”a social turn” (Pöchhacker, 2008, s. 38-39), då 
det skett ett skifte från övervägande forskning om tolkning och kognition, 
till forskning med fokus på tolkning och interaktion. Forskning på interakt-
ion i tolkade samtal återfinns inte bara i vetenskapliga artiklar, vilket blivit 
ett allt vanligare sätt att publicera forskning. Även i en rad samlingsvoly-
mer från exempelvis Benjamins Translation Library anläggs fokus just på 
tolkning och interaktion i flera bidrag (se Baraldi & Gavioli, 2012; Janzen, 
2005; Nicodemus & Swabey, 2011; Schäffner, Kredens, & Fowler, 2013).  

I den metodologiska översikten av tidskriften Interpreting, påvisar Liu 
(2011, s. 107) även att åtskillnaden mellan forskning om tolkning mellan 
talat och tecknat språk minskar i jämförelse med forskning mellan två ta-
lade språk. Detta är även tydligt vid internationella konferenser (se 
exempelvis Critical Link, 2017), då konferenspresentationerna inte fokuse-
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rar på vilka språk (talade eller talade – tecknade språk) som forskningen 
baseras på. Istället fördelas och kategoriseras konferensbidragen utifrån 
vilken typ av tolkning eller inramning presentationen grundas på.  

I Sverige grundades Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) år 1986 vid 
Stockholms universitet. Detta var ett nationellt uppdrag från regeringen 
med uppgiften att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov (Tolk- 
och översättarinstitutet, 2017). Traditionellt har tolkar mellan svenska och 
SSL utbildats på folkhögskolor i Sverige, men 2013 blev det även möjligt 
att utbilda sig till tolk mellan svenska och SSL på akademisk nivå. Denna 
avhandling är influerad av de trender som råder på fältet idag: fokus på 
tolkning som socialt samspel, inramat i en kontext där tekniken har bety-
delse för interaktionen.  

Tolkning som yrkesutövning  
Det mesta som är skrivet om tolkens yrkesutövande utgår företrädesvis från 
en föreskrivande syn, det vill säga en normativ föreställning om hur tolken 
ska och bör utföra sitt arbete, samt tolkens roll utifrån vad och hur tolken 
ska och bör vara. Ett normativt och preskriptivt förhållningssätt (se 
exempelvis Seleskovitch, 1978; Vermeer, 2000) kan liknas vid en ideali-
serad bild av vad tolken ska göra, vilket kan ställas i kontrast till vad tolken 
faktiskt gör (se exempelvis Angelelli, 2004; Bolden, 2000; Bot, 2003; 
Davidson, 2000; Metzger, 1999; Roy, 2000; Wadensjö, 1998a, 2017). Ge-
nom att anlägga en historisk aspekt på tolkning som yrkesutövande, blir det 
tydligt hur en svängning från föreskrivande antaganden om tolken, börjat 
övergå till studier om hur det tolkade samtalet gestaltas. Denna avhandling 
är en studie av vad som de facto sker i interaktionen, vilket kan utmana 
normativa föreskrifter och föreställningar om och i praktiken.  

Genom tiderna har tolkning värderats på olika sätt och tolkar har haft 
olika status (Angelelli, 2004; Herman, 2002). Utifrån en amerikansk kon-
text, fick exempelvis tolkar som arbetade inom domstolsväsendet lön vid 
utfört arbete först år 1563 (Angelelli, 2004). För tolkar mellan tecknat och 
talat språk hävdar Roy och Napier (2015) att teckenspråkstolkning i rätts-
liga sammanhang nämndes i det Ottomanska riket redan år 1612. Ytterli-
gare en markering av ett nytt skede för tolkar och tolkning kan sägas vara 
Nürnbergrättegångarna (år 1945‒1946) som ägde rum efter andra världskri-
get. Dessa rättegångar simultantolkades mellan engelska, tyska, ryska och 
franska och ansågs vara ursprunget till simultantolkning (Gaiba, 1998). 
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Tolkyrket blev sedan en offentlig profession då International Association 
of Conference Interpreters (AIIC) bildades år 1953 (AIIC, 2017). Genom 
behovet av tolkar under Nürnbergrättegångarna uppmärksammades utma-
ningen i att simultantolka och behovet av kompetenta tolkar. Detta resulte-
rade i att flera universitet runt om i världen inrättade utbildningar för tolkar 
på universitetsnivå (Angelelli, 2004).  

Tolkning mellan talat och tecknat språk jämfört med tolkning mellan ta-
lade språk skiljer sig åt historiskt. Den världsomspännande tolkorganisat-
ionen The World Association of Sign Language Interpreters (WASLI) 
bildades år 2003 (WASLI, 2017). WASLI är sprungen ur dövrörelsen och 
initierades av The World Federation of the Deaf (WFD) som verkar för 
dövas rättigheter (WASLI, 2017). Tolkning mellan svenska och SSL följer 
i stort den amerikanska utvecklingen för tolkar mellan engelska och ameri-
kanskt teckenspråk (ASL) (se Roy, 2002). Utifrån en svensk kontext var de 
som behövde tolk hänvisade till släkt och vänner som tolkar. Även Fräls-
ningsarmén hjälpte till med tolkning företrädesvis innan Handikapputred-
ningen genomfördes år 1968. Riksdagen tog sedan beslut om att följa ut-
redningens förslag om att döva skulle ha rätt till kostnadsfri tolkservice (se 
proposition 1968:41) ”Angående vissa frågor om hjälpmedel för handikap-
pade” (Regeringskansliet, 2006, s. 275). Detta var en försöksverksamhet 
som sedan kom att utökas av Socialstyrelsen år 1971. År 1976 blev tolk-
tjänsten permanentad med landstingen som utförare och med hjälp av stat-
liga medel (Lundström, 2001). År 1992 kom det privata aktiebolaget 
Stockholmstolkarna AB in på marknaden som det första stora privata före-
taget och därefter tog privata utförare allt större del av marknaden i och 
med lagen om offentlig upphandling år 2007. 

  Tolkar mellan svenska och SSL har haft möjlighet att auktorisera sig 
via Kammarkollegiet sedan år 2004. Auktorisation för tolkar mellan vissa 
talade språk har däremot varit möjlig i Sverige från år 1976 (Wadensjö, 
2004).  

Roy (2002) har beskrivit framväxten av tolkens roll med utgång i ”teck-
enspråkstolkning” med hjälp av metaforer, vilken hon menar kan hjälpa till 
att förstå tolkens roll över tid. Utifrån en amerikansk kontext fann hon 
tolken som hjälpare: oavlönad och som ett stöd mellan den döva och den 
hörande under decennierna före år 1960 (jfr. en svensk kontext där Handi-
kapputredningen år 1968 lade förslag om tolkservice). Övergången till att 
se tolkyrket som en profession medförde ett skifte till att tolken sågs/såg 
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sig själv som en typ av kanal; en överföringsmaskin, varvid man tog av-
stånd från det ansvar som tidigare tillskrivits tolken. Den rådande synen då 
var att tolken överförde färdiga budskap mellan två språksystem. Vidare 
kom man inom fältet att betrakta de som använde sig av tolk som ”sändare” 
och ”mottagare”: tolken skulle alltså möjliggöra kommunikationen som en 
typ av ”kommunikationsfacilitatör”. Skillnaden i att betrakta tolken som en 
kanal, respektive kommunikationsfacilitatör, är att tolken som människa 
inte alls tas i beaktan i och med en kanalmetafor.  Utifrån en metafor om 
tolken som kommunikationsfacilitatör betraktas däremot tolken, till viss 
del, involverad i tolksituationen som en part för att möjliggöra samtalet.  
Vidare uppmärksammade Anderson (2002) att tolkens arbete inkluderar 
både kultur och språk med betoning på att tolken är den som besitter kun-
skaper om dessa, varvid tolken sågs som en tvåspråkig och bikulturell 
specialist (Anderson, 2002). Anderson (2002) beskriver i denna anda hur 
tolken kan ses som ”man in the middle” (s. 214) och som innehavare av en 
maktposition med monopol på kommunikationen. Den utveckling som 
varit rådande inom fältet har alltså tagit sin utgångspunkt i en preskriptiv 
uppfattning om tolken. Forskning visar dock att tolken de facto påverkar 
interaktionen och är en deltagare, men med en särskild position i samtalet 
(se exempelvis Wadensjö, 1998a). I forskning från 1990-talet och framåt, 
med synen på tolken som en deltagare, kan tolken per definition inte sägas 
vara neutral (jfr. Metzger, 1999), eftersom tolken medverkar i interaktionen 
och därigenom påverkar situationen genom sin närvaro. Det blir därmed en 
”delikat balans” för tolkarna att förhålla sig i situationen (Hsieh, 2008, s. 
1382). Rådande trender inom forskning om tolkning kan bland annat påvisa 
hur tolkning kan te sig i olika institutionella sammanhang (se exempelvis 
Berge, 2016; Bolden, 2000; Bot, 2003; Davidson, 2000; Sandrelli, 2017; 
Skjelsbæk, 2016).  

I denna avhandling definieras tolkning som en aktivitet av samskapande 
mellan deltagarna, det vill säga en interaktion mellan tolken och de som 
använder tjänsten. Tolken och de som använder tjänsten har olika möjlig-
heter och befogenheter i interaktionen, vilket bland annat beror på de 
bakomliggande orsakerna till deltagandet, vilket kan utgöras av om de 
deltar som privatperson eller professionell, men även utifrån deras kunskap 
om interaktionen. Utifrån detta resonemang kan FBT sägas vara ett institut-
ionellt samtal med tolken som en del av och i interaktionen (se vidare un-
der rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”).  
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Simultan- respektive konsekutivtolkning 
De vanligaste tolkteknikerna är simultantolkning respektive konsekutiv-
tolkning (Englund Dimitrova, 1991). Russel (2005) definierar simultan-
tolkning som en process där tolkning sker mellan målspråk (dvs. det språk 
som tolken tolkar till) samtidigt som källspråket (dvs. det språk som tolken 
tolkar från) levereras. Konsekutiv tolkning skiljer sig åt från simultantolk-
ning genom att den som blir tolkad (källspråksproducenten) levererar en 
utsaga och pausar, varvid tolkningen till målspråket sker med viss fördröj-
ning (Russell, 2005). Detta är ett schematiskt och normativt sätt att be-
greppsliggöra skillnaderna mellan simultan- respektive konsekutivtolkning. 

Tolken vid BT tolkar oftast simultant och utifrån ett schematiskt flöde så 
lyssnar/tittar tolken på det som sägs/tecknas (källspråket) och återger det 
som sägs samtidigt på det andra språket (målspråket). Tolken behöver i och 
med denna teknik en viss tid att avkoda och bearbeta det som sägs innan 
hon/han börjar tolka. Denna tid kan benämnas som: processtid (Russell, 
2005); ”décalage” (se Oléron & Nanpon, 2002, översättning av Ruth 
Morris); ”time lag” (Cokely, 1992); eller ”ear-voice span” (EVS) 
(Treisman, 1965). I tolkning där samtliga parter däremot använder audi-
tiva/orala språk (talade språk) och där samtliga ser varandra samt delar 
samma fysiska rum, tolkar tolken ofta konsekutivt, det vill säga tolken 
lyssnar under en (kortare eller längre) passus av originalet och tolkar däref-
ter vad som sagts (Englund Dimitrova, 1991; Pöchhacker, 2004).  

I den första akademiska studien (år 1952) om tolkning illustrerar Paneth 
den simultana processen (mellan talade språk) genom att framhålla att ”The 
interpreter says not what he hears, but what he has heard” (Paneth, 2002, s. 
32). Skillnaderna mellan simultan- respektive konsekutivtolkning påverkas 
bland annat av att det vid tolkningen mellan två olika modaliteter, exem-
pelvis talad svenska och SSL, inte är någon ”auditory interference” 
(Russell, 2005) varvid modaliteterna inte ”stör” varandra. Tolkning mellan 
två talade (orala/auditiva) språk skiljer sig från tolkning mellan ett talat 
språk och ett tecknat (visuellt/gestuellt) språk, då tolken som arbetar mellan 
två språk med samma modalitet ställs inför andra utmaningar (Isham, 1994, 
2000; Padden, 2000). Ovanstående beskrivning av tolkning kan fungera 
som en schematisk översikt av tolkteknik om hur tolkens ”lyssnar- och 
talarskap” (Wadensjö, 1998b) kan te sig och hur detta kan se ut i ljuset av 
tolkning som en överföringsprocess. Grunden i denna avhandling ansluter 
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sig dock till perspektivet att tolkning är en interaktion och en betydligt mer 
komplex process än en överföring mellan språk.  

Motiv för avhandlingen och tidigare forskning 
Denna avhandling är ett bidrag till att få kunskap om och öka förståelsen av 
interaktion vid FBT. Genom att beskriva, analysera och diskutera interakt-
ion och det gemensamma meningsskapandet vid FBT, kan processer och 
fenomen synliggöras. Detta kan vara processer och fenomen som inte 
uppmärksammats tidigare och som tolkar och användare inte varit med-
vetna om. Inspelade autentiska samtal vid tjänsten har i avhandlingen ana-
lyserats med hjälp av CA, vilket gav en möjlighet att se vad deltagarna 
faktiskt gör i situationen. Genom en ökad kunskap kan medvetandegjorda 
insikter användas strategiskt för att förbättra tjänsten. Även de som utfor-
mar och ansvarar för tjänsten kan förhålla sig till denna kunskap; allt för att 
optimera tjänsten och öka delaktigheten för användarna och underlätta 
arbetet för de som jobbar med tjänsten. Resultaten av avhandlingen kan 
även användas i utbildningssyfte: för användare, tolkar, blivande tolkar och 
andra som arbetar i anslutning till tjänsten. FBT återfinns som reguljär 
tjänst på många platser runt om i världen, men trots detta är forskningen på 
fältet mycket begränsad. Studier av interaktion med autentiska data från en 
reguljär tjänst som analyserats med hjälp av CA, ger möjlighet att få fram 
resultat om vad som faktiskt sker, och inte vad deltagarna tror görs eller 
föreställningar om detsamma. Att få möjlighet att spela in samtal i denna 
typ av tjänst är unikt. I den amerikanska tjänsten är detta en omöjlighet i 
och med rådande lagstiftning (Marks, 2015; Palmer, Reynolds, & Minor, 
2012). Det finns däremot en publicerad studie av interaktion av förmedlade 
samtal i en experimentell miljö i amerikansk kontext. Analysen görs av 
data på arrangerade samtal (Marks, 2015). Marks (2015) utgår metodolo-
giskt från diskursanalys och bygger en förförståelse om interaktionen uti-
från bland annat Warnicke och Plejert (2012). Resultatet från studien visar 
att tolken är en aktiv deltagare i den interaktionella diskursen genom att 
tolken koordinerar interaktionen parallellt med att manövrera tekniken.  

Förmedlade samtal via bildtelefoni medför en ökad möjlighet för allt fler 
människor med olika etnicitet, socioekonomisk status och genus, att intera-
gera på distans. I och med detta öppnas det upp möjligheter för nya per-
spektiv på forskning om teckenspråk (Lucas, Mirus, Palmer, Roessler, & 
Frost, 2013, s. 554). Lucas et al. (2013), har undersökt hur tolk och bildte-
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lefonianvändare förhåller sig till en standardisering av ASL (teckenval) vid 
den amerikanska tjänsten VRS. De framhåller att bildtelefoni och i synner-
het VRS, även har medfört en ökad virtuell mobilitet (Palmer et al., 2012). 
Resultatet av studien visar dock på hur tolkar och användare av bildtelefon 
vid förmedlade samtal tror att de anpassar varianter av tecken vid samtalen 
och att detta möjligen kan påverka ett standardiserat ASL. I denna ameri-
kanska studie, liksom i Marks (2015), påtalas svårigheter att analysera vad 
som faktiskt sker (jfr. Antaki, 2012), eftersom autentiska data inte finns att 
tillgå trots att analyser av dessa skulle vara det mest ideala (se Palmer et al., 
2012, s. 380). I USA, som har en annan organisation kring förmedlade 
samtal via bildtelefoni jämfört med Sverige (Haualand, 2012), tillhandahål-
ler en rad företag förmedlade samtal. Ett av dessa företag är Sorenson VRS, 
vars verksamhet utvärderas i en forskningsrapport som fokuserar på de nya 
utmaningar som tolkarna i tjänsten ställs inför (Taylor, 2009). Forskning av 
den amerikanska tjänsten (VRS) visar på att de som tolkar har både en 
teleologisk och en deontologisk hållning i relation till etiska beslut vid 
VRS (Holcombe, 2014). Samtidigt framhåller Holcombe (2014) att den 
ackumulerade litteraturen om teckenspråkstolkning fokuserar på etiska 
beslut utifrån syfte och ändamål, ett så kallat teleologiskt förhållningssätt 
snarare än att utgå från en regelstyrning (deontologiskt förhållningssätt). 
Skiftet från ett deontologiskt förhållningssätt till ett teleologiskt förhåll-
ningssätt följer även samma utveckling inom utbildning av ”teckenspråks-
tolkar” i en amerikansk kontext (Oldfield, 2010, s. 43), vilket även har 
framhållits vid utbildning av tolkning på distans via telefon (jfr. Pollitt & 
Haddon, 2005). I och med detta framträder en spänning mellan VRS som 
institution och de trender som råder på fältet och som även den ameri-
kanska utbildningen fokuserar på. Denna spänning undergräver en profess-
ionell autonomi med fokus på (ökad) produktivitet på bekostnad av kvalitet 
på tolkningen (Alley, 2016). Fokus på produktiviteten medförde även att de 
som arbetade i tjänsten inte kunde fullfölja de professionella etiska övervä-
gandena om tolkning i USA (Alley, 2016, s. 158). Diskrepansen mellan en 
tydlig regelstyrning kontrasterad mot de professionella koderna, ledde även 
till stress och negativ påverkan av arbetsmiljön för de som tolkar i tjänsten 
(Alley, 2016; Bower, 2015). Det återfinns en skillnad mellan företagens 
förväntningar på de som tolkar i tjänsten och vad tolkarna (eller ”commu-
nication assistents”, som tolkarna benämns i VRS) själva framhåller som 
önskvärt för att kunna erbjuda kvalitet på tolkningen (Brunson, 2008). 
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Samtidigt blir de som arbetar med att tolka i VRS emotionellt utsatta och 
behöver hantera detta (Wessling & Shaw, 2014). Peterson (2011) förhåller 
sig starkt kritisk till den industrialiseringen och fokus på produktion som i 
USA medfört negativa konsekvenser för såväl döva som tolkar (både för 
professionen i stort och för enskilda tolkar). Situationen i USA är delvis lik, 
men även olik den i Sverige (Haualand, 2012), men kan tjäna som ett ex-
empel på i vilken riktning FBT skulle kunna påverkas.    

Utifrån en svensk kontext finns viss forskning, vilken belyser FBT be-
träffande livskvalitet. Götherström m.fl. (2004b) har utformat en modell för 
utvärdering av FBT utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Denna modell 
har sedan använts för utvärdering av olika ”rehabiliteringsinterventioner”, 
som exempelvis bildtelefoni (Götherström, Persson, & Jonsson, 2004a; 
Götherström et al., 2004b). Resultatet av utvärderingen visar att kostnaden 
för BT jämfört med FÖC var högre, men att BT fick högre betyg beträf-
fande kvalitet. Dock framkom inga signifikanta skillnader av livskvalitet 
mellan användare av BT respektive FÖC (Götherström, 2004). I en ameri-
kansk kontext är utvärdering av förmedlade samtal via bildtelefoni gjord; 
fokus i en studie är självskattade psykosociala faktorer hos amerikanska 
Döva och hörselskadade som var anställda vid Texas School for the Deaf 
(Saladin & Hansmann, 2008). Utvärderingen visade att tjänsten hade en 
positiv inverkan på livskvaliteten för informanterna.  

Det finns även studier på fält som tangerar FBT, vilket kan visa på olika 
aspekter av tjänsten. Detta är exempelvis interaktion på distans mellan 
personer som använder samma modalitet. Keating m.fl. (Keating, 2000; 
Keating, Edwards, & Mirus, 2008; Keating & Mirus, 2003; Keating, Nagai, 
Hadder, & Kowalsky, 2007) belyser situationen för döva som sinsemellan 
kommunicerar via bildtelefon. Keating m.fl. (Keating et al., 2008; Keating 
& Mirus, 2003; Keating & Sunakawa, 2013) visar hur bildtelefonin har 
påverkat interaktion mellan döva. Resultat av den forskningen visar hur 
interaktion och den nya möjligheten att kommunicera på distans med hjälp 
av bildtelefoni påverkar såväl interaktion och diskurs som kontext. Bildte-
lefonins påverkan av dövas interaktion vid kommunikation på distans, 
påverkar i sin tur även tolkens arbete vid förmedlade samtal (jfr. Brunson, 
2010; Peterson, 2011; Warnicke & Plejert, 2012). Interaktion via bildtele-
foni för personer som använder teckenspråk innebär en anpassning av ett 
tredimensionellt språk till ett tvådimensionellt media. Detta medför exem-
pelvis att interaktionsdeltagarna utvecklar nya konventioner relaterat till 
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bildtelefonens kamera. Dessa konventioner utgörs exempelvis av anpass-
ning av blickriktning, pekningar och att vissa icke-manuella tecken görs 
manuella (Keating et al., 2008, s. 1080). Möjligheten att kommunicera och 
mobilt röra sig på en fysiskt åtskild plats från den andra interaktionsdelta-
garen, medför även nya konventioner för vad man kan tala om: exempelvis 
rundvisning av omgivningen för den andra samtalsdeltagaren och skämt 
om att dela fysiska artefakter via bildtelefon (Keating et al., 2008, s. 1073). 

Genom att använda CA belyses hur interaktionen faktiskt ter sig och vad 
som görs. Det finns även flera andra studier som fokuserar telefonering (se 
exempelvis Holt, 1996; Hopper, 1992; Lindström, 1994; Sacks, 1989). 
Samtliga av dessa studier visar på att interaktionen påverkas av att samtals-
deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Denna åtskillnad med-
för andra förutsättningar, exempelvis begränsning av visuella resurser, 
vilket i sin tur påverkar det gemensamma meningsskapandet och tur-
organisationen.   

Det finns även forskning utförd vid samtal med tolk, då tolkanvändarna 
befinner sig på samma plats eller någon av dem på samma fysiska plats 
som tolken. Denna forskning är mycket omfattande (se exempelvis 
Azarmina & Wallace, 2005; Braun & Taylor, 2012; Cupitt, 2017; Moser-
Mercer, 2005; Mouzourakis, 2006; Napier, 2011; Oviatt, Cohen, & 
Podlozny, 1992; Quinto-Pozos, Casanova de Canales, & Treviño, 2010; 
Wadensjö, 1999). Skillnaden mellan tolkning där samtliga samtalsdeltagare 
befinner sig på samma plats, jämfört med situationer då någon av samtals-
deltagarna är på en annan fysisk plats medför, som tidigare nämnts, andra 
premisser för tolkningen. Dessa kan premisser kan medföra att flödet i 
tolkningen försämras (Wadensjö, 1999). För att det tolkade samtalet ska 
kunna genomföras krävs att situationen struktureras med hänsyn till bland 
annat rådande teknik (Napier, 2011; Oviatt et al., 1992). Forskning av tol-
kars egna upplevelser visar bland annat på utmaningar i att få samtalsdelta-
garna att förstå tolkens roll i samtalet, vilket försvårade samtalen (Lee, 
2007). Utifrån samtliga ovan nämnda studier framstår tolkning, där någon 
eller några av samtalsdeltagarna befinner sig på en annan fysisk plats, som 
mer utmanande jämfört med situationer där samtliga befinner sig på samma 
plats. Även om ingen av studierna berör just autentiska samtal via tjänsten 
BT eller FBT, berikar de en förståelse för kommunikation på distans som 
en komplex situerad interaktion.   
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Tjänsten FBT i Sverige är som sagt lik, men delvis olik, liknande 
tjänster i andra länder organisatoriskt men även ur politisk synvinkel 
(Haualand, 2011). I exempelvis USA är förmedlade samtal möjligt sedan år 
2000. De är statligt reglerade, styrda av The Federal Communications 
Commission (FCC) och utförd av flera olika företag. FCC benämner de 
som arbetar i tjänsten för kommunikationsassistenter (The Federal 
Communications Commission, 2017b). FCC har fått kritik för att de 
fokuserar på produktion före kvalitet  samt att de nedvärderar de som 
arbetar vid tjänsten genom att benämna dem kommunikationsassistenter 
och inte tolkar (Brunson, 2008; Peterson, 2011). The Registry of 
Interpreters for the Deaf, Inc. (RID) benämner, i det standardokument som 
de tagit fram för sina medlemmar, dock de som arbetar vid tjänsten som 
tolkar (The Registry of Interpreters for the Deaf, 2007). I ett förslag om 
förbättrad kvalitet och ökad produktivitet använder även FCC begreppet 
tolkar (men även kommunikationsassistenter) för de som arbetar vid 
tjänsten (The Federal Communications Commission, 2017a, 2017b). För att 
särskilja den svenska tjänsten från exempelvis den amerikanska tjänsten 
VRS, används begreppet FBT i avhandlingen. I den svenska tjänsten 
används endast kvalificerade tolkar (se Post- och telestyrelsen, 2011, 
2015). I den svenska tjänsten BT genomförs både  FBT och distanssamtal. I 
USA är distanssamtalen däremot oreglerade, det vill säga FCC eller annan 
lagstiftning styr inte samtal då båda användarna är på samma fysiska plats 
(The Federal Communications Commission, 2010). Distanssamtal i USA 
benämns som Video Remote Service (VRI). Det bör noteras att det i 
delstudie I och IV i denna avhandling används VRS som engelsk 
förkortning av FBT, medan den engelska benämningen på tjänsten i 
delstuide II och III är The Swedsih Video Relay Interpreting (VRI) service. 
Olika granskare, redaktörer och tidskrifter har ställt sig skiftande till hur de 
önskar att begreppen behandlas, därav de varierande benämningarna i 
delstudierna.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Avhandlingen utgår från dialogismens teoretiska grundantagande om män-
niskors samskapande av mening. För att senare i avhandlingen kunna be-
lysa hur FBT är organiserat presenteras även institutionalitet och kommu-
nikativa verksamhetstyper. Det andra grundantagandet i avhandlingen utgår 
från Conversation Analysis (CA), vilket är såväl en teori som metod. I detta 
avsnitt belyses CA ur ett teoretiskt perspektiv. Nedan följer således en 
översikt av de epistemologiska och ontologiska antaganden som ligger till 
grund för avhandlingen.  

Dialogism 
Dialogism är ett teoretiskt antagande och analytiskt verktyg som utgör 
ramverket i denna avhandling. I avhandlingen används dialogism synonymt 
till dialogisk teori. Dialogisk teori, det vill säga dialogism, ska inte blandas 
ihop med dialogteori. Dialogteori och även dialog, berör den konkreta 
interaktionen mellan företrädesvis två individer, som talar med varandra 
och som befinner sig på samma plats. Dialogism är mer analytisk och ab-
strakt; en omfattande teoribildning om mänsklig handling och kommuni-
kation förenat som språkande och meningsskapandet genom interaktion. 
Således är dialogism och dialogteori inte likvärdiga eller synonyma (se 
Linell, 2009, s. 6-7).  

Dialogism är sprungen bland annat ur Bakhtins teoribildning (Bakhtin, 
1981, 2010; Clark & Holquist, 1984) och symbolisk interaktionism utifrån 
Goffman (Goffman, 1974, 1981). Även Holquist (2002), Marková och 
Foppa (1990) ligger till grund för Linells teoribildning om människors 
meningsskapande och interaktion (Linell, 1998, 2006, 2009, 2010, 2011, 
2014). Dialogism har även använts som teoretiskt grundantagande inom 
tolkning, såväl explicit utifrån Linell (se exempelvis Berge, 2016; 
Wadensjö, 1992, 1998b, 2004), som mer implicit och då grundat i Waden-
sjös verk (se exempelvis Davitti & Pasquandrea, 2017; Keselman, 
Cederborg, & Linell, 2010; Majlesi & Plejert, 2016; Mason, 2012, 2014; 
Plejert, Antelius, Yazdanpanah, & Nielsen, 2015; Ticca & Traverso, 2017).  

Dialogismen vilar på tre, mer eller mindre sammanvävda, fundamentala 
principer om sekvensorganisation, samskapande av interaktion och aktivi-
tet vid verksamhetstypen (Linell, 1998, 2009). 
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Med sekvensorganisation avses att interaktionen är avhängig av hur ord 
och tecken används, och har använts, i tid och rum samt vilka som intera-
gerar eller har tillgång till interaktionen. Den sociala interaktionen kan 
alltså inte tas ur sitt sammanhang, då den inte uppkommer i ett ”socialt 
vacuum” (Linell, 1998, s. 273), utan förstås utifrån relationen i sitt sam-
manhang. Synen på samspelet är inte normativ eller en ideal, monologisk 
uppfattning om interaktion (jfr. Grice, Cole, & Morgan, 1975), utan hand-
lar istället hur samspelet förkroppsligas mellan människor. Vad vi kan 
tänka och göra, med hjälp av modaliteter och resurser, kan benämnas som 
förkroppsligad handling (Linell, 1998, s. 273). 

Den andra principen, samskapande av interaktion, inkorporeras i det 
dialogiska antagandet om att utformning och förhandling av meningsskap-
ande är en interaktionell process. Tänkande och kommunikation utgår dock 
alltid från någons perspektiv, det vill säga utifrån någons förståelsehorisont 
och referensramar, men tankar och kommunikation förkroppsligas genom 
tal och gester; flera resurser i kombination verkar för förståelse (Goodwin, 
2000, 2013). Interaktionen är en kollektiv process som samskapas mellan 
samtalsdeltagarna. Interaktionen är inte på förhand given eller individuell. 
Individens ”egna” tankar och intentioner har given betydelse, men inte 
individen som autonom meningsskapare, utan som en social varelse. Ge-
nom att ha ett dialogiskt perspektiv betraktas interaktionen inte som en 
linjär aktion, utan som ett nät av sekvenser i en kontext som samskapas och 
ständigt återskapas i en kollektiv process. Inom dialogismen förnekas inte 
subjekteten, det vill säga samtalsdeltagarna. Däremot betonas reflexiviteten 
i interaktionen där betoningen ligger på den gemensamma konstruktionen. 
Den gemensamma konstruktionen är på flera plan en kollektiv process där 
interaktionen är orienterad mot ”den andre” (Linell, 2009, s. 80-81; Linell 
& Luckmann, 1991, s. 7), men även mot tilltänkta andra i interaktionen, så 
som ”tredje part”, det vill säga någon som tar del av interaktionen eller kan 
komma att få vetskap om vad som sagts (Linell, 2009, s. 99-101). Även 
artefakter kan ibland betraktas som tredje part i interaktionen, vilket kan 
utgöras av exempelvis en kamera eller journaler (Linell, 2011, s. 283). 
Samskapandets påverkan av tredje part som artefakt, kan även utgöras av 
kulturella, kognitiva artefakter (Donald, 1991, s. 345; Linell, 1998, s. 47). 
Detta kan vara exempelvis en läroplan (Donald, 1991, s. 342) eller själva 
användandet av en artefakt (Linell, 1998, s. 47). Även människors tankar 
om allmänna gemensamma föreställningar influerar situationen. Dessa kan 
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kallas för de ”generaliserande andra” (Linell, 2009, s. 96, jfr.; Mead, 1934). 
De som interagerar orienterar sig alltså mot både närvarande och frånva-
rande subjekt samt mot föreställningar om generella antaganden och arte-
fakter. För att konkludera: samskapandet av interaktion sker på flera plan 
och påverkas relationellt i interaktionen. Interaktionen påverkas även uti-
från och genom en ackumulation av kulturella konventioner, beträffande 
artefakter och antaganden om användningen av artefakter. 

Som en tredje fundamental princip inom dialogismen belyser Linell ak-
tiviteten i den aktuella verksamhetstypen. Interaktion och sekvenser är 
situerade och invävda i en kontext. Diskursen i en kontext kan vara mer 
eller mindre uppgiftsorienterad, vilket bidrar till att forma verksamhetsty-
pen eller genren (Linell, 1998). Interaktionen återfinns alltså i någon typ av 
inramning, vilken påverkar såväl hur interaktionen organiseras som vad 
som fokuseras.  

Dialogismen kan kortfattat sammanfattas ur flera aspekter utifrån den 
analytiska begreppsdefinition som Linell skriver fram som en reflexiv 
dialektik. Den ena delen kan inte isoleras, utan existerar relationellt och 
kompletterar dynamiskt den andra. Inom dialogismen framhålls den reflex-
iva dialektiken mellan (bland annat): ”diskurs och kontext, (…) tradition 
och (re-)konstruktion, struktur och process, individ och samhälle, självet 
och andra” (Linell, 1998, s. 36). Denna reflexiva dialektik berörs i relation 
till FBT i avhandlingens diskussionsdel. Avhandlingen baseras på FBT 
utifrån dialogism och fokuserar på en faktisk bild av det tolkade samtalet, 
vilket står i kontrast till att endast utgå från en ideal bild av tolken och 
tolksituationen. Resultatet av avhandlingen är inte normativt och föreskri-
vande. Det framhåller alltså inte hur tolken bör agera och hur samspelet bör 
te sig (jfr. Bot, 2003; Davidson, 2002; Wadensjö, 2017), istället utgår av-
handlingen från samspelet vid FBT. 

Institutionalitet 
Det som är utmärkande för institutionella samtal är att samtalet sker i en 
specifik kontext, vilket kan utgöras av en tydlig fasstruktur, samtal kring ett 
bestämt ämne och med reglerad turtagning (Linell, 2011). Institutionella 
samtal kan särskiljas från vardagliga samtal. Vardagliga samtal ses som del 
av människors vardag och är av mer tillfällig och ostrukturerad art, samt 
kan anses ha en mer social funktion (Linell, 2011). De institutionella sam-
talen har däremot en mer uppgiftsorienterad funktion. Institutionella samtal 
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är ofta avtalade i förväg och har ofta en strukturerad turtagning, utifrån att 
turtagningen vid en institution bland annat påverkas av etablerade position-
eringar och uppgifter i interaktionen (t.ex. läkare – patient). Samtalen ank-
nyter i snäv mening till samhälleliga institutioner, och styrs av en rad av 
rutiner, konventioner och i viss mån ritualer (jfr. Linell, 2011, s. 103). 
Institutionens inramning är inte det som utgör den specifika institutional-
iteten och/eller aktiviteterna, vilken interaktionsdeltagarna orienterar sig 
emot (Drew & Heritage, 1992b). Snävt definierat kan institutionella samtal 
sägas vara de samtal där någon av interaktionsdeltagarna har professionell 
status (Drew & Heritage, 1992a; Sarangi & Roberts, 1999).  

Institutionella samtal kan även skiljas mellan specifik och generell in-
stitutionalitet. Den specifika institutionaliteten kan vara det som är säreget 
och specifikt för just en aktuell typ av samtal, medan den generella institut-
ionaliteten är det som är mer eller mindre institutionellt, men som särskiljer 
sig från vardagliga samtal (Linell, 2011). Relaterat till specifik, respektive 
generell institutionalitet, kan hävdas att samtalen vid FBT är specifikt in-
stitutionella, då interaktionen följer vissa rutiner. Ett exempel på detta är att 
samtalet förmedlas via en tolk. De FBT som genomförs i tjänsten mellan 
användarna, kan i sin tur utgöras av såväl så kallat vardagliga samtal, som 
institutionella samtal, beroende av interaktionen och användarna. Ett samtal 
mellan två vänner via FBT kan benämnas som vardagligt, men är ändå 
specifikt institutionellt, eftersom det görs med hjälp av en tolk. Ett samtal 
mellan en professionell och en klient vid FBT, kan därutöver relateras till 
både en generell institutionalitet (i snäv mening) och specifikt institutionellt.  

De institutionella samtalen kan ha samhällsinstitutionella syften, vilket i 
fallet FBT blir tydligt genom grunduppdraget att tillhandahålla en möjlig-
görande service. Genom att anlägga ett dialogistiskt perspektiv på interakt-
ionen kan den komplexitet och dynamik som återfinns vid FBT synliggö-
ras. Detta är i sin tur informerande och applicerbart för att beskriva, analy-
sera och diskutera denna specifika verksamhet och hur samspelet inom 
densamma fungerar. FBT som institutionella samtal är en kommunikativ 
verksamhetstyp i och med den specifika institutionalitet som är gällande för 
alla samtal via tjänsten.  
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Kommunikativa verksamhetstyper och kommunikativa projekt  
Det institutionella samtalet vid FBT kan beskrivas som olika typer av 
”kommunikativa verksamheter” och överordnade kommunikativa projekt 
(Linell, 2011). Kommunikativa verksamhetstyper kan belysas ur olika 
”dimensioner” (Linell, 2011, s. 159), vilket Linell (2011, s. 159-161) delat 
upp på en abstrakt nivå i: avgränsning, iscensättande och omgivning. Av-
gränsning och omgivning kan relateras till den institutionella inramningen, 
medan iscensättandet relaterar till interaktionen och vad som görs i verk-
samhetstypen.  

Kontextuella faktorer så som inramning och premisser, kan sorteras un-
der avgränsning, i vilken vid FBT är och kan vara organisation av artefak-
terna (exempelvis bildtelefon och telefon), deltagarnas mål och syften, 
tolken som professionell möjliggörare till samtalet, och deltagarnas för-
väntningar på interaktionen vid FBT. Avgränsningen kan sägas vara en 
definition av den specifika verksamhetstypen (Linell, 2011, s. 159). 

Som en andra dimension (Linell, 2011) hör den inre strukturen i FBT: 
dess faser, organisation och kommunikativa projekt utgör iscensättandet av 
FBT. Kommunikativa projekt involverar interaktion i möten, som en dy-
namisk process (Linell, 2009), vilka är dialogiska till sin natur; de är en 
aktivitet och ett samskapande av interaktionen mellan samtalsdeltagarna 
som ständigt skapas och återskapas. I samskapandet fokuseras inte det 
individuella bidraget, utan den kollektiva aktiviteten (Linell, 1998, s. 211), 
vilken vid FBT inkluderar samtliga interaktionsdeltagare: tolken och de 
båda användarna av tjänsten. Det kommunikativa projektet är dynamiskt, 
men med någon form av samordning. Kommunikativa projekt kan vara mer 
lokala projekt (småskaliga) respektive globala projekt (storskaliga), vilka är 
inbäddade i varandra. FBT kan analytiskt betraktas som ett eller flera glo-
bala projekt; ett samtal via FBT som ska genomföras och ett samtal mellan 
användarna som tolkas. De/t globala projekt(en) är av överordnad karaktär 
och utgörs av flera mindre, lokala projekt. De lokala projekten kan vara allt 
ifrån reparationer (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; Schegloff, 1997; 
Schegloff, 2007), till att lösa någon specifik, mindre uppgift (Linell, 2011, 
s. 315). Kommunikativa verksamheter kan analyseras utifrån aktiviteten: 
iscensättandet av en interaktion. För att närma sig aktiviteten i den aktuella 
kontexten kan CA användas. Inom CA studeras vad som görs relevant av 
deltagarna i interaktionen (se vidare under rubriken ”Conversation Analysis 
– som teori”).  
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En tredje dimension är omgivning (Linell, 2011, s. 123), vilket vid FBT 
är relationen till andra verksamhetstyper (exempelvis tolkade samtal, tele-
fonsamtal) samt större samhällsstrukturer som påverkar tjänsten FBT. 
Samhällsstrukturer så som lagar och teknikutveckling är två exempel som 
inverkar på FBT. I denna avhandling fokuseras huvudsakligen kommunika-
tiva projekt utifrån de två första dimensionerna (avgränsning och iscensät-
tande). 

Conversation Analysis – som teori   
Conversation Analysis (CA) är en distinkt sociologisk teori som utgår från 
att: interaktionen har en sekvensorganisation där kontexten har betydelse; 
det som görs i interaktionen är av relevans; samt att interaktionen är struk-
turerad och systematiserad (Heritage, 1984; Linell, 2011). CA fokuserar 
vad deltagarna gör synligt för varandra (Antaki, 2012) och utgår (företrä-
desvis) från autentiska data, vilka analyseras genom en rigorös metod som 
redskap. Grundantaganden om mellanmänsklig interaktion utifrån CA 
adresseras nedan. Efter detta följer en översikt av hur CA vuxit fram (se 
rubriken ”Conversations Analysis – bakgrund och framväxt”).  

CA utgår alltså från att interaktionen har en sekvensorganisation där 
kontexten har betydelse (Heritage, 2009, s. 304). Rörande sekvensorgani-
sationen inbegriper detta att interaktionen inte sker i ett socialt vacuum 
utan i ett sammanhang, men även att det som sägs är ett resultat av vad som 
föregått det som sägs. Likväl är det som sägs kontextförnyande i och med 
att det influerar nästkommande yttrande. Interaktionen är således både 
kontextorienterad och kontextförnyande (Heritage, 1984). Detta kan besk-
rivas som en dubbel kontextualitet (Heritage, 1984, s. 242). Interaktionen 
är alltså en process som hela tiden (sam-)skapas i varje moment.  

CA söker främst svar på frågan hur något sker (Linell 2011, s. 123). 
Processen interageras fram och skapas genom samtasdeltagarnas handlande 
och vad de gör relevant (Heritage, 2013). Istället för att utgå från att sociala 
identiteter (exempelvis klass och genus) påverkar interaktionen, utgår man 
från interaktionen och vad som görs relevant av deltagarna i interaktionen 
för att möjligen finna hur de sociala identiteterna förkroppsligas (jfr. 
Hutchby & Wooffitt, 2008).  Forskaren förhåller sig till det som manifeste-
ras: vad som görs i interaktionen mellan deltagarna. Analysen blir på så sätt 
datadriven med fokus på vad som spelar roll för deltagarna i den aktuella 
kontexten, det vill säga en betoning av deltagarperspektivet. Inget kan 
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därför tas förgivet på förhand eller avskrivas som irrelevant eller oordnat i 
den manifesta interaktionen. Genom detta synsätt undviks a priori-
antaganden av de som studerar data. För analysera det deltagarna manife-
sterar i interaktionen, spelar en detaljerad transkription stor roll inom CA.  

CA utgår även från antagandet att interaktion är systematiskt organise-
rad, vilket gäller såväl strukturer som processer. Istället för att utgå från 
kontexten för att rama in en viss typ av interaktion, realiserar interaktionen 
kontexten (Linell, 2011, s. 124), vilket är en induktiv infallsvinkel. Basen i 
CA utgörs därför av empiriska data, företrädesvis av autentiska sådana. Att 
data idealt är autentiska kan motiveras med att intresset ligger i att finna 
fenomen som uppkommer naturligt, medan experimentella data kan kon-
strueras och på så sätt påverka resultatet om hur interaktionen realiseras. 
Vid inspelningar vid den reguljära tjänsten FBT är tjänsten och samtalet 
överordnat inspelningen. I dessa autentiska fall finns möjlighet att komma 
närmare hur interaktionen faktiskt skulle te sig även utan att samtalet spe-
lades in och att det eventuellt skulle komma att användas i forskningssyfte. 
Bortsett från att samtalsdeltagarna är medvetna om att de blir inspelade, 
vilket kan ha en potentiell påverkan, kan materialet ändå huvudsakligen 
sägas ha en hög ekologisk validitet eftersom data är autentiska; deltagarna 
genomförde de aktiviteter i kontakten med tjänsten. 

Conversation Analysis – bakgrund och framväxt 
CA är både en teori och metod. Sacks, i samarbete med Schegloff och 
Jefferson, grundade CA och utgick från etnometodologiska tankar som 
applicerades på samtal (Heritage, 1984). Etnometodologi (EM), formulera-
des av bland annat Garfinkel (1967) och växte fram som en motreaktion till 
de funktionalistiska strömningar (representerad av bl.a. Parsons, 1967) som 
var inflytelserika speciellt under 50-talet. Inom EM beskrivs hur människor 
handlar och gemensamt med andra skapar mening (Hutchby & Wooffitt, 
2008). Deltagarperspektivet kom att betonas, med antagande om att männi-
skor inte enbart är produkter av rådande strukturer, utan rationellt tänkande 
subjekt (Hutchby & Wooffitt, 2008). Fokus kom att ligga på ”sunt förnuft” 
och praktiska resonemang: det människor själva gjorde relevant (Heritage, 
1984). Med utgång i ett synsätt grundat i EM utarbetade Sacks (Sacks & 
Jefferson, 1995) en teoribildning med en systematisk metod för att analy-
sera samtal, vilken kom att kallas CA. Liksom inom EM, försöker man 
inom CA att analytiskt förstå hur människor skapar en gemensam mening 
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och hur människors handlingar dynamiskt växer fram. Både CA och EM 
tar därmed ett deltagarperspektiv och utgår vad som faktiskt återfinns i 
interaktionen, utan att på förhand ställa upp en rad hypoteser. CA har dock, 
till skillnad från EM, en distinkt metod för att analysera interaktion. Då CA 
som metod förutsätter att data kan analyseras om och om igen, blev det 
viktigt att kunna spela in samtalet. Under den tidsperiod som Sacks m.fl. 
utarbetade metodologin runt CA, var det tekniskt möjligt att banda auditiva 
samtal. EM har traditionellt varit mer multimodalt orienterad än CA 
(Linell, 2011, s. 125), men i och med nyare teknik är det numera enkelt att 
spela in interaktion med filmkamera, såväl vad som sägs, som vad som 
görs multimodalt. Detta har bidragit till att CA i stor utsträckning omfattar 
multimodala analyser. Inom forskningen började man beakta blickriktning 
och gester i samtal (se exempelvis Goodwin, 2000, 2007; Goodwin & 
McNeill, 2000) och vidare även multimodala aspekter i relation till artefak-
ter och position i omgivningen (se exempelvis Broth & Mondada, 2013; 
Mondada, 2007). Inom fältet för dagens metoder inom CA har alltså mul-
timodala aspekter tagits allt mer i beaktan och lett vidare till vad som be-
nämns som multimodala interaktionsanalyser. Trots vissa skillnader mellan 
CA och EM kombineras dessa ofta, vilket benämns som EM/CA (i enlighet 
med förslag från Sacks, 1984, s. 21).    

Gemensamt meningsskapande med hjälp av multimodal interaktion är 
viktigt, inte minst vid interaktion som involverar ett tecknat språk (som 
exempelvis SSL och amerikanskt teckenspråk [ASL]). Ett exempel är en 
forskargrupp ledd av Keating (Keating et al., 2008; Keating & Mirus, 
2003), som har utgått från CA och multimodala analyser av interaktion 
mellan döva personer som använder bildtelefoni.  

CA har även använts vid flera studier av tolkning (se Biagini, Davitti, & 
Sandrelli, 2017; Bolden, 2000; Majlesi & Plejert, 2016; Plejert et al., 2015; 
Raymond, 2014).  Dessa studier visar att CA ger en möjlighet att genom 
detaljerade analyser uppvisa hur tolken förhåller sig i sin språkliga produkt-
ion vid tolkning på distans (se exempelvis Braun, 2017). Genom att an-
vända CA för att undersöka tolkad interaktion och dessutom beakta multi-
modalitet, påvisas komplexiteten i olika institutionella miljöer exempelvis: 
pedagogisk (Davitti & Pasquandrea, 2017), juridisk miljö med hjälp av 
tolkning på distans (Licoppe & Veyrier, 2017), socialtjänst (Ticca & 
Traverso, 2017), föreningsmöte för personer med dövblindhet (Raanes & 
Berge, 2017), samt presskonferens (Sandrelli, 2017). Samtliga av dessa 
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studier påvisar att den institutionella miljön påverkar iscensättandet av 
interaktionen. Även vid FBT, vars verksamhet är institutionell, framkom-
mer det specifikt säregna för denna verksamhet. Genom att använda CA 
framträder alltså vad interaktionsdeltagarna gör relevant i de kommunika-
tiva verksamhetstyperna.       

Multimodalitet och interaktionella resurser 
Multimodalitet, modalitet och interaktionella resurser är viktiga begrepp 
inom CA och verksamhetsanalys. Multimodalitet är ett vedertaget begrepp 
som används för att beskriva hur deltagare i interaktion använder en rad 
resurser i kombination för att utföra olika handlingar i sitt gemensamma 
meningsskapande. Dessa handlingar kan uttryckas och uppnås på flera sätt: 
språkligt (lingvistiskt), med kroppen och i relation till artefakter (Due, 
2016). Stivers and Sidnell (2005) skiljer mellan vokal/aural modalitet (oralt 
talat språk/hörsel) respektive visuospatial modalitet (gester, blick, kropps-
positionering) och menar att ingen av dessa skall anses vara mer viktig än 
den andra (se även Enfield et al., 2005; Keating & Sunakawa, 2013). Mo-
dalitet och resurs används inom CA och verksamhetsanalysen synonymt av 
vissa forskare, medan andra skiljer på begreppen. I denna avhandling an-
vänds interaktionell resurs för något som deltagare använder för att åstad-
komma något, medan användande av flera resurser i kombination, så som i 
princip alltid är fallet i allt meningsskapande, benämns som multimodalitet 
(se även Streeck, Goodwin, & LeBaron, 2011). Språken utförs och tillgo-
dogörs på olika sätt vid FBT; talad svenska utförs vokalt och tillgodogörs 
auditivt vid telefonering, medan SSL utförs med gester och ”ansiktsmimik” 
samt andra kroppshandlingar, vilka tillgodogörs visuellt vid interaktion via 
bildtelefoni. I och med att språken utförs och tillgodogörs med en uppsätt-
ning av flera olika resurser så har de olika modalitet. Resurser som åter-
finns i både tecknade och talade språk är exempelvis blick(riktning), rö-
relse, gester och ansiktsuttryck. Språken som sådana är även de interakt-
ionella resurser, det vill säga språken ”gör” något och får saker att hända i 
interaktionen. 

Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Detta avhandlingsarbete tar sin utgång i dialogismen som teoretiskt anta-
gande, men då dialogism och CA är kompatibla (CA som såväl teori som 
metod) kan dessa två ansatser mycket väl kombineras. Dialogismen har en 
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omfattande teoribildning om hur interaktionen samskapas på en interperso-
nell nivå och involverar i större grad än CA, deltagarnas tänkande och 
större processer. Dialogismen är sprungen ur en filosofisk idétradition och 
betonar aktivitet i olika verksamhetstyper. CA delar dialogismens teore-
tiska antaganden om grundläggande strukturer och processer i interperso-
nell interaktion. Till skillnad från dialogismen är CA huvudsakligen 
sprungen ur en empirisk idétradition och fokuserar på en avsevärt större 
detaljnivå avseende de resurser som deltagare använder för att utföra olika 
handlingar. CA utgörs alltså, förutom av en teori, även av en rigorös metod 
för att systematiskt och tillförlitligt synliggöra fenomen som görs relevanta 
av deltagarna i interaktionen. I och med att interaktionen analyseras nog-
grant enligt vissa principer i en CA-tradition, ligger oftast fokus på korta 
sekvenser. Styrkan i CA är den metodiska systematik som tydligt belyser 
vad deltagarna gör relevant i situationen. Genom att se till hur deltagarna 
responderar är detta evidens för vad som görs relevant (Schegloff, 2007). 
Med hjälp av multimodala analyser i CA-tradition berikas och förfinas de 
lokala analyserna.  

CA har samtidigt begränsningar. Genom krav på att alla påståenden ska 
kunna beläggas empiriskt i interaktionen, det vill säga en avgränsning till 
lokala sekvenser, kan det vara svårt att säga något om mer övergripande 
aspekter, så som kontextuella faktorer beträffande inramning och premisser 
(avgränsning), samt relaterade samhällsstrukturer (omgivning) (jfr. Linell, 
2011, s. 159-161). Genom att kombinera CA och dialogism säkras (genom 
empirin) analyserna samtidigt som de berikas och kan förstås i ett vidare 
perspektiv. Med ett antagande om att interaktionen vid FBT är underordnad 
såväl mikro-strukturer, som makro-strukturer i samtalen, är kombinationen 
CA och dialogism lämplig för att beskriva, analysera och diskutera delta-
garnas gemensamma meningsskapande. 

Genom att utgå från dialogism och betrakta den specifika situationen 
och relationen mellan samtalsdeltagarna vid FBT, fokuseras faktorer som 
verkar framåtsyftande utifrån sekvensorganisation, samskapande av inter-
aktion och gemensam konstruktion (Linell, 2009, 2011). Detta är en onto-
logisk skillnad mot att betrakta tolken som en maskin i enlighet med en 
kanalmetafor (se Linell, 1997; Roy, 2002). Denna avhandling fokuserar 
inte enbart på relationen mellan SSL och talad svenska utifrån ett rent 
lingvistiskt perspektiv, utan ur ett dialogiskt perspektiv där multimodalitet 
och gemensamt meningsskapande är relevant.  Med hjälp av CAs antagan-
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den om att interaktionen är strukturellt organiserad, kontextorienterad, 
kontextförnyande samt kontextberoende, analyseras data med beaktan av 
den multimodalitet som blir tydlig vid FBT i och med att denna interaktion 
är avhängig bland annat av olika resurser, modaliteter, användning av arte-
fakter och samtalsdeltagarnas fysiska åtskillnad. Utifrån dialogism kan 
språken i tolkning inte analyseras utifrån ”ett-till-ett-förhållande”; det som 
sägs på ett språk går inte att oavkortat överföras till ett annat språk med 
samma förståelse. Genom ett antagande om interaktion utifrån ett dialo-
giskt metaperspektiv samskapar vi en gemensam grund, där samtliga sub-
jekt (människor), artefakter, sociala konstruktioner (såväl språkliga som 
interaktionella i en historisk kontext) och den aktuella kontexten ständigt är 
närvarande och har implikationer för interaktionen. Hur interaktion och 
gemensamt meningsskapande ter sig, utifrån ett dialogiskt perspektiv, vid 
FBT aktualiseras och preciseras i avhandlingens syfte.   
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MATERIAL 
Det empiriska materialet utgörs för denna avhandling av autentiska inspel-
ningar av FBT i den reguljära tjänsten BT. Materialet är inspelat i de stu-
dios där den reguljära verksamheten var förlagd. Inspelningarna är gjorda i 
tolkens studio, utifrån tolkens position. Inspelningarna är gjorda i två om-
gångar år 2009–2010 och år 2013, eftersom öppettiderna har förändrats och 
tjänsten numera är öppen dygnet runt. I och med ändrade öppettider kan 
detta medföra att typen av samtal är olika beroende på tid på dygnet. Även 
plattformen som tjänsten administreras via byttes ut år 2012/2013, då för-
ändrades utseendet och vissa funktioner vid BT. 

Delstudie I, II och III baseras på data från insamling 1. Delstudie IV ba-
seras både på datainsamling 1 och 2, samt på en återkopplande intervju. 
Tabell 1 nedan ger en översikt över respektive datainsamling och den totala 
datainsamlingen (men med undantag av den återkopplande intervjun).  

 
Tabell 1: Studiedeltagande tolkar, antal inspelade samtal samt antal inspe-
lade samtal av FBT i avhandlingen 

 Antal medverkande tolkar Antal inspelade samtal 
(med muntligt sam-
tycke) 

Antal samtal med skrift-
ligt och muntligt sam-
tycke med tillräckligt 
bra bild- och ljudkvalitet 

Datainsamling 1 
2009–2010 

10 18  
(varav 2 är pilotsamtal) 

13  
(varav 2 av dem är 
pilotsamtal) 

Datainsamling 2 
2013 

6     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12 

Totalt: 15  
(1 av tolkarna är med vid 
både datainsamling 1 och 
2) 

42  
(varav 2 av dem är 
pilotsamtal) 

25  
(varav 2 av dem är 
pilotsamtal) 
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Datainsamling 1 
Vid datainsamling 1 (år 2009–2010) spelades 18 samtal in och vid 13 av 
samtalen gavs samtycke muntligt och skriftligt av samtliga parter. I fem av 
samtalen har samtycke endast givits muntligt, men inte skriftligt. I dessa 
fem fall har det enbart varit den ena av parterna som inte samtyckt skrift-
ligt, varvid samtalet inte inkluderades utan betraktas som bortfall. Dessa 
fem samtal har därmed inte analyserats.  

Inför den första datainsamlingen gjordes två pilotinspelningar för att sä-
kerställa att det rent tekniskt var möjligt att spela in samtalen. Två av de 18 
inspelade samtalen är alltså pilotsamtal. Användarna i bildtelefon har i 
pilotfallen kontaktats i förväg och blivit ombedda att ringa tjänsten vid en 
viss tidpunkt och uträtta något faktiskt angeläget ärende. I ett av fallen 
ringde användaren till en myndighet som inte kontaktas på förhand. I det 
andra fallet ringde användaren till en person i (tal)telefonen som på förhand 
visste att hon skulle bli uppringd. I båda pilotsamtalen har tolkarna varit 
helt oinvigda om vad samtalet ska handla om, däremot har de på förhand 
fått information om vem som varit användare i bildtelefon. Pilotinspelning-
arna följde samma procedur om förfrågan och underskrift av informerat 
samtycke som de övriga inspelningarna (se rubriken: ”Etiska övervägan-
den”). Den enda skillnaden var att de inringande användarna på förhand 
ombetts att delta i studien och samtidigt fått information om, samt givit 
samtycke till inspelning. Information och muntligt samtycke vid övriga 
samtal gavs av tolken i den inledande fasen av uppkopplandet mot tolken, 
varvid det skriftliga samtycket sedan skickades till användarna.  

De inspelningar som inte är pilotinspelningar, är gjorda i den reguljära 
tjänsten, vilka hamnat i den studio som varit förberedd för inspelning. 
Samtliga samtal spelades in på kontorstid. Totalt har tio tolkar förmedlat de 
samtal som spelades in och alla inkommande samtal till tjänsten är från en 
bildtelefon, det vill säga den teckenspråkiga användaren är den som ringt in 
till tjänsten. Bild 4 nedan visar hur tolken ser sin egen skärmbild. Det är 
även denna typ av skärmbild som utgör det visuella materialet i datain-
samling 1. 
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Bild 4: Plattformen från tolkens skärmbild under datainsamling 1. På bil-
den syns tolken på den mindre bilden till vänster och användaren av bildte-
lefon på den större bilden i mitten 
 

Tolkens skärmbild, som tolken själv ser bilden, och tolkens tal är inspe-
lat som en separat fil i programmet Camtasia, som är ett dataprogram för 
ljud- och bildinspelning samt redigering. Den inspelade filen av tolkens tal 
och bild i Camtasia har sedan konverterats till en mp4-fil (bild) och en 
WAV-fil (ljud) för att skapa projekt i ELAN. De program som används vid 
analyserna är: ELAN, Quick Time (Pro), VLC och Word.  

Datainsamling 2 
Vid datainsamling 2 (år 2013) har 24 inkommande samtal spelats in, i 17 
av dessa har samtycke givits både muntligt och skriftligt. Sju samtal har 
därför inte analyserats och klassas därmed som bortfall. I fem av samtalen 
har samtycke godkänts, men bildkvaliteten varit för dålig för att vara möj-
lig att analysera. Totalt ingår alltså tolv samtal i datainsamling 2. Sex tolkar 
har medverkat i studien, varav en tolk från inspelningsomgång 1. I likhet 
med datainsamlingstillfälle 1, är samtalen inspelade i en studio i den regul-
jära tjänsten där de inspelade samtalen hamnat av en slump. Liksom i den 
tidigare inspelningen har den person som ringt in och den som blir upp-
ringd, inte på förhand vetat att hon/han skulle bli tillfrågad om deltagande i 
studien. Till skillnad från datainsamling 1, har fyra av de inkommande 
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samtalen varit samtal där den uppringande användaren önskat ringa två 
eller flera utgående samtal. Samtliga inkommande samtal har även i denna 
omgång gjorts från en bildtelefon. Inspelningarna vid datainsamling 2 är 
gjorda vid två olika tidpunkter på dagen: kl.16.00–23.00 och kl. 9.00–
17.00. Detta har gjorts eftersom samtalstypen kan skilja sig åt beroende av 
om de genomförs på dagen eller kvällen. Genom att samtalen spelades in 
vid olika tidpunkter, kunde de bli mer representativa för den övergripande 
tjänsten. Dessutom hade öppettiderna för tjänsten ändrats mellan datain-
samling 1 och 2. Liksom vid första inspelningstillfället är tolkens skärm-
bild inspelad. Plattformen har sedan datainsamling 1 ändrats (se Bild 5 
nedan).  

 

 
Bild 5: Plattformen från tolkens skärmbild under datainsamling 2. På bil-
den syns tolken på den mindre bilden och användaren av bildtelefonen på 
den större bilden 
 
Precis som i den tidigare datainsamlingen och som beskrivits ovan, är tol-
kens skärmbild, som tolken själv ser bilden och tolkens tal inspelat som en 
separat fil i programmet. Dessutom har hänsyn tagits till tidigare svårighet-
er att spela in och tidsmässigt fånga vad som händer i interaktionen, genom 
att filma med en extern kamera, vilket diskuteras nedan.  
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Datainsamlingsdiskussion 
FBT är en komplex verksamhet som är beroende av flera tekniska artefak-
ter exempelvis dator, bildtelefon och telefon. Inspelningen av verksamhet-
en är förenat med en rad utmaningar. Detta gäller både vid inspelning av 
samtalen, men även vid transkription av data (se även under rubriken ”Me-
toddiskussion”).  

  Vid datainsamling 1 är tolkens bild av den inkommande bilden (perso-
nen som använder SSL) och tolkens tal inspelat via tolkens dator. Inkom-
mande ljud från (tal)telefonen är inspelat var för sig i en separat WAV-fil. 
Inspelningen från tolkens dator (tolkens tal och bild) och den separata ljud-
filen (inkommande ljud från användaren i telefonen) har sedan länkats ihop 
och synkroniserats i Camtasia. I vissa fall har inkommande ljud från telefo-
nen ”läckt” till tolkens mikrofon. Tolkens tal och inkommande tal från 
användaren är då exakt och autentiskt i relation till varandra. Vid dessa 
”läckage” är dock den inkommande telefonens ljud mycket svagt. I vissa 
fall har filen med inkommande tal varit skadad, varvid ljudet som läckt in i 
tolkens mikrofon manuellt höjts för att materialet ska kunna användas. I 
dessa fall är tal och bild exakta och har inte lagts samman i efterhand. Vid 
dessa fall blir det dock istället svårt att exakt uppfatta exempelvis inand-
ningar eftersom ljudkvaliteten inte är optimal. 

Tolkens egen bild av sig själv sker med viss fördröjning, vilket var 
gängse i den reguljära tjänsten vid den tid då inspelningen gjordes. Tolkens 
tal stämmer därmed inte överens med tolkens rörelser som de visas på 
tolkens skärm tidsmässigt. Tidsfördröjningen mellan tolkens faktiska rörel-
ser och tolkens egen bild av sina faktiska rörelser går inte att precist tidsbe-
stämma, eftersom tidsskillnaderna är olika i olika samtal och kan förändras 
över tid i ett och samma samtal. Det samma gäller även hur användaren av 
bildtelefon (den som ringer in till tjänsten) ser tolken, det vill säga när 
tolkens bild når användaren. Dessa aspekter har tagits i beaktan då datain-
samling 2 genomförts. Vissa ändringar har därför gjorts vid den senare 
inspelningen. Då interaktionen är komplex spelades tolken in ur flera 
vinklar, detta för att tekniskt lösa den tidsmässiga diskrepansen (jfr. 
Mondada, 2006). Samtalen vid datainsampling 2 baseras på synkronisering 
av tre olika filer (se Bild 6 nedan). 
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Bild 6: Synkronisering av filer av datamaterialet. Illustration: Maria 
Bergman, RÖL 
 

Samtalen vid datainsamling 2 är inspelade med utgång i tolkens studio. 
Bilden är inspelat i den reguljära plattformen där tolken har ombetts att ha 
sin egen bild uppe parallellt med inkommande bild från den teckenspråkiga 
användaren (se Bild 5 ovan där tolkens bild är den som är uppe i vänstra 
hörnet). Tolkens bild är något förskjuten i tolkens bild av sig själv i bildte-
lefonen; olika för olika samtal, förmodligen beroende på belastning av 
Internet. Ovanstående reflektion har beaktats, varvid en extern filmkamera 
satts upp och filmat tolken snett framifrån. I vissa fall har tekniska problem 
uppstått och då har kortare sekvenser av början eller slutet av samtalet inte 
kommit med. Tal från användaren i telefonen är inspelat som en separat 
ljudfil. Det material som används vid visning av data vid konferenser med 
mera, är en sammanslagen fil, så kallad picture-in-picture (Mondada, 2006, 
s. 6), vilken utgörs av: fil nr 1 med tolkens bild och tolkens tal från datorn, 
vilken har synkroniserats med fil nr 2 från den externa filmkameran. Tol-
kens tal från fil nr 1 har synkroniserats med tolkens rörelse i fil nr 2 genom 
en klassisk filmklapp. De synkroniserade filerna (nr 1 och 2) är sedan synkro-
niserade med fil nr 3, det vill säga inkommande tal från användaren i telefon i 
programmet. Den sammanslagna filen är gjord i programmet Camtasia.  
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ANALYSMETOD 
Flera metoder som relaterar till varandra har legat till grund för detta av-
handlingsarbete. Den mest framträdande metoden är av CA-karaktär, vil-
ken använts i samtliga delstudier. I delstudie I och II fokuseras vad som 
manifesteras vid interaktionen i situationen, varvid CA har använts. I 
delstudie III och framförallt IV har CA varit vägledande i synnerhet i ter-
mer av att framhäva de aspekter av interaktionen som deltagarna själva gör 
relevant. I delstudie III, till viss del, men framförallt delstudie IV, har verk-
samhetsanalysen ytterligare influerat arbetena för att en ge vidare förståelse 
av och en förklaring till vad som sker i interaktionen. Återkopplande samtal 
är en metod som endast använts i delstudie IV. 

Conversation Analysis – som metod 
Conversation Analysis (CA) är den metod som är mest framträdande i 
denna avhandling. CA är datadriven: det som görs relevant av deltagarna i 
interaktionen är det som fokuseras vid analysen (Wooffitt, 2005, s. 186). 
CA fokuserar vad som görs i interaktionen och hur det görs. Analysen 
börjar med att, så förutsättningslöst som möjligt, åtskilliga gånger analy-
sera interaktionen (så kallad "unmotivated looking", se Antaki, Biazzi, 
Nissen, & Wagner, 2008, s. 2) av inspelad data. Vid analysen identifieras 
en rad begränsade lokala sekvenser; lokala kommunikativa projekt (Linell, 
2011, s. 123) eller fenomen. Dessa sekvenser transkriberas sedan, oftast 
först mer grovt, för att sedan fintranskriberas (se vidare under rubriken 
”Transkription”). CA som metod möjliggör att den inspelade interaktionen 
kan spelas upp åtskilliga gånger, transkriberas, transkriberas återigen och 
så vidare. Detta gör det sedan möjligt för andra att värdera och analysera 
sekvenserna (jfr. Sacks & Jefferson, 1995). Datasessioner, där flera fors-
kare kommer samman och gemensamt analyserar data, fungerar som en typ 
av valideringsprocess. 

I denna avhandling har först videoinspelningar vid FBT gjorts, vilka se-
dan har analyserats. Vid analyserna identifierades en rad relevanta fenomen 
i deltagarnas interaktion i den aktuella kontexten. I avhandlingen utgörs de 
fenomenen av: delstudie I: tur-organisation; delstudie II: headsetet som 
interaktionell resurs, III: meningsskapande genom analys av samtalsdelta-
garnas positionering (med särskilt fokus på tolken), och i delstudie IV: hur 
kommunikativa projekt initieras och utvecklas av samtliga deltagare. Efter 
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de första analyserna (unmotivated looking), transkriberades interaktionen. 
Vidare analyser har sedan gjorts genom att växelvis jobba materialnära (att 
se på inspelningarna) och med hjälp av transkriptionerna.  

Transkription 
De transkriptioner som gjorts av de inspelade samtalen är en skriftlig notat-
ion av yttranden som deltagarna gör relevant, vilket även är icke-verbala 
bidrag till interaktionen (se mer utförligt under rubriken ”Multimodalitet 
och interaktionella resurser”). Transkriptionerna representerar det som 
sagts och gjorts i samtalen. Ljud (tal) och rörelse (tecken, gester, blick) har 
således omformats till skrift (se Linell, 2005). Då det inspelade materialet 
är oerhört detaljrikt blir det trots allt ett val av vad som transkriberas. Tran-
skriptionen kan därför göras om och om igen, då inspelade data av interakt-
ion är mycket rikt och varje individ som transkriberar material till viss del 
tar fasta på olika saker (jfr. Luckmann, 2012). I transkriptionerna har hän-
syn tagits till den multimodalitet och de interaktionella resurser som åter-
finns i den aktuella kontexten (se Mondada, 2006). I delstudierna har därför 
även signifikanta gester transkriberas; de som till synes har gjorts relevanta 
av deltagarna och som har haft betydelse för interaktionen. Vid analys av 
den auditiva arenan mellan tolk och användare av telefon återfinns resurser 
som: syntax, prosodi och pauser (Hopper, 1992) i den talade svenskan, 
medan resurserna mellan tolk och användare av bildtelefon vid SSL sker på 
en visuell arena där gester, blickriktning och kroppspositionering är rele-
vant (Keating et al., 2008; Keating & Mirus, 2003). 

Transkriptionerna i delstudierna följer gängse CA-konventioner i enlig-
het med Sacks et al. (1974), dock förenklad till förmån för läs- och publi-
cerbarhet. Att transkribera materialet har varit en utmaning, eftersom inter-
aktionen utgörs av både ett visuellt språk och ett auditivt språk. Transkript-
ionerna tenderar därför att bli komplexa. SSL är transkriberat med versaler, 
medan svenskan är transkriberad med gemener. Såväl svenskan som SSL 
är transkriberat ord för ord, respektive tecken för tecken, vilket kan vara en 
utmaning för den som läser, då syntaxen mellan språken är olika. Dessutom 
har transkriptionerna översatts till engelska, vilket krävt anpassning till ett 
engelskt idiomatiskt språkbruk. Tolkens yttranden i den aktuella kontexten 
har vållat utmaningar vid transkriptionsarbetet, eftersom tolken använder 
både talad svenska och SSL växelvis, men även ibland samtidigt. I vissa 
fall yttrar även tolken något på både talad svenska och SSL, samtidigt som 
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en eller båda användarna av FBT yttrar något. Överlappade svenskt tal och 
SSL är markerade i transkriptionerna med symboler utifrån konventioner-
na. I delstudie II har även bilder använts i transkriptionerna för att ge en 
tydligare uppfattning om fenomenen som skrivs fram. I respektive delstu-
die återfinns en transkriptionsnyckel.  

Verksamhetsanalys 
Delstudie III, men framförallt delstudie IV har gjorts med hjälp av CA och 
verksamhetsanalys. Verksamhetsanalysen har inte explicit skrivits fram i 
dessa delstudien, istället har teorin i respektive delstudie varit mer framträ-
dande. Verksamhetsanalysen beskrivs som en utvidgad CA-analys, där 
analys av materialet kan sägas föregå tolkning av matrialet. Verksamhetsa-
nalysen innefattar aspekter och analys av avgränsning, interaktion och 
omgivning (Linell, 2011, s. 165).  Det första steget i verksamhetsanalysen i 
denna avhandling är gjord med CA, där fokus är vad deltagarna gör i inter-
aktionen (se rubriken ”Conversation Analysis som metod”). Nästa steg i 
verksamhetsanalysen söker svar på varför något sker, samt försöker besk-
riva och förklara samtalets innehåll (Linell, 2011, s. 123), inramning och 
den institutionella ordningen i tjänsten.  

För att komma närmare verksamheten i FBT i mer förklarande samman-
hang gjordes i delstudie IV, efter analys och transkription, en utvidgad och 
kontextualiserad analys av FBTs innehåll, inramning och omgivningen. 
Analysen övergick då till att bli mer teoridriven utifrån dialogism och in-
stitutionalitet, med bibehållet antagande om att interaktion är starkt organi-
serad (dvs. CA, se Heritage, 1984, s. 235).  

Återkopplande intervju  
Ett samtal vid datainsamling 2 avvek från det övriga materialet i studien. 
För att få ett kompletterande perspektiv och en djupare förståelse för sam-
talet gjordes en återkopplande intervju med tolken. Den återkopplande 
intervjun var ett tillbakablickande samtal, där tolken fick titta igenom det 
aktuella samtalet tillsammans med forskaren. Tolken kommenterade sedan 
samtalet sekvensvis. Samtalet spelades in och transkriberades i sin helhet. 
Denna transkription skiljer sig markant från transkriptionen vid de inspe-
lade samtalen i FBT, eftersom den fyller en helt annan funktion och har 
analyserats på ett annat sätt än de inspelade samtalen i tjänsten. Vid den 
återkopplande intervjun är det inte själva interaktionen i samtalet som fo-
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kuseras, utan innehållet och innebörden av vad informanten säger (se 
Lundman & Graneheim, 2012). Resultatet från den återkopplade intervjun 
beaktas endast i delstudie IV.  

Metoddiskussion 
I denna avhandling har flera relaterade och kompletterande analysmetoder 
använts, vilka har sina respektive styrkor och utmaningar. Den mest fram-
trädande metoden är CA, som tar fasta på vad som manifesteras mellan 
deltagarna i interaktionen. Då CA är en teori och metod som används da-
tanära och på detaljnivå, kan mer ”svårfångade” fenomen därmed belysas. 
Ytterligare en styrka är att CA som metod minimerar påverkan av resultatet 
på grund av forskarens förförståelse, då CA utgår från vad deltagarna gör 
relevant i situationen. Metoden har varit till hjälp för att kunna upptäcka 
processer och fenomen, vilka annars inte skulle kunnat upptäckas men samti-
digt hjälpt till att undvika psykologiserande slutsatser utan empirisk grund. 
Genom att använda CA utgör den en solid metodologisk grund för avhandling-
en, inte minst med tanke på att forskaren (Warnicke) är auktoriserad tolk och 
beteendevetare som själv har jobbat i tjänsten. Forskarens förståelse av talad 
svenska och SSL, samt en förståelse av tolkens arbete, kan ses som en risk för 
icke underbyggda resultat grundade på erfarenhet. CA säkrar därigenom med 
sin rigorösa struktur upp för resultaten som solida. Forskarens förförståelse 
möjliggör samtidigt att hon kan ta ett reellt deltagarperspektiv.  

Genom sin förkunskap föreligger en risk att forskaren kan färga ana-
lysen och därmed även resultaten i och med verksamhetsanalysen. Dock är 
forskarens förkunskap en styrka genom att denna kan möjliggöra upptäck-
ten av strukturer och mekanismer vilka verkar i interaktionen. Resultatet 
ger en mer omfattande bild av hur hela interaktionen ter sig. Genom en 
verksamhetsanalytisk approach kan detta generera insikter och kunskap om 
FBT ur ett större perspektiv (jfr. Linell, 2011, omgivning).  

Ett viktigt analysverktyg i såväl CA som verksamhetsanalys är transkription.  
Det har varit en utmaning att transkribera och synkronisera interaktionen vid 
FBT i och med den varierande eftersläpningstid som uppstår i relationen mel-
lan att tolken faktiskt gör något och när i tid detta når användaren i bildtelefon. 
Transkriptionen är gjord utifrån synkronisering av när användaren i bildtelefon 
ser tolkens bild, vilket baseras på när ljudet vid exempelvis en klapp hörs hos 
bildtelefonianvändaren. Tolkens och (tal)telefonanvändarens tal har synkroni-
serats för sig och de båda arenorna har sedan lagts ihop. Detta tillkortakom-
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mande i materialet medför att det kan vara svårt att få en relationell exakthet i 
transkriptionerna, vilket gäller datainsamling 1.  

Talad svenska och SSL skiljer sig åt beroende på hur språken produceras 
och hur de tillgodogörs. Då SSL är ett rikt språk baserat på mer än manu-
ella tecken har transkriptionen av SSL varit en utmaning. För att försöka 
tillgodose att språken (talad svenska och SSL) i möjligaste mån får samma 
status och detaljrikedom, har endast de resurser som tros signifikant ha 
påverkat interaktionen transkriberats. Graden av detaljrikedom har även 
värderats i relation till läsbarhet, då en allt för detaljerad transkription med-
för att det blir svårt att läsa ut vad som sägs, på bekostnad av hur det sägs. 
Transkriptionen är resultatet av en första analys av grunddata. Syftet med 
transkriptionen är såldes inte att vara ändamål för analysen, utan att fungera 
som ett arbetsredskap. Genom att arbeta nära materialet har sekventiella 
skeenden blivit tydliga. Transkriptionerna ger även möjlighet till eftertanke 
och tid att analysera detaljer i relation till varandra, vilket gör det möjligt 
att se relationerna mellan olika handlingar.   

Det varken CA eller verksamhetsanalysen fokuserar, är deltagarnas tan-
kar om interaktionen, då fokus är på vad som manifesteras mellan deltagar-
na. Den minst använda metoden i denna avhandling är den återkopplande 
intervjun, vilken tjänar till att få veta vad tolken rapporterar att hon/han 
tänker om interaktionen. Den återkopplande intervjun användes för att få 
en uppfattning om vad tolken sa sig tänka och upplever i relation till vad 
som hände och vad som gjordes i det aktuella samtalet. Då intervjun är 
gjord 15 månader efter det aktuella inspelningstillfället, är det möjligt att 
många tankar om vad hon tänkte i stunden gått förlorade. Samtidigt hävdar 
tolken själv att hon väldigt tydligt minns det aktuella samtalet, just för att 
hon upplevde det som speciellt. Genom den återkopplande intervjun åter-
gav tolken sina tankar om samtalet och det som hon trodde sig komma 
ihåg. Tolkens upplevelse gav en ytterligare dimension utöver den kunskap 
som CA och verksamhetsanalysen kan bidra med.  

Inspelningarna som ligger till grund för avhandlingen har regelbundet 
seminariebehandlats vid såväl nationella som internationella forskningsse-
minarier och även inom Samtals och Interaktionsseminarier (SIS) vid Lin-
köpings universitet (Linköpings universitet, 2017). Vid dessa tillfällen har 
flera forskare analyserat och kritiskt granskat delar av materialet, vilket är 
ett sätt att försöka validera data. Inspelningarna har även presenteras vid 
flera nationella och internationella konferenser.   
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
De studier som utförts inom ramen för detta avhandlingsarbete tycks vara 
de enda publicerade studier av autentiska samtal vid reguljär FBT. Pro-
jektet har fått etiskt godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i 
Uppsala (Dnr 2010/016). Avhandlingen har följt etikprövningsnämndens 
beslut och följt den överenskommelse som gjorts genom den muntliga 
såväl som det skriftliga samtycket. Trots detta skulle det kunna förekomma 
uppgifter som skulle kunna uppfattas som känsliga vid publicering och 
rapportering av data. Stor hänsyn har tagits till såväl tolkar som användare 
beträffande hur data muntligt och skriftligt kommenterats och publicerats.  

Inför insamlandet av data har en allmän förfrågan till tolkarna gjorts på 
tolkarnas personalmöte inför båda inspelningsomgångarna. Tolkarna har då 
fått information om forskningsprojektet i stort. De som var intresserade har 
sedan fått anmäla sig frivilligt till deltagande vid inspelningarna. I vissa fall 
har personlig förfrågan gjorts. Inför datainsamlingen har tolkarna fått en 
enskild fördjupad information om projektet samt skrivit på ett dokument 
om informerat samtycke. Samtliga användare av tjänsten fick en kort in-
formation av tolken inför samtalet med en upplysning (såväl muntligt som i 
efterhand skriftligt) att de även efter samtalet kunde avböja medverkan. I 
enlighet med det etiska godkännandet sändes det skriftliga samtyckesdo-
kument till de som varit involverade i samtalet efter samtalet avslutats. Det 
skriftliga samtycket ger möjlighet till eftertanke och är ett aktivt ställnings-
tagande att i efterhand kunna välja att faktiskt delta i studien, eller att inte 
göra det. Genom att användarna själva valde att skriva på samtycke eller 
inte, samt att sedan skicka in ett underskrivet dokument, var denna hand-
ling ett aktivt ställningstagande hos varje person som ingår i studien. En 
eventuell känsla av tvång eller att känna en press att behöva delta reducera-
des därvidlag. I de fall som skriftligt, såväl som muntligt samtycke getts, 
kunde dessa samtal inkluderas i studien. I annat fall raderades samtalet. I 
samtyckesdokumentet stod bland annat framskrivet att inspelningarna 
skulle komma att användas för forsknings och pedagogiska syften och att 
stillbilder och videoklipp skulle kunna komma att visas upp. Restriktionen 
av samtalen var att användarnas namn skulle vara anonyma.  

Genom att spela in autentiska samtal i en reguljär tjänst, åligger det tol-
ken att primärt genomföra samtalet, medan det är sekundärt att samtalet i 
efterhand kan komma att studeras. Det är alltså relevant för samtliga delta-
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gare att samtalet genomförs, vilket torde reducera forskningens inverkan på 
samtalen. Eftersom ingen har varit fysiskt närvarande med tolken i studion 
vid inspelningstillfället, torde även det reducera inverkan på interaktionen 
(jfr. "the observer's paradox": Labov, 1972). I datainsamling finns heller 
ingen extra kamera för datainsamlingen hos användarna, insamlingen har 
istället gjorts via tolkens dator. I datainsamling 2 har en extern kamera 
använts, vilken var placerad i tolkens studio, vilket inte var synligt för 
användarna. Detta talar för att det insamlade datamaterialet i FBT kunde 
tett sig på liknande/samma sätt som om samtalen inte hade spelats (jfr. 
Laurier & Philo, 2012). De inspelade samtalen skiljer sig dock mot icke 
inspelade samtal i tjänsten genom att deltagarna vet att samtalet spelas in 
och att tolken, i enlighet med bifallen etikprövning, måste fråga användarna 
om godkännande för inspelning. Denna skyldighet medför att tolken har 
interagerat och behandlat denna fråga med båda användarna och på så sätt 
fått användarnas namn och adress innan samtalet mellan användarna börjar. 
Detta är en tillgång i samtalet (se resultat främst i delstudie I) och möjlig-
gjorde interaktion mellan tolk och användare inför det tolkade samtalet.  
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RESULTAT 

Delstudie I: Turn-organisation in mediated phone interaction 
using Video Relay Service (VRS)  
Syftet med delstudien är att beskriva, analysera och diskutera interaktionen 
och tur-organisationen vid FBT och hur den administreras av deltagarna. 
Särskilt fokuseras de tekniker och strategier tolken använder sig av för att 
hantera interaktionen.  

I resultatet påvisas hur tolken är den deltagare i interaktionen som står i 
direkt kontakt med båda användarna av tjänsten, vilket får implikationer för 
hur turerna organiseras mellan samtalsdeltagarna. Tolken är den som har 
möjlighet att sanktionera ett yttrande från en användare eller att inte sankt-
ionera ett yttrande. Tolken använder sedan olika tekniker och strategier för 
att koordinera interaktionen. Det som benämns som tekniker för att organi-
sera turfördelningen, är fenomen som görs utanför återgivningen av vad 
som sägs. Då tolken även har som uppgift att översätta/återge det som sägs 
mellan tolkanvändarna, finns även turtagningsorganisation i återgivningar-
na, vilka benämns som strategier. Tolkens tekniker och strategier görs såväl 
på den visuella, som på den auditiva arenan, men påverkar interaktionen 
vid de båda.  

På den visuella arenan använder sig tolken av tekniker i form av handrö-
relser och tecken, men även kroppsrörelser för att organisera turtagningen. 
Att röra vid headsetet och att peka på headsetet används som en teknik, 
vilken även kombineras med kroppsrörelser så som intensiva nickningar. 
Andra kroppsrörelser som fungerar som turtagningssignal är gester. Att 
sätta sig tillrätta på stolen eller att luta sig snabbt framåt eller bakåt på 
stolen, är även det en teknik hos tolken, som organiserar turerna på den 
visuella arenan. Tolkens blickriktning är en annan teknik som används för 
att koordinera samtalet. Speciellt i vissa faser av samtalet använder tolken 
sin blickriktning, exempelvis i och med uppkopplandet mellan användarna. 
I samband med uppkopplandet kan tolken titta diagonalt ned och samtidigt 
partiellt teckna vad hon/han själv oralt säger, vilket responderas av använ-
daren på den visuella arenan med att inte göra anspråk på turen. Denna 
teknik kan förstärkas genom att tolken riktar blicken än mer mot sidan och 
vidare slutar att teckna parallellt. Att partiellt teckna och tala samtidigt 
tjänade som en teknik som tycktes främja ett gemensamt meningsskapande 
genom att båda användarna fick tillgång till vad som hände i interaktionen. 
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På den auditiva arenan använder sig tolken av auditiva signaler så som ljud, 
exempelvis inandning och hummanden, som teknik för att hålla och bibe-
hålla turen. En teknik som tolken använder, både den på visuella och på 
den auditiva arenan, är definition av situationen. Tolkens definition av 
situationen; att förmedla vad den andra användaren gör eller säger, kom-
penserar för användarnas fysiska åtskildhet och medför möjlighet till ett 
gemensamt meningsskapande mellan samtalsdeltagarna.  

Tolken använder även strategier i samband med återgivningarna mellan 
tolkanvändarna. En strategi är antecipering: med hjälp av information som 
tolken fått på förhand och/eller en uppfattad förståelse om samtalet, anteci-
perar tolken och återger vad som sägs till den andra användaren innan detta 
sägs av användaren. Tolken synkroniserar även återgivningarna med an-
vändarnas yttranden, vilket gör att samtalet fortlöper. Tolkens återgivningar 
kan innehålla expanderade återgivningar (mer information) eller reduce-
rade återgivningar (mindre information) i relation till det användaren yttrat, 
vilket fungerar som strategier.  

Både tolkens tekniker och strategier kan fungera som främjande för tur-
tagningen. Fokus i artikeln ligger på tolkens inverkan på turtagningen, 
vilket tar sin utgång i att tolken är den enda samtalsdeltagaren som står i 
direkt kontakt med de båda andra deltagarna och är den som återger vad 
som sägs på respektive arena. I den aktuella kontexten blir tolken en ”gate-
keeper” (jfr. Davidson, 2000), som besitter stora möjligheter att påverka i 
samtalet. Trots att tolken är den som primärt blir belyst, så är turtagning en 
gemensam process som interageras fram fortlöpande. Samtliga deltagare 
formar och skapar gemensamt den sekventiella förhandlingen.  

En ökad medvetenhet om hur tolken kan använda och använder tekniker 
och strategier vid FBT, kan verka underlättande för tolkens arbete och i 
förlängningen för hela interaktionen. En ökad kunskap kommer användarna 
av servicen till gagn, eftersom organisationen i samtalet kan underlättas av 
tolken och därmed höja kvaliteten. De resultat som redovisas i artikeln kan 
användas i såväl utbildning av blivande tolkar, som vid vidareutbildning 
och kompetenshöjning av aktiva tolkar. 
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Delstudie II: The headset as an interactional resource in a  
Video Relay Interpreting (VRI) service setting 
Syftet med delstudien är att åskådliggöra vilka interaktionella resurser som 
används i relation till tolkens headset och som deltagarna vid FBT oriente-
rar sig mot för att uppnå gemensamt meningsskapande. Särskilt fokuseras 
de interaktionella resurser som tolken använder; det vill säga vad tolken 
gör med headsetet (practises) och vad som därmed åstadkoms i interaktion-
en (actions). 

Tolkens användning av headsetet vid FBT har implikationer på såväl 
den auditiva som på den visuella arenan. Genom att tolken orienterar sig 
mot headsetet på olika sätt (practises) får detta konsekvenser; handlingarna 
åstadkommer något i interaktionen (actions). Tolken använder headsetet 
genom att: peka på headsetet, navigera mot headsetet och hålla på headsetet.  

Tolken använder sitt pekfinger för att peka på headsetet som fästs på 
vänster öra (för de som är högerhänta). Pekningar mot headsetet görs för att 
tydliggöra för användaren av bildtelefonen då det är personen i telefonen, 
som tolken hör via headsetet, som åsyftas. Detta handhavande blir relevant 
eftersom deltagarna inte delar samma fysiska plats. Det som speciellt beto-
nas i artikeln är pekningar mot headsetet i relation till verbet ”SA”. Tolken 
kan även peka på headsetet som en referens, för att koppla till vad som 
händer på den auditiva arenan. Det som åstadkoms genom tolkens pekning 
mot headsetet är ett särskiljande mellan tolkens egna yttranden och hand-
lingar gentemot det som görs på den auditiva arenan (dvs. inkommande ljud 
hos tolken via headsetet), vilket förmedlas till användaren av bildtelefoni. 
Tolken kan även peka mot headsetet för att åsyfta en potentiell deltagare i 
telefonen. Det som åstadkoms genom tolkens pekning mot headset fyller 
således en referentiell funktion. 

Navigering mot headsetet görs av tolken med hjälp av tecken, rörelse 
och blickriktning. Tolken använder headsetet i och med riktningsböjda verb 
(”FRÅGA”, ”TALA-OM”, ”SKICKA”, ”I”). Genom att rikta artikulation-
en i tecknet mot headset, klargörs vem, eller vad verbet relateras till. Tol-
ken kan även navigera mot headsetet genom att rikta blicken snett ner mot 
den sidan som headsetet är fäst vid då tolken själv pratar till användaren i 
telefonen, eller då något händer på den auditiva arenan. Tolkens navigering 
mot headsetet av detta slag gör att användaren i bildtelefon tenderar att inte 
göra anspråk på turen, vilket medverkar till att samtalet kan fortlöpa.  
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Hålla på headsetet som en interaktionell resurs, görs med den hand som 
är på samma sida som headsetet: med hela handen, ett grepp med tumme, 
pekfinger och långfinger eller i vissa fall med pekfingret. Givetvis håller 
tolken på headsetet då hon/han justerar det, vilket tolkarna dock tycks vara 
restriktiva med. Att hålla på headsetet görs då tolken: tycks förvänta sig 
ljud från headsetet men detta uteblir, vid inkommande ljud eller tal då sam-
talet blir uppkopplat mellan deltagarna, då ljudet i headset är för högt eller 
för lågt, eller då tolken själv talar med användaren i telefon. Att tolken 
håller på headsetet är praktiker som ibland kombineras med blickriktningen 
snett ned mot headsetets sida, vilket även detta fungerar som en turregulator.  

Headsetet fungerar som en interaktionell resurs genom att tolken orien-
terar sig mot headsetet på olika sätt, vilket får konsekvenser för hela inter-
aktionen: både på den visuella och på den auditiva arenan. Tolken är den 
som använder headsetet, men vad som åstadkoms i interaktionen (practises) 
är något som skapas gemensamt mellan deltagarna. Genom att få kunskap 
om att och hur headsetet påverkar situationen och hur det kan användas, 
öppnas tolkens möjligheter att medvetet orientera sig mot headsetet för att: 
manövrera turtagningen, tydliggöra referens, medvetandegöra användaren i 
bildtelefon om vad, eller att något händer på den auditiva arenan. De inter-
aktionella förtjänsterna underlättar även ett gemensamt meningsskapande 
mellan samtliga interaktionsdeltagare. 

Delstudie III: The positioning and bimodal mediation of the 
interpreter in a Video Relay Interpreting (VRI) service setting  
Syftet med delstudien är att utforska hur deltagarna gemensamt skapar 
interaktionen vid FBT genom att analysera hur de positionerar sig i den 
aktuella kontexten.  

Resultatet av analyserna i artikeln påvisar hur tolkens faktiska delta-
gande vid FBT är dynamiskt och att samtalet är en process som skapas och 
återskapas fortlöpande mellan samtalsdeltagarna. Resultaten visar vad som 
sker i interaktionen mellan samtalsdeltagarna vid FBT, detta utan att ha ett 
normativt perspektiv med en ideal föreställning om tolken och situationen. 
Tolkens positionering är, till skillnad mot footing (Goffman, 1981), inte en 
individuell handling från tolken utan en gemensam samverkan och godkän-
nande av positioneringen som förhandlas fram mellan samtalsdeltagarna.  

Faktorer som inverkar på tolkens positionering är faktumet att interakt-
ionen är bimodal: tolken tolkar mellan ett visuellt/gestuellt språk (SSL) och 
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ett auditivt/oralt (talad svenska). Användarna vid FBT har i och med detta 
olika tillgång till tjänsten. Användaren i bildtelefon har tillgång till den 
visuella arenan, medan användaren i telefonen har tillgång till den auditiva 
arenan. Användarna har även olika mycket vana av, och kunskap om att 
använda tjänsten. Tolkens positionering möjliggör interaktionen, medan 
samtalsdeltagarna skapar interaktionen gemensamt. 

Även faserna i samtalet har betydelse för hur deltagarna talar till, eller 
talar genom tolken. Tolken förhåller sig parallellt till båda deltagarna uti-
från möjligheten till visuell respektive auditiv access. Tolken kan exempel-
vis primärt adressera och tala till personen i telefon, men samtidigt teckna-
till personen i bildtelefon som en sekundär adressat genom att tolken riktar 
sin blick diagonalt neråt. Tolken förhåller sig till flera funktioner: som 
representant för tjänsten, informerar om interaktionen och möjliggör samta-
let rent tekniskt, men återger även till den andra användaren vad som 
sägs/tecknas. Genom sin funktion positioneras tolken även som primär 
adressat vid till exempel tillfällen då tolken informerar som en representant 
för tjänsten.  

Eftersom tolken är den som möjliggör interaktionen mellan deltagaren 
som ser tolken och deltagaren som hör tolken, så måste tolken förhålla sig 
till detta. Då det händer något i något av medierna utanför det som 
sägs/tecknas, eller då något av medierna inte fungerar ligger även detta på 
tolken att förhålla sig till. Genom tolkens förhållningssätt till vad som sker 
och genom förhandling med samtalsdeltagaren/na, sker positioneringar i 
interaktionen.  

Till skillnad från att anlägga ett statiskt koncept av normativa konnotat-
ioner om vad som ingår i en ideal uppfattning av tolkens roll, beskrivs den 
dynamiska processen som görs i och med positioneringen. Användarna av 
tjänsten kan inte förhandla, se varandra eller själva interagera. Därför ligger 
mycket av kompensationen för detta på tolken. Positioneringen är inte ett 
individuellt bidrag från tolken, utan ett samskapande mellan samtalsdelta-
garna där samtliga behöver acceptera positioneringen för att denna ska 
fullbordas.  

Då interaktionen vid FBT är en komplex process som ständig skapas och 
återskapas, berikas förståelsen för FBT genom att påvisa hur interaktionen 
dynamiskt växer fram.  
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Delstudie IV: The co-creation of communicative projects 
within the Swedish Video Relay Service (VRS)   
Syftet med delstudien är att åskådliggöra interaktionella särdrag vid FBT, 
med särskilt fokus på hur kommunikativa projekt initieras och utvecklas av 
samtliga deltagare.  

I resultatet framhålls att deltagarna har olika tillgång till den auditiva re-
spektive visuella arenan; tolken och deltagaren i bildtelefon delar den visu-
ella arenan, medan tolken och deltagaren i telefon delar den auditiva are-
nan. Inramningen gör alltså att användarna av tjänsten är fysiskt separe-
rade, vilket tolken måste hantera. Andra karaktäriserande särdrag vid inter-
aktionen vid FBT är, förutom medierna (bildtelefon och telefon) och impli-
kationerna för dess inblandning: deltagarna per se, interaktionella resurser 
(exempelvis det tecknade respektive talade språket, text-funktionen och 
tolkens headset) och etablering av konventioner mellan deltagarna. Delta-
garna samskapar den institutionella interaktionen sekventiellt genom att 
delta och förhålla sig reflexivt till interaktionen i varje moment.  

I delstudie IV fokuseras dialektiken mellan lokala respektive globala 
projekt. Projekten samskapas genom deltagarnas bidrag till interaktionen. 
Globala kommunikativa projekt är överordnade projekt, så som genomfö-
randet av samtalet och interaktionen mellan användarna. Lokala projekt har 
sina respektive särdrag, vilka tillsammans konstituerar det övergripande 
globala projektet. De lokala projektens särdrag har i sin tur påverkan på 
och påverkas av kontexten. Interaktionen är alltså både kontextberoende 
och kontextförnyande. Tre lokala projekt tjänar som exempel på det ge-
mensamma meningsskapandet mellan samtalsdeltagarna vid FBT. Det 
första exemplet åskådliggör ett lokalt projekt mellan tolk och användare i 
bildtelefon, där det tydliggörs hur interaktionsdeltagarna gemensamt skapar 
en möjlighet för ett mer globalt projekt: att kunna genomföra samtalet. Det 
lokala projektet berör förhandling om deltagarnas visuella miljö som en 
förberedelse inför det förmedlade samtalet. 

En återkopplande intervju görs i denna delstudie, vilken knyter an till 
det andra exemplet i delstudien. Intervjun bygger på ett samtal som till viss 
del avviker från andra samtal. Det samtal som den återkopplande intervjun 
berör bygger på ett ärende från en användare som hamnar hos samma tolk 
två gånger samma kväll. Den återkopplande intervjun ger en djupare för-
ståelse för hur tolken säger sig ha upplevt det aktuella samtalet. Fokus i 
resultatet av intervjun ligger på ett lokalt projekt: att underlätta samskapan-
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det av gemensam mening mellan samtliga samtalsdeltagare vid FBT. Uti-
från den återkopplande intervjun framkommer att tolken genom sin bak-
grundskunskap om brukarens ärende och samtalets karaktär, har valt att 
etablera samtalet med användaren i telefon genom att presentera ärendet 
före introduktionen av den andra samtalsdeltagaren. Tolken påtalar att detta 
görs i syfte att skyndsamt skapa en interaktion som bygger på en gemen-
sam förståelse av interaktionen. Tolken väljer även att säga vilket kön an-
vändaren har, med en tanke om att användarna senare kan komma att skapa 
en egen relation och det då kan vara av värde att veta mer om vem som 
interagerat vid det förmedlade samtalet.    

Lokala projekt kan alltså vara faser i samtal, exempelvis den första kon-
takten mellan användare och tolk, eller tolkens ihopkopplande av använ-
darna. Lokala projekt återfinns även i pågående samtal vid FBT. Det sista 
exemplet i delstudien åskådliggör ett gemensamt meningsskapande mellan 
samtalsdeltagarna, där tolken är den enda i situationen som till synes är 
oinvigd och inte har kunskap om namnet på en medicin. I det lokala pro-
jektet: att få fram namnet på medicinen, används även textfunktionen som 
en resurs på den visuella arenan. Även om textfunktionen används på den 
visuella arenan, påverkar det hela interaktionen, således även på den audi-
tiva arenan.  

I relation till dialogism (Linell, 2011) blir det tydligt hur de lokala pro-
jekten interageras fram sekventiellt, samtidigt som de kan kopplas till de 
mer globala projekten. Att projekten interageras fram genom gemensamt 
meningsskapande blir tydligt genom analysen av hur deltagarna förhåller 
sig till varandra, till medierna, konventioner och de resurser som finns 
tillgängliga i kontexten. Genom att få kunskap om interaktionella särdrag 
vid FBT, berikas en förståelse för den aktuella institutionen. Såväl tolkar 
som andra som arbetar i anslutning till tjänsten kan nyttja denna nya kun-
skap för att förbättra tolkens arbetsmiljö. Även kvaliteten på tjänsten kan 
ökas genom en förståelse för vad som kan ha implikationer vid varje enskilt 
samtal.  
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DISKUSSION  
Denna diskussion har till syfte att reflektera kring de resultat som fram-
kommit i delstudierna: först mer generellt, för att sedan specifikt diskutera 
resultaten i respektive delstudie.  

Det som framkommit i avhandlingen vilar på ett teoretiskt antagande om 
samskapande mellan deltagarna, med fokus på kollektiva kommunikativa 
projekt, det vill säga inte enbart på individens bidrag i interaktionen 
(Linell, 1998, s. 211). Då inspelningen av data gjordes från tolkens per-
spektiv rent fysiskt och då tolkens interagerande skiljde sig från de andra 
två deltagarnas, har tolken kommit mer i fokus. Avhandlingen bidrar med 
kunskap om FBT som praktik och bör kunna bidra till utbildning av tolkar. 
Genom studiens design, att se till vad som manifesteras och vad som delta-
garna gör relevant i interaktionen och inte vad deltagarna tänkte (med visst 
undantag i delstudie IV), är inspelningarna grunden till analyserna. I relat-
ion till andra kontexter som tolkas, där deltagarna ser varandra och delar 
samma fysiska rum, är kontexten vid FBT specifik, då tolken är den enda 
som står i direktkontakt med de andra deltagarna. Därmed har tolken en 
tydlig påverkan på både interaktion, deltagarnas möjlighet till information 
”om den andre” och ett gemensamt meningsskapande. Trots att samtliga 
deltagare är med och skapar och återskapar kontexten, besitter tolken en 
typ av nyckelfunktion, varvid detta påverkat fokus och resultat i delstudier-
na. Vid FBT blir tolken den som behöver kompensera för användarnas 
uteblivna möjlighet till direkt interaktion. Detta görs av tolken med hjälp av 
flera resurser, det vill säga tolkens tekniker och strategier. Kompensationen 
ligger i tolkens förmåga att delta i interaktionen med en känslighet för 
”why that now”. Traditionellt sett ska tolken inte påverka det som sägs i 
interaktionen, vilket är ett normativt synsätt och i vissa fall ideala 
föreställningar om tolken och tolkning. Genom att tolken ser sig själv 
utifrån användarnas förståelsehorisont, samtidigt som tolken antar 
användarnas potentiella uppfattning, möjliggörs interaktionen. Även genom 
användarnas förståelse av såväl interaktionen, som tolken och den andra 
användarens möjliga uppfattning, kan ett gemensamt meningssakpande 
komma till stånd i interaktionen. Genom att till en början fokusera mer på 
tolken, kan detta medverkat till att resultatet utgått mer från tolken än 
utifrån de andra samtalsdeltagarna.   
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Diskussion delstudie I 
Traditionellt har turtagning som fenomen varit det som till stor del 
engagerat samtalsforskare genom tiderna (jfr. Sacks et al., 1974). För att 
deltagarna i FBT ska kunna samverka måste de dels yttra sig själva, men 
även lyssna. I praktiken måste de alltså förhålla sig till varandra genom 
någon form av turtagning. Redan vid de första analyserna av inspelad data 
framträdde även turtagningen vid FBT som det fenomen som påverkade 
interaktionen i hög grad. Vid samtal där samtliga parter kan se varandra 
kan tolkanvändarna själva till viss del interagera med hjälp av resurser så 
som gester, nickningar och blick med mera, samt artefakter som 
exempelvis papper och penna. Den första delstudien fokuserar på hur tur-
tagningen vid FBT är organiserad och hur den administreras av deltagarna, 
eftersom detta påverkade interaktionen i hög grad. 

Utifrån resultaten framgår att tolken är den som kan sanktionera eller 
inte sanktionera ett yttrande mellan deltagarna och att tolken använde olika 
tekniker och strategier för att organisera turtagningen. Det framkom tydligt 
att tolken kunde antecipera och synkronisera interaktionen, i de fall som 
tolken aktivt deltog i interaktionen genom att samtala med den ena deltaga-
ren innan uppkopplandet mot den andra. Genom att tolken även aktivt 
organiserade/styrde turtagningen föreföll tolkens inverkan på samtalet göra 
att samtalet genomfördes utan påtagliga avbrott i interaktionen. I de fall 
som användarna tycktes förstå hur tjänsten fungerade eller då de fick in-
formation om tjänsten och tycktes ta till sig denna, verkade även dessa 
samtal genomföras utan interaktionella avbrott. Tolken organiserar även 
turtagningen explicit genom att reducera eller expandera återgivningen. 
Detta kan vara kontroversiellt då den normativa bilden av tolkning är att 
tolken ska återge allt som sägs. I interaktionen vid FBT skapas en relation 
mellan tolk, användare och återgivning som är dynamisk. I vissa fall redu-
cerar tolken återgivningen på uppmaning av den användare som ska få 
tolkningen. I andra fall expanderar tolken återgivningen. I flera fall främjas 
såväl turtagningen som den övergripande interaktionen genom att tolken 
förhåller sig dynamiskt till interaktionen. Tolken kan sägas inta respektive 
användares perspektiv av interaktionen, vilket gör att det gemensamma 
meningsskapandet främjas.  

Interaktionen vid FBT är alltså ingen överföringsprocess där yttranden 
bär en färdig inneboende mening. För att få till stånd en interaktion, med 
ett gemensamt samskapande krävs ett subjekt som interagerar med andra 
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subjekt; en maskin eller robot kan alltså inte ersätta det tänkande och 
handlande subjekt som tolken är. Tolkens tänkande och handlande gör, till 
skillnad från en robot, att det som händer och görs tolkas utifrån 
interaktionens sekventiella organisation. Det som sägs och görs har inte en 
fix och fast mening eller betydelse, utan är beroende av reflektion av 
sammanhang, erfarenhet och relation hos de olika deltagarna. Ett exempel 
på tolkens dynamiska förhållningssätt är att de inledande fraserna, då 
tolken etablerar kontakt med användarna, inte är  statiska och fullt ut 
fomaliserade. I och med att tolken föhåller sig dynamiskt, blir tolkens 
information till användarna olika. En formaliserad och regelstyrd 
introduktion skulle kunna göra att kreativiteten i att åstadkomma en 
förståelse mellan samtalsdeltagarna försämrades, vilket därmed även skulle 
kunna försvåra det gemensamma meningsskapandet. Genom att tolken 
förhåller sig dynamiskt till deltagarna och kontexten, underlättas 
deltagarnas samskapande av mening.  

I det insamlade materialet använder tolken i vissa sekvenser talad 
svenska och SSL samtidigt. Dessa sekvenser förekommer företrädesvis då 
tolken: introducerar tjänsten för användaren i telefon, vid tolkens behov av 
förtydliganden och då tolken organiserar turtagningen, men även då tolken 
själv ber om ett förtydligande eller då tekniken krånglar. Att tala och 
teckna samtidigt kan vara och är kontroversiellt, då både det talade och det 
tecknade språket påverkas beträffande syntax, prosodi och pausering. 
Denna påverkan kan ses som negativ utifrån ett normativt sätt att värdera 
språk(ande) (Linell, 2005, s. 11; 2006). Trots detta talar och tecknar tolken 
samtidigt ibland, vilket kan ses som funktionellt. Båda användarna av tjäns-
ten får därigenom viss vetskap om vad som händer på den arena som de 
inte har tillgång till: den auditiva respektive visuella arenan. Tydligt är att 
vid de speciella passager då tolken talar och tecknar samtidigt främjas 
interaktionen relationellt och organisatoriskt. Relationellt kan en vetskap 
om vad som sägs, även om detta primärt är riktat till den andra deltagaren, 
medverka till en större trygghet och i förlängningen en ökad vilja att förstå 
och kanske ha överseende med till exempel felsagda/felstavade namn. 
Organisatoriskt bibehåller tolken turen och kan därmed undvika att någon 
av användarna gör anspråk på den. I och med dessa passager påvisas att 
tolken prioriterar de interpersonella aspekterna före syntax, prosodi och 
pauser: interaktion prioriteras före grammatisk korrekthet. 
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I delstudie I benämns användarna av tjänsten utfrån funktionsvariation 
så som döv och hörande (deltagare). Denna benämning är dock inte bara en 
etikettering av funktion. Termen döv, eller Döv med versal, används för att 
påvisa tillhörighet beträffande språk, kultur, identitet samt gemensamma 
sociala och utbildningserfarenheter (se Higgins, 1979; Ladd, 2003), se även 
en mer detaljerad beskrivning under rubriken ”Aktivitet och delaktighet vid 
förmedlade samtal via Bildtelefoni.net”. Då funktionsvariationen inte beak-
tas i denna avhandling, utan aktiviteten, delaktigheten och omgivningsfak-
torer, har de deltagare som använder tjänsten i de senare delstudierna (II, 
III, IV) istället kallats för deltagaren (i bildtelefon eller telefon), eller an-
vändaren (av servicen eller språket som denne använder). Förklaringen till 
detta är, förutom att se bortom funktionsvariation, även en önskan om att 
inte förledas till att försöka förstå eller förklara fenomen utifrån förutfat-
tade kulturella och sociala antaganden, utan istället utifrån vad som mani-
festeras i interaktionen av deltagarna själva. Detta har varit en utmaning 
utifrån bland annat svårigheten att transkribera det aktuella materialet. En 
strävan har varit att transkribera de språk som används vid FBT med lika 
stor detaljrikedom (se även under rubriken ”Transkription”).    

Diskussion delstudie II 
Vid FBT används flera artefakter i form av olika teknik, varav en av dem är 
headsetet. Vid en första anblick tycktes tolken använda sitt headset företrä-
desvis till att lyssna till användaren i telefon. Vid närmare analyser och 
identifiering av när headsetet gjordes relevant, framkom att headsetet fun-
gerade som en resurs för hela interaktionen och inte bara i relationen mel-
lan tolken och parten i telefonen. 

På den visuella arenan vid FBT är rörelse något som uppmärksammas 
och responderas med skärpt uppmärksamhet hos såväl tolk som bildtelefo-
nianvändare. Rörelser som inte görs relevanta av deltagarna förekommer 
sparsamt. Både tolkar och bildtelefonianvändare rör sig begränsat, både 
beträffande var rörelserna utförs och hur mycket de rör sig. Detta kan bero 
på att kameran i bildtelefonen och därmed även bilden är begränsad samt 
att den tenderar att bli otydlig (”pixlig”) vid för mycket information, så 
som vid rörelse och bildmässigt rik bakgrund. Genom att studera använ-
dandet av headsetet på detaljnivå utkristalliseras processer som kan verka 
underlättande för interaktionen. Genom en ökad kunskap om hur använd-
ning av headsetet kan påverka i situationen, kan tolken förhålla sig till 
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detta. En omedveten användning av, men en känsla för hur headsetet an-
vänds, kan göras medveten. En medveten kunskap om headsetet som inter-
aktionell resurs kan användas för att underlätta interaktionen vid FBT. 
Påverkan av headsetet som resurs, kan då medvetet användas för att befästa 
och reproducera dessa handlingar. En kunskap om att headsetet kan vara en 
resurs och en medvetenhet om hur användningen kan tänkas påverka, kan 
nyttjas för att påverka interaktionen i en viss riktning.  

Relevansen av headsetet kan även påvisa vikten av att tolken faktiskt har 
ett headset. En möjlig teknik att istället höra användaren i telefonen i rum-
met via högtalare, torde därför vålla förvirring och headsetet som resurs 
skulle gå om intet. Genom att bildtelefonianvändaren av förklarliga skäl 
inte har ett headset, kan det medföra (och medförde i ett av exemplen i 
delstudie II, Warnicke & Plejert [accepted]) en subjektsförvirring: huruvida 
bildtelefonianvändaren som använder en pekning mot skärmen syftar på 
tolken eller på personen i telefon. Denna förvirring kunde lösas i situation-
en genom tolkens pekning mot headsetet, för att reda ut vem som var den 
person som användaren avsåg.  

Headsetet är en kulturell artefakt, eftersom användaren i bildtelefonen 
behöver ha en förtrogenhet med att tolken lyssnar till den andra arenan, det 
vill säga till den som telefonerar via headsetet, för att kunna förstå vissa 
samband. Ett samband kan vara då tolken håller på headsetet för att någon, 
det vill säga den andra användaren, faktiskt säger något. Headsetet är alltså 
en resurs vid både den auditiva och den visuella arenan vid FBT. 

I progressionen av avhandlingsarbetet kan skönjas ett allt tydligare teo-
retisk förhållningssätt mellan delstudierna; mot ett tydligare och mer för-
djupat användande av dialogism och ett icke på förhand givet antagande 
om relationen mellan deltagarna. I exempelvis delstudie I kallas de som 
använder tjänsten för primärdeltagare (primary participant) i relation till 
tolken, som skrivs fram ”endast” som en deltagare (participant). I senare 
arbeten har de som använder tjänsten och tolken kallats för (tolk)användare 
eller enbart (samtals/interaktions)deltagare. Delstudie I var till synes influe-
rad av de normativa ideala tankar om att tolken ska tolka mellan de som 
”primärt skall tala med varandra”, så som God Tolksed (Kammarkollegiet, 
2011) föreskriver. Detta kan även knytas an till diskussionen mellan ett 
normativt verksamhetsideal, så som preskriptiva riktlinjer vid etiska beslut 
(deontologisk hållning), före ett teleologiskt förhållningssätt (se diskuss-
ionen under rubriken ”Motiv för avhandlingen och tidigare forskning). 
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Genom en tydligare hållning gentemot CA i de följande delstudierna, an-
läggs fokus på hur interaktionen verkligen ter sig. Data får då ”tala för sig 
själv” och genom analys och presentation av data beskrivs det som delta-
garna gör relevant. Således tas det inte för givet att användarna ska tala 
med och till varandra genom tolken, och att tolken endast ska förmedla det 
som sägs. Analysen visar snarare på de handlingar och projekt som delta-
garna gemensamt förhandlar fram och åstadkommer, vilket ligger i linje 
med CA.  

Diskussion delstudie III 
Vid ett grundantagande om dialogism och användningen av CA som ut-
gång, fokuseras bland annat hur interaktionen samskapas och hur handling-
ar manifesteras av deltagarna. Ingången att se vad som görs relevant av 
deltagarna, medför att en föreställning om en ideal uppfattning om hur 
respektive deltagare ska eller bör agera, inte är aktuell. I delstudie III un-
dersöktes därför hur deltagarna gemensamt positionerar sig i den interakt-
ionella processen i den bimodala kontext som råder vid FBT, med ett visst 
fokus på tolken.  

Traditionellt har tolken i tolkad interaktion idealt framställts som en part 
som inte ska påverka samtalet, utan endast tolka det som sägs på det sätt 
som det sägs (Kammarkollegiet, 2011). Forskning har påvisat att tolken 
inte kan vara neutral, utan påverkar den interaktiva diskursen (Metzger, 
1999; Wadensjö, 2008). Wilcox och Shaffer (2005) menar att tolken ska 
minimera sin icke-neutralitet på de områden de kan kontrollera. 
Tongivande forskning visar på att tolken har ansvar för att översätta och 
samordna och  är en deltagare på särskilda premisser; ”en dans för tre” 
(Wadensjö, 1998b, s. 176). Genom att utgå från vad som görs relevant i 
situationen påvisas genom deltagarnas handlingar, hur deltagarna gemen-
samt positionerar sig i förhållande till varandra. I enlighet med CA utgår 
analysen från vad som görs i situationen och inte vilken profession, pro-
fessionell status eller uppgift deltagarna har. Vid FBT, som är ett institut-
ionellt samtal, orienterar sig deltagarna mot kontexten, ett kontextberoende, 
likväl som kontextförnyande, vilket påverkar hur deltagarna gör exempel-
vis professionerna. Genom att utgå från positionering, framträder en struk-
turellt organiserad kontext där tolken har en säregen möjlighet att delta i 
samtalet. Tolken är även starkt beroende av tekniken. Tekniken gör det 
möjligt för en av deltagarna (tolken) att ha direkt kontakt med de båda 
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andra, medan de andra deltar i samtalet på andra premisser. Med denna 
utgång framträder konturen av hur tolken blir tolk i samtalet, vilket är be-
roende av hur de andra deltagarna förhåller sig till och erkänner tolken. 
Tolken förkroppsligar alltså ”den andra” användaren genom att 
representera ”den andre”. Tolken kan inte bara tolka det som sägs på det 
sätt som något sägs, tolken måste även delta aktivt i situationen, men 
samtidigt vara medveten om sig och sitt deltagande. Tolkens medvetenhet 
och stävan efter att försöka förhålla sig till hur de båda andra deltagarna 
potentiellt förstår interaktionen gäller inte bara relationellt, tolken måste 
även reflektera och se sig själv i interaktionen, det vill säga vara en 
lyssnare av sig själv (jfr. Linell, 1998, s. 24). Tolken lyssnar till 
interaktionen, men är också medskapare av vad som sägs. Tolken kan 
kontrollera vissa delar av interaktionen så som vem som blir tolkad samt 
när detta sker. Utöver detta kan tolken medverka till att ge användarna en 
överblick av situationen och kontextualisera interaktionen för dem. Även 
detta kan bidra till att tolken till viss del har möjlighet att styra situationen. 
Dock är varje inblandad part i interaktionen ett handlande och tänkande 
subjekt. Tolken kan inte styra andras tankar, men kan påverka och påverkar 
användarna genom sitt varande. Intraktionen blir därvidlag ett 
samskapande som tolken har stor del i. Det gemensamma 
meningsskapandet kräver att tolken måste skapa förutsättningar för tanken 
om ”den andre” för sig själv och för ”den andre”. Tolkens förkroppsligande 
av vad som talas fram, det vill säga tolkens återgivningar och det tolken gör 
relevant i situationen, bär drag av tolken själv. Tolken medverkar och 
inverkar således på (sam)skapandet av interaktionen. 

I de tolketiska riktlinjerna God Tolksed (2011) uppmanas tolken att 
tolka i ”jag-form”, det vill säga att i återgivningarna från respektive använ-
dare av bild- respektive (tal)telefon använda första person singular (jag) 
istället för tredje person (han/hon säger att). En möjlig motivering till detta 
är dels ett normativt ideal: ”Tolken återger vad som sagts i första person 
(jag-form)” (Kammarkollegiet, 2011, s. 5) dels att deltagarna ska tala direkt 
till varandra och inte till tolken. Vid FBT följer tolkarna denna norm i stor 
utsträckning. Ett argument som framkommer i materialet är motiveringen 
att ”du kan prata som direkt som ett vanligt samtal” (Warnicke & Plejert, 
2016, s. 211-212). Frågan är dock vad som utgör ”ett vanligt samtal”? 
Genom att återge vad som sagts i första person, kan det dock vara svårt för 
båda användarna att utröna om det är tolken själv som säger något eller om 
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det är en återgivning av vad den andra användaren sagt. I ett tolkat samtal, 
där samtliga deltagare ser varandra, kan det vara enklare att förstå om det 
är en återgivning eller inte. Förtjänsten av att tolka i första person blir där-
emot att användarna kan känna det som om de pratar direkt med varandra, 
utan känslan av att det är en återgivning. Oavsett användarnas uppfattning 
förhåller de sig till det som sägs, det vill säga både till tolkens egna utsagor 
och till återgivningarna. Om användarna är medvetna om att en tolk är 
involverad i situationen kan de förhålla sig till just detta, vilket bland annat 
torde vara underlättande för tolken i och med den processtid tolken behöver 
i simultantolkning. Även tolken behöver, oavsett om användarna tycks 
förstå att det är en återgivning eller inte, förhålla sig i situationen. Interakt-
ionen är därav förtjänt av om tolken har en känslighet för hur användarna 
kan tänkas förstå situationen. Förtjänsten ligger i att tolken inte förhåller 
sig som en maskin som endast återger vad som sägs, utan aktivt engagerar 
sig i samtalet. Om tolken endast ordagrant överför ord/tecken, 
förkroppsligas inte det som sägs utan blir enbart en överföring. Tolken som 
överförare av ett språk som en kanal eller robot, (jfr. Wadensjö, 2007), 
utmanas därvidlag, eftersom interaktion är det centrala vid FBT. I interakt-
ionen förhåller sig samtliga deltagare till varandra genom positionering, 
vilket förutsätter viss samordning och synkronisering av handlingar mellan 
samtliga deltagare. 

Diskussion delstudie IV 
För att ta ett steg tillbaka och ta ett större grepp om interaktionen vid FBT 
influerades delstudie IV av verksamhetsanalys. De CA-analyser som foku-
serats i de tidigare arbetena relaterades till större strukturer i tjänsten med 
hjälp av dialogism, institutionalitet och analys av kommunikativa projekt. 
För att även komma åt hur en av tolkarna upplevde och reflekterade kring 
ett av samtalen gjordes även en återkopplande intervju.  

Diskursen vid FBT talas fram utifrån en rad aspekter, likväl som att 
dessa aspekter konstituerar kontexten. De aspekter som skrivs fram är de 
olika modaliteterna, resurserna, medier, sätt att kommunicera (diskurser) 
och individernas deltagande i interaktionen. Att endast lyfta ut en av dessa 
aspekter skulle vara reduktionistiskt beträffande både diskurs och kontext. 
De nämnda aspekterna skapar en emergens: en ny diskurs och ny kontext 
som skiljer sig mot andra liknande kontexter. Med en kunskap om denna 
emergens skulle tolkarna lättare kunna förhålla sig till den specifika situat-
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ionen. En ökad medvetenhet hos tolken skulle även kunna påverka hur 
tolken medskapar globala respektive lokala projekt. Detta gäller givetvis 
samtliga deltagare, men då tolken är tjänstens professionella representant, 
medför detta därmed ett ökat ansvar.  

Tolkens position är speciell i jämförelse med de andra deltagarnas. Då 
någon ringer in till tjänsten vet tolken inte vem som ringer och har därmed 
ingen förberedelse för vad samtalet ska komma att handla om. Hur interakt-
ionen växer fram är inte på förhand givet och beror bland annat på delta-
garnas relation till varandra. Om någon av deltagarna i interaktionen byts 
ut, exempelvis om det sker ett tolkbyte, ändras konstellationen. Då me-
ningsskapande är relationellt och avhängigt av deltagarnas medskapande 
och (för)förståelse för och i det aktuella projektet påverkas hela samtalet. 
Att tolken själv agerar, tar initiativ och påverkar samtalet blir dock tydligt, 
inte minst då tolken använder sig av textfunktionen för att skapa en gemen-
sam förståelse och klargöra vad de båda användarna av tjänsten sinsemel-
lan har en gemensam föreställning om. I det exempel som förekommer i 
artikel IV, är tolken den enda av de tre samtalsdeltagarna som till synes inte 
har kunskap om det som åsyftas (i det aktuella fallet gäller det namnet på 
en medicin). Tolken tar därför hjälp av textfunktionen i kombination med 
stöd från båda användarna av tjänsten för att få klarhet.  

För att kunna dela användarnas förståelse är tolken även behjälpt av 
bland annat förkunskap om samtalets globala projekt, exempelvis vad det 
möjligen kommer att handla om. I en amerikansk kontext får det företag 
som utför tjänsten debitera staten från det att båda användarna kopplas upp 
mot varandra. Detta innebär att de företag som utför tjänsten inte kan debi-
tera för den tid som tolken är uppkopplad mot endast en användare (även 
benämnt som "call set up", se Brunson, 2011, s. 55). Brunson (2011) påta-
lar att tolken efter att ha varit uppkopplad mot en av användarna i 30 se-
kunder, får en indikation i form av en blinkande lampa på sin dataskärm. I 
Sverige debiterar det företag som utför FBT staten redan då en av använ-
darna kopplas upp mot tolken. Tolken ska därefter ”skyndsamt” utföra 
tjänsten, vilket innebär att förmedlingen ska ske i omedelbar anslutning till 
mottaget samtal, men tolken ska även hjälpa ovana användare. Tolken i den 
svenska FBT har därmed en möjlighet att tala med användarna inför tolk-
uppdragets start utan att bli visuellt påmind och utan att förhålla sig till en 
specifik tidsgräns. Att samtalet debiteras från att tolken svarar den inring-
ande parten, kan även medföra att det inte primärt är viktigt för det företag 
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som utför tjänsten att skynda på tolkens uppkoppling mot den andra använ-
daren. Detta i sin tur kan verka underlättande för tolken samtidigt som 
tolken inte behöver få den stress som en påminnelse om uppkoppling kan 
medföra. Vid den återkopplande intervjun, som gjordes i anslutning till ett 
samtal i delstudie IV, reflekterar tolken kring introduktionen i ett samtalet 
för en förmodat ovan användare. Tolken säger sig ha en tanke om normer 
utifrån vad man ringer om och vilken tid som är brukligt att ringa. Tolken 
påtalar att hennes förförståelse påverkar interaktionen i den fas då upp-
kopplingen till användaren i telefonen görs. Hon säger sig försöka skapa en 
inledande interaktion och underlätta ett gemensamt meningsskapande ge-
nom att presentera ärendet före hon introducerar den som ringer upp via 
bildtelefon. Utifrån vissa andra länders kontext skulle denna situation inte 
varit möjlig. I de länder då tolken inte får introducera sig som tolk och/eller 
tjänsten för den användare som rings upp, skulle en inledande interaktion 
som verkade meningsskapande inte kunna komma till stånd. I exemplet 
ovan som utgörs av ett lokalt projekt, förhåller sig tolken dynamiskt och 
med en tanke om tid på dygnet och en upplevd förförståelse av normer och 
ovana användare av tjänsten. Tolkens agerande tycktes främja det gemen-
samma meningsskapandet. I exemplet benämner tolken även, till den som 
rings upp, vilket kön som den uppringande användaren har. Tolkens tanke 
kring detta var en beredskap för att underlätta ett gemensamt meningsskap-
ande utifall att de båda användarna senare skulle träffas i reellt möte. I det 
aktuella fallet var det en man som ringde in via bildtelefoni, medan tolken 
var en kvinna, vilket tolken förutspådde skulle kunna skapa en förvirring. I 
och med det återkopplande samtalet framträder en reflexiv dialektik mel-
lan: diskurs och kontext; tradition och re-konstruktion; och individ och 
samhälle. Det blir även tydligt att samtliga samtalsdeltagare gemensamt 
behöver skapa mening för att en interaktion ska komma till stånd.  

Slutdiskussion 
Slutdiskussionen utgår från det sammanfattande citat som återfinns under 
kapitlet ”Dialogism” och som bland annat reflekterar det gemensamma 
meningsskapandet och deltagarna vid FBT (jfr. Linell, 2016). Citatet berör 
den reflexiva dialektiken mellan bland annat: ”diskurs och kontext, (…) 
tradition och (re-)konstruktion, individ och samhälle, självet och andra” 
(Linell, 1998, s. 36). För att belysa relationsparen reflekteras dessa nedan i 
relation till FBT: 
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- Diskurs och kontext  
Diskursen (dvs. de tankar och sätt att interagera, vilka utgörs av kultur och 
tradition [det innehållsmässiga] vid interaktion) och kontexten (de sam-
manhang som ramar in eller görs relevant i inramningen av interaktionen) 
kan antingen ses som separerade eller som reflexiva. Ett förhållningssätt 
som normativt fastslår hur en viss diskurs är, är typiskt för ett monologist-
iskt perspektiv. Däremot är fokus på reflexiviteten mellan diskurs och kon-
text, ett dialogistiskt. Kontexten vid FBT är inte stabil och given, utan blir 
till genom den diskurs som växer fram genom social interaktion. Diskursen 
växer i sin tur fram genom påverkan av kontexten (artefakterna, de olika 
deltagarnas profession, m.m.). Såväl kontext som diskurs har förändrats 
och förändras över tid. I och med att tekniken utvecklats, exempelvis som 
en förbättrad möjlighet att använda textfunktionen vid FBT, har detta på-
verkat utvecklingen för deltagarnas förhållande till och användning av 
funktionen, vilket i sin tur påverkar interaktionens organisation (t.ex. i 
termer av turorganisation och/eller reparationer) vid FBT. 

- Tradition och (re-)konstruktion  
Beroende av individens kunskap om FBT påverkas interaktionen av 
individens antagande om hur denna specifika interaktion kan tänkas 
gestalta sig. Även en erfarenhet av hur den tidigare har tett sig, påverkar en 
fortsatt konstruktion. Genom nya funktioner och tjänster re-konstrueras 
även interaktionen vid FBT och traditioner förändras över tid. En ökad 
vana hos företrädesvis bildtelefonianvändarna tycks medföra en ökad med-
vetenhet om hur telefontjänster är utformade. Användare förhåller sig till 
detta och agerar medvetet för att underlätta för tolken (t.ex. lämnar uppgif-
ter inför att en automatisk telefonväxel efterfrågar detta).  

- Individ och samhälle  
FBT är en tjänst som vuxit fram i Sverige ur en tillgänglighetsaspekt för 
personer med funktionsnedsättning. FBT som en samhällelig politisk in-
stans har utformats för att undanröja funktionshinder hos personer med 
funktionsnedsättning och då individerna är samhället och inverkar på sam-
hällsbygget, likväl som samhället anpassas utefter individerna blir detta en 
reflexiv dialektik. FBT som institution kan verka jämlikt vid telefonering, 
eftersom båda talar via tolken i samtalet. Vid distanskommunikation mellan 
användarna utan FBT, det vill säga enbart via bildtelefon eller telefon, blir 
båda parter funktionshindrade om någon av dem inte hör eller inte kan 
SSL.  
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Inspelningarna från FBT används som analysunderlag för att utröna vad 
som gör tolken till tolk i interaktionen. Genom att se hur deltagarna förhål-
ler sig till varandra och vad de gör relevant i situationen påvisas strukturer 
och samhällets påverkan av interaktionen. Samtidigt som interaktionen 
mellan individerna gemensamt skapar tolkens medverkan i samtalet, med-
verkar strukturer till att skapa interaktionen.  

- Självet och andra  
Vid FBT sker det gemensamma meningssakpandet mellan de subjekt som 
interagerar. Dessa subjekt har givetvis ”egna” tankar om interaktionen, 
vilka utifrån ett dialogiskt perspektiv, influeras av ”den andre”, det vill 
säga hur de andra deltagarna kan tänkas förstå varandra. Vid den svenska 
tjänsten presenterar tolken att samtalet genomförs via tjänsten, varvid den 
uppringda användaren får en möjlighet att förstå att tolken bland annat 
tolkar vad någon annan (bildtelefonianvändaren) säger. I vissa andra länder 
uppmanas tolken att inte, eller får inte, presentera tjänsten för den 
uppringda parten i telefon. En förståelse av FBTs utformning (dvs. att 
samtalet tolkas) är då omöjligt, såvida användaren inte på förhand vet att 
samtalet sker via en tjänst med hjälp av en tolk. Tolken blir därmed den 
som primärt möjliggör en föreställning om ”den andre” (användaren). 
Vidare kan samtliga tre deltagare, vid samtal där alla parter är medvetna 
om tjänstens utformning, ha de två ”andra” i beaktan. Tolken kan beakta 
båda användarna som ”den andre”, medan respektive användare kan beakta 
den andra användaren samt tolken som ”den andre” (se illustrationen av 
tolken på omslaget av denna avhandling).  
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SLUTSATSER 
De vetenskapliga implikationerna i avhandlingen handlar om att interakt-
ionen vid FBT är en komplex process som förutsätter samskapande av 
mening mellan samtliga deltagare; tolken, användaren i bildtelefon och 
användaren i telefon. Ingen av deltagarna kan ses som primär deltagare. 
Däremot har användarna som önskar tala med varandra en annan funktion 
än tolken, eftersom tolken är professionell. Då tolken är den enda i interakt-
ionen som står i direkt kontakt med båda användarna av tjänsten har tolken 
en speciell och säregen ställning och en nyckelfunktion. Tolken är den som 
kan möjliggöra att användarna av tjänsten kan samspela och gemensamt 
skapa interaktionen, varvid tolken även är den som kan organisera och 
styra turtagningen. Tolken organiserar samtalet genom att sanktionera eller 
inte sanktionera yttranden, samt använda tekniker så som kroppsrörelser, 
gester, ljud och kan definiera situationen för de som interagerar. Tolken 
organiserar även samtalet genom att antecipera och synkronisera interakt-
ionen, samt genom att använda reducerade och expanderade återgivningar 
som strategier. Samtliga deltagare har positioner i samtalet, vilket innebär 
att de reflexivt förhåller sig till varandra och gemensamt skapar mening 
genom språkande, rörelser, gester, ljud och en strävan efter förståelse för 
hur den andre kan se på interaktionen. Interaktionen är beroende av den 
fysiska situationen så som tekniken (bildtelefon, telefon och tjänsten inklu-
derat tolken). Tolken har även tillgång till artefakter, så som headset och 
dessutom möjlighet till textkommunikation, vilka är två interaktionella 
resurser. Headsetet är exklusivt för tolken, som använder denna resurs på 
olika sätt: för att definiera vem/vad som åsyftas och för att organisera inter-
aktionen. Detta får implikationer på såväl den visuella arenan som på den 
auditiva. Positioneringen mellan deltagarna kan analytiskt relateras till 
projekt; globala större projekt som genomförandet av interaktionen, såväl 
som flera mindre lokala projekt exempelvis inledande hälsning(ar). Därut-
över påverkas interaktionen vid FBT av deltagarnas (för)förståelse av ge-
nomförandet av ett globalt projekt (att genomföra ett förmedlat samtal), 
såväl som förförståelsen i samtalet mellan användarna av tjänsten (”ären-
det”). Interaktionen vid FBT är en situerad praktik som ”talas fram” och 
ständigt skapas och återskapas fortlöpande genom deltagarnas medverkan, 
vilken förkroppsligas och gestaltas genom tolken.  
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Genom att tolken är den i interaktionen som gör kontakten mellan delta-
garna överhuvudtaget möjlig, utkristalliseras processer som inte är synliga 
vid interaktion där samtliga deltagare kan se varandra, utan att för den skull 
kunna tala eller förstå varandras språk. Interaktionen är beroende av att 
deltagarna har och får tillräckligt mycket överlappande kunskap om vad 
som händer i situationen och hur ”den andre” responderar, för att i förläng-
ningen bli till en positionering av samtliga deltagare och ett förkroppsli-
gande av interaktionen, som får samtalet att fortlöpa. Den förkroppsligade 
interaktionen implicerar en förståelse av det dialogiska ordet, det vill säga 
att inget kan förstås i ett socialt vacuum, utan att interaktionen är kontext-
orienterad (såväl kontextberoende som kontextförnyande). Den förkropps-
ligande interaktionen, med utgång i dialogismens grundantaganden, anläg-
ger fokus i mötet mellan individer i interaktionen. Förkroppsligandet kräver 
även en viss förståelse och känslighet för varje subjekt, likväl som för de 
andra deltagarnas respektive perspektiv och potentiella uppfattningar av 
interaktionen.  

Interaktionen vid FBT kan inte generaliseras till att betraktas som fasta, 
rigida system, utan som tendenser och mönster som skapas och återskapas i 
processerna. Genom att tolken är den som har direkt kontakt med båda 
deltagarna, blir tolken den som måste gestalta sig själv och deltagaren i 
bildtelefon gentemot deltagaren i telefon och vice versa. Tolken behöver 
dessutom ha en överblick över hela interaktionen. Därvidlag kan det tydligt 
påvisas att vid ett förkroppsligat, gemensamt meningsskapande kan tolken 
inte utan vidare ersättas med en robot eller maskin. Utifrån de resultat som 
kommit fram i avhandlingen, påvisas att interaktionen främjas om samtliga 
deltagare tycks förstå hur och/eller att interaktionen vid FBT administreras 
via tolken. Tolken är således en aktiv deltagare med en nyckelfunktion i 
interaktionen.  

Förslag på framtida forskning 
Forskning om tolkning vid FBT är fram till dags dato kraftigt begränsad. 
Forskning i närliggande fält finns att tillgå, men få studier är genomförda 
inom den aktuella kontexten. Utifrån den begränsade forskning som finns 
att tillgå, bör ytterligare studier inom och av FBT göras. Att relatera den 
svenska modellen av FBT till andra länders sätt att organisera, genomföra 
och utföra FBT skulle kunna resultera i många nya infallsvinklar och för-
djupad förståelse av de processer och handlingar som är relevanta både för 
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användarna av tjänsten och för tolken. Genom en ökad kunskap om tjänsten 
och interaktionen i tjänsten, möjliggör detta att tjänsten kan utvecklas.  Att 
vidare studera interaktionella resurser i en svensk kontext, till exempel hur 
textfunktionen används, hur auditiva uppmaningar om knappval verkar och 
påverkar interaktionen, är av stort värde för en ökad förståelse av det ge-
mensamma meningsskapandet mellan samtliga samtalsdeltagare vid FBT. 
Det saknas även djupare kunskap om hur reparationer hanteras i interakt-
ionen vid FBT (Schegloff, 1992; Schegloff, Jefferson, & Sacks, 1977), 
vilket är viktigt för att ytterligare förstå hur interaktionen talas fram och 
vad som kan verka utmanande i situationen. För att på bästa sätt anpassa 
befintlig teknik till behov vid tjänsten och förbereda tolkar och blivande 
tolkar i deras utbildning hur interaktionen talas fram, behövs ytterligare 
kunskap om detta som ett första steg.  

Det även angeläget att studera närliggande praktiker som använder sig 
av samtal på distans med flera medier inblandade. Dessa studier kan exem-
pelvis vara distanstolkade samtal, som genomförs inom ramen för BT. 
Dessa samtal är till viss del lika FBT, men skiljer sig markant åt då använ-
darna av tjänsten befinner sig på samma fysiska plats, men åtskilt från 
tolken. Denna avhandling är ett bidrag till det vetenskapliga fältet, även om 
mycket återstår att forska vidare på. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
The Interpreting of Relayed Calls through the Service Bildtelefoni.net  
– Interaction and the Joint Construction of Meaning 

Introduction 
To communicate at a distance has been possible for many people since the 
late 1800s through the use of telephones (Hopper, 1992). People who are 
deaf have not been able to use this invention as they cannot hear, and 
thereby have limitations in their activities and participation. However, the 
implementation of videophones has facilitated distance, real-time commu-
nication for deaf people who use Swedish Sign Language (SSL). In Swe-
den, technical solutions for communicating in SSL have been administrated 
by The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) through a service 
called Bildtelefoni.net. The service enables people who use SSL and/or 
videophones to interact, via an interpreter, with people who use telephones, 
and vice versa; interpreting in video relayed calls (FBT). The interpreter 
works in a studio and relays the call. The interpreter views the person who 
uses a videophone on a screen, and hears the person who uses the telephone 
via a headset. For a flowchart of the interaction within the service, see 
picture 1 (page 12). The service has been available to the public since the 
year 1996. Despite the fact that the service has been provided for more than 
twenty years, research of this kind of interaction is rare. The present disser-
tation is a non-normative contribution to the field with a focus on partici-
pants’ (i.e. the users of the service and the interpreter) interaction and co-
creation of meaning. The dissertation includes four papers that concern a 
selection of relevant interactional phenomena, significant for the service: i)  
turn-organisation, ii) how the interpreter’s headset is an interactional re-
source, iii) the interlocutors’ positioning vis à vis each other and the con-
text, and iv) interactional features of the service, with a specific focus on 
participants’ joint construction of communicative projects. 

Aim 
The overall aim of the dissertation is to describe, analyse and discuss par-
ticipants’ interaction and joint construction of meaning within FBT. Dialo-
gism and Conversation Analysis (CA) are used as theoretical and methodo-
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logical frameworks in order to investigate the interactional phenomena that 
are addressed in the four papers included in the dissertation. 

Theory 
The philosophical and theoretical point of departure of this dissertation is 
that people interact and create meaning in co-operation: in this case in 
terms of dialogism (Linell, 1998, 2009, 2011). The other approach used in 
this dissertation, in concert with dialogism, is Conversation Analysis (CA) 
(Heritage, 1997, 2009; Hutchby & Wooffitt, 2008), which derives from the 
empirical field of Ethnomethodology (EM) (Heritage, 1997, 2009; Hutchby 
& Wooffitt, 2008). CA is a theory as well as a method.  

Dialogism stresses three fundamental principles (Linell, 1998, s. 85-88). 
The first one is sequential organisation, i.e. the meaning of any contribu-
tion to interaction does not occur in a social vacuum. Instead, it derives 
partly from its position in a sequence, and it cannot be taken out of its con-
text. Any discourse is also contextualized and re-contextualized in an ongo-
ing interaction. The second principle implies that interaction is a social 
phenomenon which is co-created, i.e. a joint construction among present 
(and in some circumstances also non-present) interlocutors, and also in-
cludes participants’ relations to, and use of different artifacts. The last 
principle is that the sequences in a piece of discourse are situated within an 
embedded activity in terms of an act-activity interdependence. The three 
principles presented cannot exist in isolation; instead, they are intrinsically 
and reflexively related to, and constitute each other. 

The interaction and the interlocutors within FBT are talked into being 
(Heritage, 1984), embedded in a specific context, and the interaction, be-
comes, in this way, in many respects institutional (Drew & Heritage, 
1992b). This affects and involves specific communicative activity types 
(Linell, 2009).  

CA is the other theory and method used in this dissertation. CA (as a 
theory) stresses how all social interaction is sequentially organised. Any-
thing that participants do in the interaction is treated as relevant and the 
interaction is viewed as structured and systemized. CA focuses on what the 
participants make visible as relevant to each other (Antaki, 2012). CA is 
preferably based on authentic data, which is analysed through a rigorous 
methodology.  
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Material 
The data for this dissertation consists of authentic calls collected from the 
regular service of FBT. Recordings were conducted at two occasions: the 
first data collection took place between the years 2009–2010 and resulted 
in 13 recorded calls. The second data collection took place in the year 
2013, and resulted in 12 recorded calls. The project has been approved by 
the Swedish Ethical Review Board (No. 2010/016). One stimulated recall 
interview was also made with one of the participating interpreters. This 
stimulated recall interview occurred in relation to data from the second 
collection of video-recorded calls in the year 2013.  

Method 
In this dissertation, CA does not only serve as a theory, but is also used as a 
highly influential method. CA as a method is data-driven, and departs from 
what the interlocutors in the scrutinized data themselves make relevant in 
the interaction. The analysis begins with the approach of  “unmotivated 
looking” (Antaki et al., 2008, s. 2), which means that audio, or, preferably, 
video recorded materials are viewed as unconditionally as possible. In that 
way phenomena of relevance for further analysis are identified. What is 
said/signed, but also significant, multimodal aspects (cf. Mondada, 2006), 
are then rigorously transcribed. For a variety of reasons (e.g. requirements 
of certain journals, and editorial requirements), the transcriptions of data in 
this dissertation are sometimes somewhat simplified, but follows, basically, 
Sacks et al.’s (1974) conventions. They have also been adapted to certain 
conventions for transcribing signed languages (see for example Keating et 
al., 2008; Keating & Mirus, 2003). CA is to a various extent used in all 
four papers of this dissertation. However, paper III and especially paper IV, 
are also influenced by communicative activity type analysis (CAT) (Linell, 
2009). CAT serves as a complement to CA, and has been used in order to 
capture broader aspects of the interaction. This may also be thought of as 
an expanded form of CA (Linell, 2011, s. 162). In paper IV, stimulated 
recall has also been used as a complementary method. This was done based 
on the fact that one call, in interesting and relevant ways, deviated from the 
others. The stimulated recall made it possible to capture the interpreter’s 
thoughts and experiences regarding this particular call.  
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Summary of papers I–IV  

Paper I 
Title: Turn-organisation in mediated phone interaction using Video Relay 
Service (VRS) 

The aim of the paper is to describe, analyse and discuss how patterns of 
turn-taking are administrated within FBT, with a particular focus on the 
techniques and strategies used by the interpreter in order to manage the 
interaction. The paper is based on 13 recordings from the first data-
collection. 

The findings of the paper demonstrate that the organisation of turn-
taking is crucial for the proceeding of the entire interaction of participants. 
The interpreter is the person who is primarily responsible for, and able to 
manage and administrate the turn-organisation, since s/he is the only one 
who is directly linked to both interlocutors. The interpreter may choose to 
sanction or not sanction an upcoming contribution from one of the inter-
locutors. The interpreter manages the organisation of turns by means of 
different techniques and strategies. Techniques consist of hand and body 
movements, gaze and audible signals, and by means of (explicit) defini-
tions and explanations of the situation in terms of what is going on. The 
interpreter also uses different strategies in order to manage the interaction. 
Strategies, unlike techniques, are conducted within the renditions. To or-
ganise turns, the interpreter uses the strategies of anticipating an upcoming 
utterance, synchronizing utterances, and making expanded and reduced 
renditions. The interpreter’s actions are crucial for the organisation of 
turns, and for the possibility of proceeding and succeeding with the interac-
tion as a whole.  

Increased knowledge about the organisation of the interaction; especial-
ly how the interpreters make use of different techniques and strategies, may 
inform interpreters on how to work in this setting, and how to enhance 
participants’ joint construction of meaning in the complex situation of not 
sharing physical space, and being dependent on technology and artifacts. A 
better understanding of how the interpreter facilitates the turn-organisation 
within FTB, may improve the quality of the service. Results of the study 
can also be used in the education of interpreters.   
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Paper II 
Title: The headset as an interactional resource in a Video Relay Interpret-
ing (VRI) service setting 

The aim of the paper is to analyse and demonstrate different ways in 
which the interpreter orients towards her/his headset in terms of practices 
(how the interpreter uses the headset), and actions (what is accomplished 
by means of the interpreter’s practices) (cf. Schegloff, 1997), and how 
these practices and actions, in turn, are oriented to by the users of the ser-
vice. The paper is based on 13 recordings from the first data collection. 

The findings of the paper show how the headset serves as an interaction-
al resource in FBT; in the auditive as well as in the visual arena. Three 
practices related to the interperters’ use of the headset were identified: i) 
pointing towards the headset, ii) orienting towards the headset with signs, 
movement and gaze, and iii) holding the headset. The practices seemed to 
have partly overlapping, partly different purposes. However, a common 
denominator was actions of reference work made by the interpreter, for 
example in terms of defining an existing source of reference, demonstrating 
a potential referent, showing that something was happening, or was ex-
pected to happen in the auditive arena, to the SSL user. A better under-
standing of the interpreter’s use of the headset, and its impact on the users 
of the service, facilitates the interlocutors’ joint construction of meaning, 
and the progression of the interaction.  

Paper III 
Title: The positioning and bimodal mediation of the interpreter in a Video 
Relay Interpreting (VRI) service setting 

The positioning and bimodal mediation of the interpreter in FBT are in-
vestigated in the paper. The aim of the paper is to explore the interlocutors’ 
positioning, with a special focus on the interpreter. Positioning (cf. 
Bamberg, 1997; Davies & Harré, 1990) refers to the ways in which the 
participants orient themselves towards interaction within FBT on a mo-
ment-to-moment basis. The paper is based on 13 recordings from the first 
data collection. Nine excerpts from two calls serve as show cases in order 
to display how positioning emerges dynamically related to, for example, 
contingent variables of the setting. Other factors were also identified: 
knowledge asymmetries; positioning in relation to dependence on technol-
ogy; and differences in visual and auditive access to the interaction among 
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the interlocutors. What is demonstrated in the paper is that the interpreter 
has got several demands and responsibilities in the interaction, since s/he 
needs to handle the interaction in different ways: as a representative of the 
service, as a provider of instructions, as a technical facilitator, and as a 
mediator. Analyses reveal the complexity of FBT, and how the positioning 
of the interlocutors emerges in and through the interaction in intricate, and 
context-dependent ways, which enriches the understanding of the interac-
tion.  

Paper IV 
Title: The co-creation of communicative projects within the Swedish Video 
Relay Service (VRS) 

The aim of the paper is to study how participants collaboratively con-
struct communicative projects, using the framework of dialogism, and how 
the projects contribute to the establishment and maintenance of the FBT as 
an institutional activity. The paper is based on 25 recordings from both the 
first and the second data collection. The investigation is also based on a 
stimulated recall interview with one of the participating interpreters, in 
order to capture thoughts and experiences of one call, which deviated from 
the others. 

The findings of the paper show how communicative projects, both local 
and global ones, contribute to the establishment and maintenance of FBT as 
an institutional activity. A dialectics between the interlocutors, languages, 
different media, between interactional features and resources is discussed 
in terms of their reflexivity, and how they contribute to constructing the 
interaction in FBT as institutional.  

Knowledge of the interactional features characteristic for FBT, enriches 
the understanding of this specific institution. Interpreters, as well as others 
working in connection to the service, may use this new knowledge to im-
prove the interpreter's work and use the service more efficiently. The quali-
ty of the service can also be developed. 

Conclusion 
The implications of the dissertation are that the interaction of FBT is a 
complex process, the existence of which requires a sophisticated co-
operation among all of the interlocutors: the interpreter, the user of the 
videophone, and the user of the telephone. The interpreter, however, has a 
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special position in this context, based on certain obligations and demands 
to manage the interaction in relation to the service. In this sense, the inter-
preter has a key-function, at the same time as all participants are involved 
in an intricate joint construction of meaning in the FBT, facilitative of 
participants’ abilities to partake in businesses, and tasks of everyday life.  
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TACK 
Tänk att jag faktiskt kom dithän att jag får skriva detta tack. Denna resa har 
varit en ynnest och fröjd, men även kantad av mycket slit och möda. Tack 
alla ni som gjort det möjligt! 

Genom åren har jag lyssnat, tjuvlyssnat och njutit av många konversat-
ioner och jag är skyldig ett stort tack till alla som medvetet och omedvetet 
bidragit till att berika mina interaktionsanalytiska studier. Samtidigt vill jag be 
om ursäkt till alla som stått ut med att jag engagerat mig mer i att tjuvlyssna på 
samtal på folk runt om, än att koncentrera mig på mina egna samtal. Denna 
avhandling är ur många aspekter en kollektiv process, precis som interaktion, 
även om jag själv står för alla eventuella fel och brister. Jag vill tacka alla som 
deltagit i inspelningarna: alla ni modiga och generösa användare av tjänsten 
och alla tolkar.  Det är ni som lagt grunden till hela avhandlingen och som 
genom er medverkan och tolkgärning påvisat komplexiteten i tolkade samtal 
via Bildtelefoni.net. Om inte ni hade ställt upp på att bli inspelade i reella sam-
tal, i den reguljära tjänsten, helt vanliga dagar, så skulle jag inte haft möjlighet, 
eller alls kunnat skriva denna avhandling.  

Sedan vill jag rikta mitt ödmjukaste tack till mina handledare: Lotta och 
Berth för all hjälp, allt stöd och tålamod som ni har haft. Lotta, jag beund-
rar dig för att du är så orädd och frank, samtidigt som du alltid är så van-
sinnigt trevlig. Under många år har vi avhandlat allt ifrån champagne till 
meningsskapande (ur många perspektiv), men även strykning och styck-
ning av diverse (främst text). Jag vet för övrigt ingen språkpolis som är mer 
uppläxande och grymmare än du. Du har alltid generöst delat med dig av så 
otroligt mycket, vilket jag hoppas att kunna förvalta och föra vidare på 
samma sätt som du har gjort gentemot mig. Tack för all humor, glädje och 
kunskap. Jag kan inte nog betona din betydelse. Berth, tack för att du alltid 
har trott på mig och skapat så många möjligheter. Din övertygelse om att 
det alltid ”rullar på”, har gjort att jag har kunnat tro på mig själv.  

Jag, som har glädjen att ha flera arbetsplatser, är lyckligt lottad. Mina 
olika arbetsplatser har berikat avhandlingen, inte minst Universitetssjuk-
vårdens forskningscenter (UFC), som har varit och är en fantastiskt generös 
och kreativ miljö med så många begåvade och fina människor. Tack till er 
alla och ett extra tack till Olle, för att du gjorde det möjligt för mig att rea-
lisera min forskningsidé!  
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Tack också till alla på Tolkcentralen, från förr och nu. Alldeles speciellt 
tack till Anders H., Johnny och Magnus.  

Tack till all personal på Fellingsbro folkhögskola och särskilt på Tolkut-
bildningen i Örebro. Ni har hela tiden berikat mig och hållit mig kvar i 
empirin, när jag farit iväg i teorin. Framför allt vill jag tacka: Helena, för 
att du bär mig när jag slokar, tack för att du är min björnbärs-spaljé; Sofia 
L. och Linda S., som med mycket hjärta alltid håller mig på gott humör; 
Karin, min skarpa, pedagogiska sparringpartner. Och så Unn förstås! 

Tack till inspirerande kollegor, forskningsmiljöer och seminarier som 
gjort skillnad; IHV-doktorander och före detta doktorander i Örebro och på 
min baskurs; Cecilia Wadensjö och Mathias Broth vid mitt halvtidssemina-
rie; Agneta Anderzén Karlsson för pre-kappa-pepp; Elisabet Tiselius vid 
mitt slutseminarium; SIS i Linköping (speciellt ”The Fabolous Four”, för 
all generositet och välvilja); Marie Aldén-Eriksson för korrekturläsning; 
Kerstin Möller; Robert Hecht på PTS. En stor eloge vill jag även ge till er 
som hjälpt mig med illustrationer till avhandlingen; Per Åhlin, Evelina 
Wikman, Emma Nordlund, Christina Zetterlund och Maria Bergman. 

En av de allra viktigaste personer i det dagliga forskningsarbetet, som jag 
har delat skatt och gråt, lakritspåsar och kontor med i närmare fem års tid: 
Marie. På fullaste allvar. Utan dig hade det jag inte orkat; utan dig hade jag 
svultit, både fysiskt och socialt.  Utan ditt stöd och alla våra fina samtal hade 
arbetet varit betydligt tråkigare. Ett stort tack också till övriga vänner, inte 
minst Anki och Erik för stöd och uppmuntran och ett samskapande av delad 
(shared/divided) identitet och planering av forskning och familj (och film) från 
början till slut.  

Familjen har varit viktig, även för avhandlingsarbetet. Tack till alla i såväl 
kollektiv-Familjen, som den samhällsvälsignade. Speciellt min älskade  
Mamma och min ”kärmor” och vän Kerstin, som underlättar och får livet att gå 
ihop.  

Till sist, men allra viktigast för mig: Fredrik och Jack, mina älskade fina. 
Jack som från tre månaders ålder följt med på forskningsseminarier och 
som ständigt utmanar mig intellektuellt. Du är min stolthet. Och Fredrik, 
min stora fantastiska kärlek i livet. Ingen är som du. Tack för allt stöd!  
Örebro, 24 april 2017 
Camilla 
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