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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bidra med observationer om den kognitiva processens natur 

i kontakttolkning, en fråga som inte har undersökts tidigare när det gäller denna typ av tolkning. 

Författaren vill undersöka på vilket sätt denna studies resultat kan jämföras med resultat av tidigare 

forskning inom simultantolkning. Studien är experimentell och empirisk och använder sig av 

retrospektion som forskningsmetod. Studiematerial utgörs av en egen inspelad tolkning och 

anteckningar från tolkningen. Studien kommer fram till att materialet i studien tyder på att det finns 

gemensamma punkter för processmodellen för simultantolkning och konsekutiv tolkning. Båda 

innehåller i princip samma moment, men skillnaden ligger i tidsfaktorn. 

Abstract 

The present study aims to provide observations about the nature of the cognitive processes in 

community interpreting, which is a question that has not been researched before in the field of 

community interpreting. The author wants to investigate in what way the results of the present study 

can be compared with results of earlier research in the field of simultaneous interpreting. The study is 

experimental and empirical. It makes use of retrospection as a research method. The study material 

consists of an interpretation carried out by the author, which has been recorded on video, and the notes 

from the interpretation. The study concludes that the data studied indicates that there are common 

points for the process model for simultaneous interpreting and consecutive interpreting. They both 

contain the same units, but the difference is the time factor. 

Nyckelord 

Kontakttolkning, retrospektion, kognitiva processer, polska, svenska.  

Keywords 

Community interpreting, retrospection, cognitive processes, Polish, Swedish. 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................. 1 

1.1 Definitioner .................................................................................................. 2 

1.2 Syfte ........................................................................................................... 3 

2. Bakgrund ............................................................................................. 4 

3. Metod .................................................................................................. 6 

3.1 Inspelning .................................................................................................... 6 

3.2 Retrospektion ............................................................................................... 7 

3.3 Transkription ................................................................................................ 7 

3.4 Anteckningsanalys ........................................................................................ 8 

4. Resultat och analys ............................................................................. 9 

4.1 Exempel med kommentar .............................................................................. 9 

4.2 Anteckningsanalys .......................................................................................14 

5. Avslutande diskussion ....................................................................... 16 

Bibliografi.............................................................................................. 17 

Bilagor ................................................................................................... 19 

Bilaga 1: samtyckesblankett ...............................................................................19 

Bilaga 2: anteckningar .......................................................................................20 

Bilaga 3: anteckningar från retrospektion .............................................................26 

Bilaga 4: Ivanovas kategorier .............................................................................29 

Bilaga 5: transkription........................................................................................30 



1 

 

1. Inledning 

Tolk- och Översättarinstitutet vid Stockholms Universitet erbjuder numera en kandidatkurs 

i kontakttolkning (”Tolkning – kandidatkurs”). Studierna är både praktiska och teoretiska och kräver 

kunskaper i två tolkspråk, svenska och det andra språket, vilket kan variera. Tolkutbildningen vid SU 

består av tre terminer om 30hp, varav den sista ägnas huvudsakligen åt att skriva en kandidatuppsats. 

Under höstterminen 2014 skrivs de allra första uppsatser inom ramar för den nya kursen. 

Uppsatsskrivande studenter kan välja mellan att utföra en egen forskningsuppgift eller en egen 

tolkning med kommentar. Den här uppsatsen använder den egna tolkningen som forskningsmaterial 

och går ut på att utforska de kognitiva processerna som förekommer under utförandet av en 

dialogtolkning. På vilket sätt detta gick till kommer att beskrivas närmare i avsnitt 3, ”Metod”. 

Utgångspunkten för ett sådant ämnesval är att den mera i forskning uppmärksammade 

konferenstolkning ställer olika krav på tolken än kontakttolkning, först och främst eftersom 

kontakttolken behöver ständigt växla mellan två aktiva språk, medan konferenstolkar vanligtvis brukar 

tolka till sitt modersmål. Av detta följer hypotesen att de processer som är involverade i dessa två 

typer av tolkning skiljer sig från varandra , då kontakttolken måste hantera snabba språkbyten, kräver 

simultantolkning att tolken samtidigt bearbetar källtexten och måltexten. Å andra sidan, som Hale 

(2007:11) också påpekar, i och med detta att kontakttolkning innebär en dialogisk interaktion mellan 

samtalsparterna, har kontakttolken möjligheten att använda reparationsstrategier eller be om en 

förklaring. Således blir det möjligen enklare att lösa problem under tolkningen.  

På grund av de ovan nämnda skillnader menar jag att det är relevant och nödvändigt att utforska även 

den kognitiva processen inom kontakttolkning, något som hitintills inte varit fokus för forskare som 

undersöker kontakttolkning. Genom att undersöka de kognitiva processerna i kontakttolkning skulle 

man kunna bidra till att utbildningen för kontakttolkar förbättras genom att få kunskap om och sprida 

förståelse för specifika kognitiva problem som kan uppstå för tolkar under utbildning. Vidare kan mer 

forskning generellt inom fältet också bidra till att höja professionalisering inom branschen och dess 

prestige, inte minst genom att helt enkelt uppmärksamma kontakttolkning på andra nivåer än hittills, 

som en särskild typ av tolkning med sina egna regler.  

I nästa avsnitt tar jag upp viktiga definitioner för denna uppsats och därefter går jag igenom syfte och 

bakgrund. Jag förklarar också min forskningsmetod (avsnitt tre) för att i den senare delen av uppsatsen 

(avsnitt fyra och fem) fortsätta med att presentera och diskutera mina resultat, och till slut ge några 

förslag för ytterligare forskning inom ämnet.  
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1.1 Definitioner 

Nedanstående begrepp är centrala för denna uppsats och används häri i enlighet med följande 

definitioner: 

1. Tolkning definieras av Pöchhacker på följande sätt: "Interpreting is a form of translation in 

which a first and final rendition in another language is produced on the basis of a one-time 

presentation of an utterance in a source language" [tolkning är en form av översättning i vilken 

ett första och slutliga återgivande på ett annat språk produceras på basis av en 

engångspresentation av ett yttrande i ett källspråk (Pöchhacker 2004:11, min översättning)]. 

2. Kontakttolkning, även kallad dialogtolkning, motsvaras på engelska av flera begrepp, bland 

annat dialogue interpreting, public service interpreting, community interpreting och liaison 

interpreting. Hale beskriver kontakttolkning som: "a short consecutive, the interpreter 

interprets a dialogue between two people who speak different languages. Each turn is 

relatively short, and is determined by the previous turn" [kort konsekutiv, tolken tolkar en 

dialog mellan två personer som talar olika språk. Varje tur är relativt kort och bestäms av den 

tidigare turen (min översättning; Hale 2007:10)]. Alexieva (1997) säger att kontakttolkning 

"may be classified as a peripheral member of the CI [consecutive interpreting] family of 

interpreter-mediated events (with) a consecutive pattern of delivery of the source text and 

production of the target text. However, in liaison interpreting the communication tends to 

consist of spontaneous, improvised pieces of spoken discourse" [kan klassificeras som en 

perifer medlem av konsekutivtolkningsfamiljen av tolkmedierade möten (med) ett konsekutivt 

mönster i leveransen av måltexten och produktion av källtexten. I dialogtolkning brukar dock 

kommunikationen bestå av spontana, improviserade stycken av talad diskurs (Alexieva 

1997:223, min översättning)]. En förutsättning för kontakttolkning, förutom kunskaper i två 

språk, är också omfattande kunskaper om realia (detta påpekas även i Hale 2007:9). Vidare, 

erfarenhet underlättar för kontakttolkar att utföra tolkningen då det finns en del förutsägbarhet 

i tolkuppdrag i olika sammanhang (Hale 2007:9). 

3. Konsekutiv tolkning beskrivs på följande sätt av Paneth (1957): "the consecutive 

interpretation process involves listening to a speech and arrangements for its retention in notes 

and / or the memory and reproduction in another language after it is finished" 

[konsekutivtolkningsprocessen  innebär att lyssna på ett tal och att göra arrangemang för att 

behålla det i anteckningar och / eller minne, och reproduktion på ett annat språk efter talet är 

slut] (Paneth 1957:36, min översättning)]. Liksom simultantolkning kan 

konsekutivtolkningstekniken väljas i olika sammanhang och är inte begränsad till ett visst 

sammanhang. 

4. Som kognitiva processer, eller funktioner, enligt Nationalencyklopedin, räknas bland annat 

varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. 

Kognition är de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. (NE 

2014) 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att bidra med observationer om den kognitiva processens natur 

i kontakttolkning. Uppsatsens ambition är inte att dra några övergripande och generella slutsatser om 

ämnet och inte heller om hur professionella tolkar gör, utan syftar till att tillföra några iakttagelser som 

förhoppningsvis kan vara användbara för vidare forskning samt utveckling av tolkutbildningen. Syftet 

är alltså deskriptivt och datadrivet.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning om simultantolkning vill jag också försöka pröva min hypotes 

gällande skillnaden mellan de kognitiva processerna inom kontakttolkning och konferenstolkning. Jag 

menar nämligen att eftersom språkanvändning och interaktion i tolkens arbete i dessa två typer av 

tolkning är olika, det är rimligt att anta att detta kan påverka de kognitiva processerna involverade 

i dem.  
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2. Bakgrund 

Medan det finns flera undersökningar av den kognitiva processen i konferenstolkning, som både 

föreslår modeller (Moser-Mercer 2002, Setton 1999) och undersöker olika särdrag hos 

konferenstolkar, till exempel arbetsminne (Liu 2004, Timarova 2014) eller tolkens kognitiva kapacitet 

(Gile 2011), har forskning om kontakttolkning hittills traditionellt mest fokuserat på sådana frågor som 

tolkens roll, etiska frågor eller turtagning (Wadensjö 1998, Gustafsson, Fioretos & Norström 2013, 

Lee 2013). Mot bakgrund av detta anser jag att det kan vara intressant och utvecklande att bryta mot 

denna tradition och utforska kontakttolkning ur en ny synvinkel.  

Moser-Mercer (2002) presenterar Gervers fullständiga modell av simultantolkningsprocessen (Gerver 

1976) och sedan även sin egen modell, med ett moment som inte förekommer hos Gerver, nämligen 

prediction possible [förutsägelse möjlig, min översättning]. Moser-Mercers modell grundar sig på 

Massaros (1975) talförståelsemodell. Processen i korthet består av igenkänning (förståelse) av 

källtextens betydelsebärande segment (ord, och sedan på högre nivå hela fraser), med förankring 

i långtidsminne, lagring av en källtextsfras i arbetsminne, aktivering av målspråk (i långtidsminne), 

och till sist måltextsproduktion. En förutsättning i simultantolkning är att tolken måste dela sin 

uppmärksamhet mellan källtexten och sin egen måltextsproduktion samtidigt. Denna typ av kognitiv 

belastning finns inte i konsekutiv tolkning. Det skulle alltså kunna vara intressant att bestämma vilka 

delar av denna modell som kan användas för att beskriva processerna i kort konsekutiv tolkning och 

hur konsekutivtolken använder sin kognitiva kapacitet med utgångspunkt i det faktum att mottagning 

av nya data och produktion sker konsekutivt.  

Gile (1997) konstaterar att utelämnanden och andra fel som simultantolkar gör inte nödvändigtvis 

behöver vara relaterade till låg tolkkompetens utan att de kan göras, och görs, även av professionella 

och skickliga tolkar, och att det förekommer misstag som inte kan förklaras med en ogynnsam 

arbetsmiljö eller tolkens bristande kompetens. Av detta drar han slutsatsen att de kognitiva processerna 

som aktiveras vid tolkning gör tolkprocessen svår i sig själv (Gile 1997:164). Utifrån detta presenterar 

Gile en tolkningsmodell som han kallar för the Effort Model (kapacitetsmodellen enligt Vik-Tuovinen, 

2006). Han urskiljer tre övergripande kapaciteter (efforts) som krävs för att simultantolka: att lyssna 

och analysera, att producera och att minnas (korttidsminne). Dessa är inte automatiska utan kräver en 

viss kognitiv kapacitet. Dessutom tillkommer en fjärde kapacitet, koordinering. Enligt denna modell 

beror de frekventa utelämnanden och felen på en kognitiv överbelastning, alltså när en av 

kapaciteterna kräver mer resurser än det finns tillgängliga, resulterar det i en minskad kapacitet för de 

andra, som leder till misstag. En liknande modell föreslås för konsekutiv tolkning, där två faser 

urskiljs: lyssnandefasen och produktionsfasen. Den första består av att lyssna och analysera, att 

minnas, att anteckna samt att koordinera. Den andra fasen består av att komma ihåg, att läsa 

anteckningar och att producera måltexten. Giles modeller visar skillnaderna mellan de kognitiva 

ansträngningarna simultantolkning och konsekutiv tolkning på ett tydligt sätt, och understryker deras 

konsekvenser. Dessa är nämligen att simultantolkar arbetar till sitt modersmål (A-språk) medan 

konsekutivtolkar tar emot även uppdrag till sitt B-språk, eftersom den svårare produktionen 

kompenseras av att den inte sker samtidigt; dessutom att anteckningstagande påverkar minneskapacitet 

och således blir minnesrelaterade problem vanligare i konsekutiv tolkning. 
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Vik-Tuovinen (2011) är intressant för denna uppsats eftersom den undersöker utvecklingen av 

professionalisering inom tolkning. Även om hennes studie berör problemlösningsstrategier inom 

simultantolkning, är den i hög grad relevant tack vare användningen av retrospektion som 

forskningsmetod. I den retrospektiva studien hade Vik-Tuovinens tre grupper av informanter: 

nybörjarstudenter, avancerade studenter och professionella tolkar med varierande yrkeserfarenhet. 

Informanterna fick göra sin retrospektion utifrån en ljudinspelning av deras tolkning. Vik-Tuovinen 

fann att medan nybörjarstudenter kommenterade för det mesta sina förberedelser och problem med 

tolkningstekniken, fokuserade de avancerade studenterna särskilt på språkrelaterade problem, men 

även på ekvivalens och tolkningstekniker. Ekvivalens togs oftast upp av yrkesverksamma tolkar (Vik-

Tuovinen 2011:307-308). Vik-Tuovinen konstaterar att utbildning främjar utveckling av professionellt 

tänkande och analysförmågan hos studenter. Det blir intressant att se om en sådan tendens kan hittas 

i min egen retrospektion, alltså vilken blir min primära fokus i mina kommentarer. 

En liknande retrospektiv studie utfördes även av Tiselius & Jenset (2011), där forskarna också 

undersökte skillnader mellan processen bland tolkar med varierande erfarenhet och fann att tolkar med 

längre erfarenhet stötte på färre processproblem och hade tillgång till fler strategier för att lösa 

problem än oerfarna tolkar. 

Ivanova (2000) använder retrospektion som forskningsmetod i en studie om simultantolkning. 

Forskaren tar bland annat upp metodens begränsningar. Mer om detta följer i avsnitt 3.2, där jag 

beskriver min metod för denna uppsats, som jag utformade med utgångspunkt i Ivanovas artikel. I det 

här avsnittet vill jag ta upp de kategorier som hon använder för att beskriva och analysera problem och 

observationer från retrospektionsprotokoller (tabeller med kategorierna finns i bilaga 4). Kategorierna 

är data-drivna och också undersökta av Englund Dimitrova och Tiselius (2009). De är baserade på en 

generell modell av kognitiva processer i tolkning (simultantolkning). Bearbetningsproblem 

(processing problems, tabell 1) kan uppstå i samband med förståelseproblem (av källtexten), 

översättning (val av en lämplig synonym eller problem med att hitta en ekvivalent i målspråket) eller 

simultanitet (det sistnämnda relevant för simultantolkning, jag antar att det är också det för konsekutiv 

tolkning med anteckningar). Dessutom urskiljer hon några kategorier av monitorering, som 

exempelvis inre kommentar eller inre talmonitorering (tabell 2). Monitorering är kommentarer 

relaterade till tolkens utförande av kontroll eller granskning av sin tolkning, innan eller efter det 

producerats, eller kommentarer gällande känslor. Till sist ger hon också en förteckning över 

problemlösningsstrategier (tabell 3). 

När det gäller anteckningar inom tolkning rekommenderar läroboken för kontakttolkar (Heimerl-

Moggan & Ifeoma John 2007) att anteckningar idealiskt ska vara språkoberoende och bestå av 

symboler, inte ord (Heimerl-Moggan & Ifeoma John 2007:35). Dessutom rekommenderas det i boken 

att notera källspråk eller målspråk för varje tur för att undvika att börja prata på fel språk av misstag, 

eftersom författarna menar att det kan vara enkelt att blanda ihop språken om det handlar om ett samtal 

där man pratar fler än ett språk (Heimerl-Moggan & Ifeoma John 2007:46). 

I sin lärobok rekommenderar däremot Gillies (2005) ett anteckningssystem med både ord och 

symboler. Han ger dock inte några rekommendationer angående vilket språk som tolken bör anteckna 

på, utan anmärker endast att det finns två olika tillvägagångssätt, att anteckna på källspråket eller 

på målspråket, och att det gäller att hitta en metod som känns bäst för en (2005:16). 
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3. Metod 

Metoden som användes för att komma med nedanstående resultat kan klassificeras som experimentell 

och empirisk metod. Datainsamlingen för denna uppsats bestod huvudsakligen av två steg, varav den 

första var en videoinspelning av en simulerad tolkningssituation med anteckningar och den andra var 

retrospektion. Själva analysen, förutom en retrospektion, innehöll också en analys av anteckningar 

som togs under inspelningen.  

3.1 Inspelning 

Inspelningen av videomaterialet gjordes i Tolk- och översättarinstitutets lokaler på Stockholms 

Universitet. De inblandade personerna var två utomstående deltagare, en i roll av en svensk 

myndighetsperson och en i roll av en polsktalande klient, samt en tolk – författaren till den här 

uppsatsen. Jag har varit student vid TÖI sedan hösten 2012 och gick även översättarutbildningen på 

grundnivå, däremot har jag inte någon yrkeserfarenhet inom tolkning. Under tolkutbildningen gjorde 

vi en del fria tolkade samtal, men för det mesta var det färdiga rollspel som övades. Mitt modersmål är 

polska. Svenska har jag lärt mig som andraspråk under mina tidigare universitetsstudier vid Adam 

Mickiewicz Universitet i Poznan, Polen (MA i svensk filologi 2012). Deltagarna (förutom tolken) 

rekryterades av TÖI. De fick en ersättning för medverkan och fick skriva på en blankett om samtycke 

till att medverka i studien (se bilaga 1). 

Utrustningen bestod av två kameror (varav en backup-kamera) och en mikrofon. Kamerorna sattes 

igång av en av person TÖI:s personal som var på plats under hela inspelningen för att sköta den 

tekniska delen, men inte med i själva tolksituationen. 

Meningen var att situationen skulle vara så autentisk som möjligt. Tolken fick tid för att förbereda sig 

inför inspelningen som före ett riktigt uppdrag, både när det gäller realia och terminologi. Några dagar 

före ”uppdraget” skickades ut ett e-postmeddelande med instruktioner som innehöll information om 

inspelningen. Tolken fick ta reda på mötets ämne, som skulle bli ett samtal om nystartsjobb på 

Arbetsförmedlingen. Meddelandet från TÖI innehöll även länkar till Arbetsförmedlingens broschyrer 

som hjälp för förberedelserna. Deltagarna fick rollkort med instruktioner före inspelningen men inte en 

färdigskriven dialog, för att samtalet skulle vara så fritt och naturligt som ett simulerat samtal kan 

vara.  

Inspelningen är 24 minuter och 37 sekunder lång. 

På grund av tekniska svårigheter som gjorde att det inte fanns ljud med i den första inspelningen 

behövdes det ett försök till för att få analysmaterial för uppsatsen. Situationen var i båda fall 

densamma, ett samtal på Arbetsförmedlingen, fast samtalsförlopp var lite olika. En annan polsktalande 

person rekryterades för den andra inspelningen, medan den svensktalande person deltog i båda försök.  
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3.2 Retrospektion 

Retrospektion är en metod som har använts i processinriktad forskning om simultantolkning, 

inom konferenstolkning (Ivanova 1999, Vik-Tuovinen 2006, Tiselius & Jenset 2011).  

Inom Translation Studies (översättningsvetenskap, här exklusive tolkning) har man framförallt använt 

sig av en metod som kallas för introspektion, vilken består av processundersökning i realtid och 

resulterar i så kallade Think Aloud Protocols (TAP) (Ericsson & Simon 1996, Jääskeläinen 2000, 

Englund Dimitrova 2005).  

Retrospektion är mer anpassad till förutsättningar för tolkning. Detta eftersom tolken inte kan 

producera en tolkning och ett röstprotokoll samtidigt på det sätt som det är möjligt för en översättare.  

Det är viktigt att notera att retrospektionsmetoden har vissa minnesrelaterade begränsningar. Man kan 

fråga sig om tolken kommer ihåg hur han eller hon tänkte under tolkningens gång, är det verkligen en 

retrospektion eller snarare en rekonstruktion och ett försök att förklara hur man gjorde? Ivanova 

(2000:32) konstaterar, utifrån de intervjuer med tolkar som utfördes i samband med hennes 

undersökning, att tolken kommer faktiskt ihåg information som gäller främst problem med förståelse 

och produktion. Detta kan jag bekräfta, såväl precis efter avslutad tolkning som några dagar senare, 

innan min retrospektion, kom jag fortfarande ihåg vissa moment från tolkningen som varit 

problematiska. Vidare är det så att man bara kan ta reda på det medvetna, då informanten inte kan 

verbalisera sådana processer som sker omedvetet. En annan invändning som citeras av Ivanova 

(2000:28) gäller själva analysen och i vilken mån forskaren kan tolka informanternas svar. I det här 

fallet är det dock inte aktuellt eftersom forskaren och informanten är samma person. 

För att komma med retrospektionsmaterial för denna studie användes den inspelade tolkningen som 

minnesstöd och hjälp att sätta igång retrospektionsprocessen. I Ivanovas studie fick informanterna 

utföra retrospektionen utifrån en transkription av källtexten, samma metod användes av Tiselius och 

Jenset (2011), medan i Vik-Tuovinens studie (2011) var det en inspelning som tjänade som grund för 

retrospektion. Ur den aspekten är min metod alltså närmare Vik-Tuovinen.  

Retrospektionen gick till på så sätt att till att börja med såg jag hela videon en gång bara för att se hur 

det gick, utan att försöka fokuseras på specifika problem eller moment. Sedan såg jag på inspelningen 

igen och noterade ställen där jag ska kunna säga något om processen. Så snart som jag kom ihåg något 

från tolkningen pausade jag inspelningen för att skriva ned mina tankar och kommentarer mycket kort, 

jag hoppade alltså över think-aloud delen och transkriberade mina funderingar och observationer 

direkt när de uppstod. På det här sättet skapade jag ett protokoll. Efteråt gick jag tillbaka till dessa 

ställen i inspelningen där jag identifierade en process och transkriberade de mest relevanta fragmenten 

för att kunna använda dem som exempel i analysen, och sedan utvecklade jag mina initiella 

kommentarer. De första anteckningarna från retrospektionen finns i bilaga 3 (på polska), mer utförliga 

kommentarer skapades i samband med analysen och utgör kommentarer under varje exempel. 

3.3 Transkription 

I nästa kapitel tar jag upp några exempel som illustrerar de kognitiva processer som jag lyckades 

identifiera under retrospektionen. Exemplen är transkriberade, och innehåller bara dessa fragment av 

 repliker som är av intresse för undersökningen. Jag valde att för det mesta inte ta med pauser 

i transkriptionen. Jag bestämde att om det fanns en hel del mikropauser i transkriptionen skulle det 

snarare göra exemplen mer svårlästa och fördunkla bilden genom att ta bort fokus från det egentliga 
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problemet som det aktuella exemplet ska tjäna till att illustrera. Jag tog alltså bort sådana pauser som 

berodde på att jag exempelvis tittade ner i anteckningarna för att utifrån dem kunna börja producera en 

tolkning, eller att jag letade efter ett lämpligt ord i minnet. Andra, längre pauser är relaterade till 

uppkomsten av problem och följande tillämpning av specifika problemlösningsstrategier. Sådana 

pauser finns med i transkriptionen och kommenteras. 

I transkriptionen kursiverar jag mina översättningar av de polska replikerna (antingen klientens turer 

eller tillbakaöversättningar till svenska av de replikerna som tolkades av mig från svenska till polska). 

Följande symboler används för att beteckna de inblandade samtalsparterna: H – handläggare, K – 

klient, T – tolk. En grov transkription av hela tolkningen finns i bilaga 5. Samtliga repliker 

numrerades. Exemplen i nästa avsnitt anges med repliknummer. 

3.4 Anteckningsanalys 

En separat del av analysen gick till på så sätt att jag samtidigt följde inspelningen och mina 

anteckningar och omedelbart jämförde källtexten med anteckningarna. 

Innan jag påbörjade analysen ställde jag mig en rad frågor som jag ville undersöka: på vilket språk 

fördes anteckningar? Vad var det som antecknades? Hur ser min teknik ut, använde jag nyckelord eller 

finns det symboler eller förkortningar? Det finns exempel på analys av anteckningar inom forskning 

på konferenstolkning, (Selekovitch 2002, Dam 2004), men såvitt jag har kunnat konstatera ingen 

liknande analys inom forskning på kontakttolkning. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag först att ta upp några exempel från inspelningen som jag uppmärksammade 

under retrospektionen och sedan kommer jag att närmare analysera mina anteckningar från tolkningen 

(en kopia av anteckningarna finns bifogad till uppsatsen, se bilaga 2). Exemplen från tolkningen 

kategoriserades enligt Ivanovas klassificering såsom den presenteras i Dimitrova & Tiselius 

(2009:131-133), kategoriernas namn översatte jag till svenska, men anger också deras engelska namn 

i parentes. Klassificeringen återfinns i bilaga 4. Vissa kategorier förekom inte i materialet, medan 

andra upprepades flera gånger. Nedan presenteras ett representativt urval av exempel på de kategorier 

som återfanns i materialet. 

4.1 Exempel med kommentar 

4.1.1. Monitorering: översättning [monitoring: translation] 

 

Exempel 4.1.1.1 

1 H: Då ska vi se. Vi ska prata om nystartsjobb och dina möjligheter till nystartsjobb. 

2 T: Porozmawiamy o programie mm nystartsjobb, czyli praca na nowy początek, i pani 

 możliwościach w je- w ramach tego programu 

 Vi ska prata om programmet "nystartsjobb", alltså "ett jobb för en ny början" och dina 

 möjligheter i de- inom ramar för detta program  

I det här avsnittet händer egentligen två saker.  

För det första, jag behöver välja en strategi för att hantera termen "nystartsjobb". Min första tanke var 

att endast översätta termen direkt till polska. Det finns ingen etablerad term på polska som motsvarar 

"nystartsjobb", men eftersom jag fick information om samtalets ämne i förväg kunde jag förbereda en 

översättning före inspelningen. När termen först dyker upp i samtalet vill jag alltså använda min 

tidigare utarbetade översättning, men innan jag hinner göra det bestämmer jag plötsligt (under en kort 

paus i produktionen) att den kanske inte säger så mycket och att jag skapar en bättre tolkning och 

bättre förutsättningar för klienten att kunna fungera i samhället om jag upprepar termen på svenska 

och sedan ger min översättning till polska bara för att förtydliga vad det betyder.  

För det andra, eftersom medan jag pratar upptäcker jag att det som jag skulle säga inte låter bra, 

avbryter jag mig själv och reparerar meningen. Detta tyder på att jag hör vad jag säger och granskar 

det, så att jag kan tillämpa reparationsstrategier om det behövs. I det här exemplet gäller det att vara 

tydligare, och att behålla kongruens mellan pronomen och substantivet. De aktuella orden underströks 

i transkriptionen. Från början ville jag syfta tillbaka till det sista överordnade substantivet som jag 

använde, alltså praca (jobb) vilket är feminint, medan program är maskulint. För tydlighetens skull 

väljer jag att inte gå igenom med den initiala tanken att använda ett pronomen och upprepar 

substantivet program. 
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Exempel 4.1.1.2 

50 H: I fyra år så är det så här billigare för dem att ha dig anställd och då det blir som en 

 säkerhet för dig att du har jobb så att säga  

51 T: Czyli cztery lata byłoby mu taniej zatrudniać panią w związku z czym to byłaby taka 

swego rodzaju gwarancja, zabezpieczenie dla pani pracy 

 Alltså i fyra år är det billigare för honom att anställa dig och därför blir det som en 

 sorts garanti, säkerhet för ditt jobb 

Jag inser att klienten kan missuppfatta det som jag precis sa. Ordet gwarancja (garanti), som jag valde 

spontant eftersom det låter bättre enligt mig, även om det är en synonym, kan vara missvisande och 

jag bestämmer att återvända närmare till källtexten och lägger till zabezpieczenie (säkerhet) för att 

undvika missförstånd. (Vilket för övrigt nästan händer ändå, men klienten tar det inte för givet och 

frågar direkt om det betyder att hon kommer nu att ha ett jobb i fyra år). 

Det här exemplet kan också klassificeras som bearbetningsproblem – översättning – ekvivalent 

(translation – equivalent), då jag hade problem med att välja en lämplig synonym.  

De två exemplen ovan visar att en del av de mentala resurserna alltså går åt att kontrollera att 

produktionen är korrekt, vilket gör att det blir möjligt att rätta sig när någonting blir fel. 

 

4.1.2 Monitorering: intern kommentar [monitoring: internal commentary] 

 

På några ställen uppfattade jag att handläggaren upprepar samma information på flera olika sätt det 

bara känns att det blir en hel del upprepningar och omformuleringar, jag antecknar inte allt, vilket 

leder sedan till att jag förkortar rätt så mycket, som exempelvis i följande avsnitt: 

 

Exempel 4.1.2.1 

28 H: Det kommer ju vara ett samarbete mellan dig och de andra som jobbar i köket så att 

 ni kommer väl komma överens om att det här behöver vi ställa in och det här  behöver 

 beställas in men så kommer sen ligga hos dig att beställa hem det sen så att det är ett 

 gemensamt beslut mellan er som jobbar där i köket helt enkelt 

29 T: To by się odbywało we współpracy z innymi zatrudnionymi w kuchni ale pani 

 składałaby te zamówienia, więc to byłaby taka wspólna decyzja podjęta przez 

 pracowników 

 Det skulle vara ett samarbete med de andra anställda i köket men du skulle göra 

 beställningarna, så att det skulle vara ett gemensamt beslut som fattas av de anställda 

Det är intressant att notera att både i mina anteckningar och i min tolkning återfinns detta som jag då 

uppfattade som en onödig upprepning (understruken text) men den mera förklarande delen föll bort. 

Jag missade att anteckna det och kom sedan inte ihåg det. 
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4.1.3 Monitorering: tid [monitoring: time] 

 

Exempel 4.1.3.1 

20 H: Det jobb som jag har tillgängligt nu det är som ekonomibiträde i ett stort kök i en 

 skola  

21 T: Ta praca którą w tej chwili mogłabym pani zaoferować to jest pomoc kuchenna w 

 szkole 

 Det jobb som jag kan erbjuda dig nu är som ekonomibiträde i en skola 

22 K: A to taka pomoc do kuchni ale ta pani użyła słowa ekonomia myślałam że to praca 

 ekonomisty, mówiła ekonomi czy coś takiego 

 Jaså hjälp i köket, men denna dam använde ordet ekonomi jag trodde det var ett jobb 

 som ekonom, hon sa ekonomi eller något sånt 

23 T: mm så det är ekonomi... det är ingenting med ekonomi att göra 

Klienten förstår ett ord på svenska, "ekonomi" och fastnar vid detta ord, så börjar jag själv också 

fundera på detta. Jag vet inte vad jag ska göra men jag börjar känna mig mycket obekväm när jag är 

bara tyst under några sekunder innan jag börjar prata till slut tolkar jag frågan (som i exempel 4.1.2.1). 

Ju längre jag sitter och försöker bestämma vad jag ska göra, desto mer nervös blir jag och det känns 

som en evighet, jag vet att jag behöver göra någonting, men frågan var så pass oväntad att jag tappade 

tråden. Det är förmodligen min brist av erfarenhet som tolk som gör att det tar några sekunder innan 

jag överför frågan. 

 

4.1.4 Översättning: målspråksinhämtning [translation: TL retrieval] 

 

Exempel 4.1.4.1 

4 H: (...) och i ditt fall så får din arbetsgivare en ersättning som är dubbelt, dubbla 

 arbetsgivaravgiften 

5 T: (...) i w pani przypadku byłaby to podwójna kwota opłat mm składek pracodawcy 

 och i ditt fall vore det dubbla beloppet av avgiften mm arbetsgivaravgiften 

6 K: A co to są składki pracodawcy 

 Vad är arbetsgivaravgift 

Det uppstår ett terminologiskt problem. Jag kan inte komma på en översättning av "arbetsgivaravgift", 

och för att inte bara sitta tyst börjar jag med att försöka översätta den andra delen av 

sammansättningen först eftersom det ordet kan jag direkt komma på. Den direkta översättningen av 

"avgift" till polska blir opłata (plural opłaty), men detta verkar inte fungera bra. Då släpper jag termen 

och går tillbaka till begreppet, vilket enligt min förståelse gör att ordet opłaty inte längre är det som 

jag ska använda. Jag byter till det som jag nu, baserat på mina bakgrundskunskaper, anser vara en 

korrekt polskt term, składki pracodawcy. 

Sedan kommer dock frågan från klienten, på inspelningen kan man se mitt ansiktsuttryck som nästan 

säger "jag visste det var fel", och osäkerheten kring mitt termval ökar. Nu börjar jag fundera på om 

hon inte förstår det jag sa på grund av att jag inte använde rätt term, fast jag trodde det var rätt, men 

kanske är det ändå fel? Vad gör jag nu, ska jag hitta en synonym, vad heter det egentligen? Jag 
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bestämmer mig att utgå ifrån att det heter składki pracodawcy men att hon kanske inte vet vad det 

innebär. Efter en stund överför jag frågan till handläggaren och låter henne hantera den. 

 

Exempel 4.1.4.2 

83 T: Na przykład jeżeli była pani w więzieniu lub odbywa karę na wolności to wtedy 

 trzeba się zwrócić do mm Kriminalvården, mm czy Frivården 

 Till exempel om du var i fängelse eller har ett straff i frihet då ska man vända sig till 

 Kriminalvården, eller Frivården 

84 K: Mhm a co to takiego 

 mhm vad är det för något 

85 T: Służba mm Więzienna ... tutejsza 

 Kriminalvård ... den lokala 

Jag kan inte hitta motsvarigheten på polska direkt, och hoppas att klienten förstår när jag bara upprepar 

på svenska. Jag räknar dock med att jag inte kommer undan med att inte översätta namnet till polska 

och hela tiden försöker komma på en översättning. Klienten frågar vad det är och då har jag redan 

nästan lyckats med att komma ihåg vad den polska motsvarigheten heter, säger namnet (Służba 

Więzienna) men snart kommer på att det kan vara oklart, vill inte att klienten nu ska försöka kontakta 

den polska motsvarigheten av Kriminalvården, efter en paus lägger jag till att det gäller den lokala. 

 

Exempel 4.1.4.3 

86 K: Bo jest taka sprawa że ja mam wyrok w zawieszeniu 

 För att det är så att jag har en villkorlig dom  

87 T: Det är så att jag är mm jag har ett- mm villkorlig dom 

I det här fallet känns det som jag inte riktigt vet huruvida termen som jag kan på svenska betyder 

samma sak som den polska wyrok w zawieszeniu, men jag bestämmer att det måste nog vara villkorlig 

dom. Sedan får jag problem med grammatiken, jag blir osäker huruvida det heter ett eller en dom, jag 

börjar med ett men bestämmer att det är fel, men istället för att backa och använda den korrekta 

artikeln använder jag bara den korrekta adjektivformen.  

 

Exempel 4.1.4.4 

88 K: A jaka jest pensja 

Vilken lön är det 

89 T: eeeh vilken lön blir det 

Återigen får jag problem med genus i svenskan, jag vill inte säga fel, jag väntar lite innan jag börjar, 

men det känns obekvämt.  

 

4.1.5 Sammanfattning monitorering och översättning 

 

När det gäller kategorierna monitorering och översättning, verkar det som att de är språkberoende. 

Nämligen har jag observerat att längre pauser i tolkning till svenska beror på att jag försöker hitta en 



13 

 

korrekt formulering, medan översättningen till polska kommer mycket lättare. Det finns dock också 

pauser när jag tolkar till polska, det är mindre vanligt att jag inte kan hitta ett ord utan snarare behöver 

välja mellan synonymer eller försöker göra så att det som jag säger låter stilistiskt bättre eller 

tydligare. Jag har inte sådana resurser lätt tillgängliga på svenska på samma sätt som i mitt modersmål. 

Passiv förståelse ligger på en hög nivå men aktiv produktion är mycket svårare. Därför vid tolkning till 

svenska får jag ofta nöja mig med den första lösningen som jag kommer på, även om jag vet att med 

mer betänketid skulle jag kunna ha sagt det bättre, jag kommer bara inte ihåg någonting annat 

i stunden. Tiden finns dock inte, tidspressen känns mycket starkt så fort som jag inte kan börja prata 

direkt i brist på ord. 

 

4.1.6 Tolktekniska problem (ingen motsvarande kategori i Ivanovas klassificering) 

 

Exempel 4.1.6.1 

8 H: Men vid ett nystartsjobb så går vi in med en ersättning (...) 

9 T: Ale w przypadku tego programu nystartsjobb mm my wkraczamy i wypłacamy 

 pracodawcy takie świadczenie 

 Men i fall av detta program nystartsjobb mm vi går in och betalar ut en sådan 

 ersättning till arbetsgivaren 

Det uppstår en lite längre paus innan jag säger my (vi), innan jag gör det behöver jag fatta ett beslut, 

nämligen ska jag säga Arbetsförmedlingen eller "vi"? Jag bestämmer att klienten ska förstå att det är 

handläggaren som pratar i egenskap av en representant för Arbetsförmedlingen. Jag utgår då ifrån det 

att i början, i min tolkpresentation, sa jag att jag tolkar i jag-form och förklarade att det blir som om de 

pratade direkt med varandra, därför om jag nu säger "vi" identifierar sig jag som tolk inte med 

Arbetsförmedlingen. Samma sak händer igen lite senare: 

 

Exempel 4.1.6.2 

76 H: De som kommer få se det intyget det är vi, jag som din handledare på 

 Arbetsförmedlingen och din arbetsgivare  

77 T: To jesteśmy my, to znaczy ja, pani referent, czyli pani referent w Urzędzie 

 Pośrednictwa Pracy i pani pracodawca 

 Det är vi, det vill säga jag, din handledare, det vill säga din handledare på 

 Arbetsförmedlingen och din arbetsgivare 

Jag hoppar först över handläggarens förtydligande "som", men inser att "jag" kan nu lätt uppfattas som 

om det gällde tolken, och jag gör en snabb reparation. Jag lägger en särkskild betoning på ordet "czyli" 

(det vill säga). 

Dessa två exempel kunde jag inte tilldela en lämplig kategori från Ivanovas klassificering. Det kan 

tyda på att det är en sorts problem som inte är vanlig i en mera monologisk konferenstolkning, men 

kan vara karakteristisk för dialogtolkning.  

Dessutom visar det sig att, precis som i Vik-Tuovinens studie, har jag (en oerfaren tolk) kommentarer 

gällande tolkningsteknik, något som inte brukar förekomma hos erfarna tolkar.  
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4.1.7 Strategier: strykning [strategies: deletion] 

 

Exempel 4.1.7.1 

20 H: Och som ekonomibiträde så hjälper du till att förbereda en del av maten, lättare 

 förberedelser av mat, till exempel sallad, du förbereder sallad, kokar pasta eller ris eller 

 vad det nu är för tillbehör, ställer fram mat, plockar undan, städar matsalen och 

 lokalerna, diskar och även en del beställning av varor innefattar det här jobbet. 

21 T: I ta praca wiązałaby się z łatwiejszymi zadaniami, takimi jak przygotowywanie 

 sałatek, gotowanie makaronu czy ryżu, wykładanie jedzenia, sprzątanie, i też w pewnej 

 części składanie zamówień 

 Och det här jobbet skulle innefatta enklare uppgifter, såsom att förbereda sallad, koka 

 pasta eller ris, ställa fram mat, städa, och till en viss del att göra beställningar  

Här tänkte jag att handläggaren pratar för mycket och för fort för att jag ska kunna anteckna allt, jag 

försökte inte ens att anteckna och komma ihåg allt som hon sa för att det kändes för mycket, istället tar 

jag upp det som jag lyckades anteckna eller komma ihåg, och eftersom redan när jag börjar prata vet 

jag att jag kommer att generalisera och stryka en del som hon sa väljer jag att börja med en mer 

övergripande fras enklare uppgifter, såsom. Gile (1997) påpekar att "high information density in the 

SL increases processing capacity requirements (...) this applies to (...) note-taking in consecutive 

interpreting. High speech density may be the most frequent source of interpretation problems and 

failures" [hög informationstäthet i källspråket ökar kraven på bearbetningskapacitet (...) detta gäller 

(...) anteckningstagande i konsekutiv tolkning. Det kan vara den mest frekventa källan till 

tolkningsproblem och misslyckanden (Gile 1997:170, min översättning)]. Precis detta hände 

i ovanstående exempel, hastigheten och mängden av information i källtexten gjorde att kapaciteten 

inte räckte till och både anteckningar och måltexten blev ofullständiga. Som Gile uttrycker det, 

bearbetningskapacitetskrav som är relaterade till anteckningstagande bestäms under tiden som krävs 

att anteckna, och inkommande information lagras i långtidsminne (Gile 1997:168). Det som hamnade 

utanför mina anteckningar lagrades alltså inte i arbetsminnet och därför utelämnade jag det när jag 

tolkade. 

4.2 Anteckningsanalys 

Efter att ha analyserat mina anteckningar gentemot den inspelade källtexten samt min prestanda kan 

jag konstatera att hos en oerfaren tolk kan anteckningar tillföra problem istället för att underlätta 

arbetet. Anteckningsblocket fungerar å ena sidan som ett säkerhetsnät, ett stöd för minnet, men å andra 

sidan, på grund av bristande teknik hinner man inte anteckna allt som skulle behövas, vilket leder till 

bortfall i tolkningen. Inspelningen visar att anteckningsblocket fick en central plats 

i kommunikationen och ibland var det för mycket fokus på det från tolkens sida. Det blev nästan till en 

ersättning av minnet snarare än ett stöd för minnet. Ibland kunde jag inte börja tolka direkt efter 

talaren avslutat sin tur eftersom jag fortfarande höll på att skriva ned vad hon sa. På samma sätt, för 

mycket fokus på att anteckna gjorde att turerna kunde bli väldigt långa, då min uppmärksamhet var 

inriktad på detta istället för att hitta ett möjligt utrymme att avbryta talaren. Ju längre turerna blev 

desto mer kändes det att jag behöver anteckna mer av det som sägs, och ju mer uppmärksamhet som 

gick åt anteckningarna desto mindre resurser blev kvar för att hantera andra processer, som att lyssna 

och minnas. 
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En fråga som jag ville undersöka närmare på innan jag började titta närmare på mina anteckningar var 

vilket språk det är som dominerar i dem. Analysen visade att anteckningarna fördes huvudsakligen på 

svenska. Dessutom antecknade jag nästan enbart när handläggaren pratade, särskilt under hennes 

längre turer. Alltså det måste ha varit naturligt och enklare att skriva ner det jag hör direkt på svenska 

utan att bearbeta det, jag fokuserade på att uppfatta det som hon säger. Eftersom svenska är mitt 

svagare språk kräver det naturligtvis mer fokus att förstå det som sägs. Översättning skedde i regel 

alltså först när jag skulle börja prata. På vissa ställen antecknade jag dock på polska, även när 

källspråket var svenska. En förklaring till detta kan vara att modersmålet ändå aktiveras när jag lyssnar 

på ett annat språk och det kanske kan bli mer naturligt att anteckna på polska då. Det finns ett moment 

där jag antecknade växelvis på svenska och polska inom ramen för samma tur; det var när 

handläggaren gjorde en lång uppräkning och min förklaring till att jag plötsligt byter till att anteckna 

på polska är att jag inser att jag kommer att behöva anteckna mycket och det känns snabbare på 

polska, jag hinner ändå inte att anteckna allt. Kanske gick det för mycket koncentration åt 

översättning, under retrospektionen insåg jag att handläggaren sa något som jag inte hörde alls, precis 

innan jag började anteckna på polska. Jag fick dock inga problem med att tolka till det rätta språket, 

även om i anteckningarna blandades svenska och polska visste jag alltid vilket målspråk som var 

aktuellt. Mina anteckningar och mina förklaringar på varför de ser ut på det här sättet  överensstämmer 

med Dams resultat: för att minimera ansträngning antecknar tolken på det språk som det blir enklare 

att anteckna på, det kan vara modersmålet, men det beror på det aktuella källspråket – det känns ofta 

snabbare att anteckna i källspråket (Dam 2004:13). 

I mina anteckningar finns det nästan inga symboler. För det mesta antecknar jag nyckelord i deras 

helhet (mest vanligt förekommande) eller i en förkortad form (en eller flera första bokstäver i ordet, 

första bokstäver av delarna i en sammansättning).   

Det som kan klassificeras som en sorts stödsymboler är streck och prickar som markerar amtingen en 

avslutad replik eller en början på en replik. Till exempel efter handläggarens allra första, inledande 

replik satte jag bara en prick i anteckningsblocken, för att markera en mening. Sådana prickar 

återkommer regelbundet på ställen där jag ville börja anteckna något men bestämde att det är 

meningslöst att anteckna, till exempel på grund av att turen var så pass kort att jag lätt memorerar den.  

På inspelningen märkte jag att jag i princip aldrig lägger anteckningsblocket och pennan ifrån mig, 

ofta understryker jag ord i mitt block samtidigt som jag pratar, efter jag blir klar med en bit. Eftersom 

jag antecknade rätt mycket antar jag att jag behövde strecken för att hitta lättare på pappret.  

Två streck efter en avslutad tur har i mina anteckningar samma roll som en prick i början av en ny rad, 

i princip förekommer det antingen två streck efter ett segment eller en prick före, de förekommer inte 

tillsammans. 

Sammanfattningsvis, mina anteckningar är starkt språkbundna och istället för att hjälpa, krånglar de 

ibland till det för mig. Man kan fråga sig hur man skulle kunna motarbeta detta mest effektivt. Gile 

(1997) säger att användning av symboler hjälper till att reducera den tid som behövs för att anteckna, 

men innan man kommer fram till ett utarbetat och fastinlärt symbolsystem kan det istället bli mer 

resurskrävande att använda symboler. Giles Effort Model kan förklara mina anteckningsrelaterade 

problem. 
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5. Avslutande diskussion 

Utifrån min analys kan jag nu konstatera att det finns gemensamma punkter för processmodellen för 

simultantolkning och konsekutiv tolkning. Båda innehåller i princip samma moment, men skillnaden 

ligger i tidsfaktorn. I konsekutiv tolkning är det nödvändigt att behålla källspråksrepliker 

i arbetsminnet längre än i simultantolkning (alternativt ta stöd av anteckningar, som dock inte kan 

ersätta minnestekniken – för mycket fokus på anteckningar stör lagring av information i arbetsminnet).  

Jag lyckades inte fastställa vid vilken del i processen som översättningen från källspråket till 

målspråket sker. Ibland verkar det hända direkt och automatiskt, medan andra gånger tar det mycket 

mer ansträngning och tid och sker först när jag ska börja tala. Det kan vara så att 

översättningsprocessen aktiveras så fort som det finns tillgängliga resurser.  

I och med detta att studien baserades på svar från en enda informant är det klart att resultaten inte kan 

betraktas som generaliserbara. Observationer som jag genomförde i min analys behöver jämföras med 

resultat från ett större empiriskt material.  

Jag hoppas dock att min studie kan hjälpa inte minst framtida studenter vid Stockholm Universitet att 

utföra en liknande studie framöver. Jag tror att flera studier kan göras med hjälp av en liknande metod, 

eftersom retrospektionsmetoden verkar ha fungerat bra och ledde till att jag kunde identifiera några 

processer. En inspelning i kombination med anteckningar utgör lämpliga minnesstöd, de sätter igång 

retrospektionsprocessen. Ivanovas process- och strategikategorier, även om de utarbetades för 

simultantolkning, kunde mestadels med framgång användas till att beskriva processen 

i kontakttolkning. 

Utan tvekan behövs det mer forskning inom detta ämne. Man behöver mer data för att kunna dra mer 

övergripande slutsatser om de kognitiva processerna i kontakttolkning. Och även om det är värdefullt 

att forska på tolkar under utbildning, eftersom det kan hjälpa till att identifiera potentiellt svårare 

moment under utbildningens gång, är forskning på yrkesverksamma tolkar av en avgörande betydelse, 

eftersom det är hos dem som man kan anta att de kognitiva tolkprocesserna mognat och är 

representativa för tolkning. Det är uppenbart att en student inte stöter på samma problem och inte har 

samma verktygslåda med problemlösningsstrategier och bakgrundkunskap, eftersom dessa processer 

är under utveckling.  

En intressant studie kan vara att undersöka retrospektionsprotokoll från professionella tolkar med och 

utan tolkutbildning och se om en kontakttolk utarbetar samma strategier intuitivt som en utbildad tolk 

får lära sig under sin utbildning. Sedan vore det även intressant att jämföra dessa två grupper med 

nybörjarstudenter och avancerade studenter för att kunna se vilket inflytande utbildningen och 

erfarenhet har på tolkarnas uppfattning av processerna, problemlösning och så vidare.   
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Bilaga 3: anteckningar från retrospektion 
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Bilaga 4: Ivanovas kategorier 

Tabell 1. Processing problems. Ivanova (1999) efter Dimitrova & Tiselius (2009) 

Processing problems (PP/) 

Comprehension 

(C/) 

Perception (P) Problems with hearing 

Lexical access in SL (L) Failure to access meaning of a SL chunk, which 

has been identified as familiar 

Syntactic processing (Syn) Failure to recognize syntax patterns 

Text integration (TC/integ/) Difficulties in constructing a coherent 

representation for SL chunks 

Text comprehension 

(TC/bgkn) 

Comprehension difficulties due to lack of 

background knowledge 

Translation (Tr/) TL retrieval (TLr) Problems in rendering a SL chunk in TL 

Equivalent (eqv) Problems in selecting an appropriate equivalent 

when there is a choice 

Simultaneity of 

tasks (Sim/) 

(SL, TL) Problems due to high SL input rate in relation to 

interpreter’s own output rate  

TL delays (Tr.del) Delays in TL product due to translation. 

 

Tabell 2. Monitoring observations. Ivanova (1999) efter Dimitrova & Tiselius (2009) 

Monitoring (M/) 

Translation (tr) Ascertaining accuracy of translation at the conceptual 

level against an ST representation 

Inner speech 

monitoring (insp) 

Verification of the TL message against TL rules prior to 

articulation 

Time ™ Awareness of the timing relative to the TL production 

Internal commentary 

(int. comm.) 

Affective commentary to ST/ST producer 

Mood  Emotive self-evaluation of performance 

Id Non-analyzed problems 

 

Table 3. Strategies. Ivanova (1999) efter Dimitrova & Tiselius (2009) 

Strategy Code (SC/) Brief Description 

Selection (S) Selection of one SL chunk for further processing because it is more 

informationally or pragmatically salient 

Summarization (SUM) Rendering the gist of a SL segment 

Restructuring (Rest) Changing the original syntactic structure of a SL segment (usually by 

transposing clauses or segments within the clause), in order to improve the 

expression in TL, or anticipation of problems. 

Creative Interpretation (CR) Compensating for missing information by guessing on the basis of previous 

knowledge. 

Overgeneralization (Overgen) Rendering an aspect of ST (eg a lexeme) by selecting a more abstract, hence 

less committing representation in TL. 

Deletion (D) Omitting SL chunks because of time constraints without reference to their 

semantic or pragmatic role. 

Explication (Expl.)  Explicitly expressing information implied in the ST. 

Compromise (ACC) Lower the acceptability standards for a TL production in order to minimize 

processing costs. 
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Bilaga 5: transkription 

 

Transkriptionsnyckel 

 

H handläggarens repliker 

K klientens repliker 

T tolkens repliker 

kursiv tillbakaöversättningar av de polska replikerna till svenska 

? fråga 

(...) längre paus 

- avbrott 

 

 

1 H: Då ska vi se. Vi ska prata om nystartsjobb och dina möjligheter till nystartsjobb 

2 T: Porozmawiamy o programie nystartsjobb, czyli praca na nowy początek, i pani możliwościach 

 w je- w ramach tego programu 

 Vi ska prata om programmet "nystartsjobb", alltså "ett jobb för en ny början" och dina 

 möjligheter i de- inom ramar för detta program 

3 K: Mhm 

4 H: Och jag tänkte jag skulle berätta lite och förtydliga lite grann vad nystartsjobb innebär för dig 

 och för din arbetsgivare. Ett nystartsjobb det innebär att din arbetsgivare får en ersättning för att 

 anställa dig och i ditt fall så får din arbetsgivare en ersättning som är dubbelt, dubbla 

 arbetsgivaravgiften 

5 T: Opowiem pani na czym polega ten program i co on oznacza dla pani i dla pani pracodawcy 

 mm dla pani pracodawcy wiąże się to z tym że pracodawca otrzymuje świadczenie za to że panią 

 zatrudnia i w pani przypadku byłaby to podwójna kwota mm opłat mm składek pracodawcy 

 Jag ska berätta för dig vad det här programmet är och vad det innebär för dig och din 

 arbetsgivare. För din arbetsgivare innebär det att arbetsgivaren får en ersättning för att anställa 

 dig och i ditt fall vore det dubbla beloppet av avgiften mm arbetsgivaravgiften 

6 K: A co to są składki pracodawcy 

 Vad är arbetsgivaravgift 

7 T: mm (...) vad är det för nånting arbetsgivaravgift 

8 H: Ja en arbetsgivaravgift det innebär att när en arbetsgivare anställer en person dig eller vem det 

 nu är då behöver de betala en avgift för det som kallas arbetsgivaravgiften men vid ett 

 nystartsjobb så går vi in med en ersättning som täcker den här avgiften vilket gör att det blir 

 billigare för arbetsgivare att anställa och då är det alltså lättare för dig att få ett jobb helt enkelt 

9 T: Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika wtedy musi płacić mm opłaty mm składki mm ale w 

 przypadku tego programu nystartsjobb mm my wkraczamy i wypłacamy pracodawcy ten- takie 

 świadczenie w związku z czym jest taniej zatrudnić pracodawcy panią i łatwiej jest pani dostać 

 pracę 

 Men i fall av detta program nystartsjobb mm vi går in och betalar ut en sådan ersättning till 

 arbetsgivaren  

10 K: Mhm to znaczy że wy płacicie też część mojej pensji? 

 Mhm betyder det att ni betalar en del av min lön? 

11 T: Betyder- 

12 K: Kto płaci moją pensję? 

 Vem betalar min lön? 

13 T: Betyder det att ni betalar en del av min lön vem är det som betalar min lön 

14 H: Nej din lön är det fortfarande din arbetsgivare som betalar vi går in och hjälper till med 

 avgiften för att anställa men det är två olika saker din lön och arbetsgivaravgiften är två separata 

 saker så din lön betalar din arbetsgivare fortfarande 
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15 T: Nie pani pensję płaci w dalszym ciągu pani pracodawca  my tylko płacimy te opłaty za 

 zatrudnienie pani mm pracodawca płaci pensję 

 Nej din lön betalar fortfarande din arbetsgivare vi betalar bara arbetsgivaravgiften mm 

 arbetsgivaren betalar lön 

16 K: Mhm dobrze  

 Mhm bra 

17 T: Bra 

18 K: Co to za praca w takim razie?  

 Vad är det för jobb då? 

19 T: Vad är det för jobb   

20 H: Ja det jobb som jag har tillgängligt nu det är som ekonomibiträde i ett stort kök i en skola i det 

 här fallet och som ekonomibiträde så hjälper du till att förbereda en del av maten, lättare 

 förberedelser av mat, till exempel sallad, du förbereder sallad, kokar pasta eller ris eller vad det 

 nu är för tillbehör, ställer fram mat, plockar undan, städar matsalen och lokalerna, diskar och även 

 en del beställning av varor innefattar det här jobbet 

21 T: Mm ta praca którą w tej chwili mogłabym pani zaoferować to jest pomoc kuchenna w szkole i 

 ta praca wiązałaby się z łatwiejszymi zadaniami, takimi jak przygotowywanie sałatek, gotowanie 

 makaronu czy ryżu mm wykładanie jedzenia, sprzątanie, i mm też w pewnej części składanie 

 zamówień  

 Det jobb som jag kan erbjuda dig nu är som ekonomibiträde i en skola och det här jobbet skulle 

 innefatta enklare uppgifter, såsom att förbereda sallad, koka pasta eller ris, ställa fram mat, 

 städa, och till en viss del att göra beställningar 

22 K: A to taka pomoc do kuchni ale ta pani użyła słowa ekonomia myślałam że to praca ekonomisty 

 mówiła ekonomi czy coś takiego, dlaczego, to pomoc kuchenna 

 Jaså hjälp i köket, men denna dam använde ordet ekonomi jag trodde det var ett jobb som 

 ekonom, hon sa ekonomi eller något sånt, varför, det är hjälp i köket 

23 T: mm så det är ekonomi... det är ingenting med ekonomi att göra 

24 H: Nej den titeln kan vara lite missledande för att frams- framförallt så har det inte med ekonomi 

 att göra, det, jag kan tänka mig att de har lagt in det som i, en sån titel för att du också beställer 

 hem varor och du måste hålla koll på hur mycket varor som ska beställas in och hur mycket- hur 

 stor  budget man har för att beställa in varor så det är väl den ekonomi, ekonomiska biten av 

 det här jobbet som har gjort att de har satt den titeln på det helt enkelt 

25 T: Tak ta nazwa może być troszkę myląca mm myślę że może to nazwali tak ze względu na to że 

 mm w zakres obowiązków wchodzi też zamawianie, składanie zamówień, trzeba wiedzieć ile 

 zamówić i jaki się ma budżet i może właśnie w związku z tym nadali taką nazwę temu 

 stanowisku 

 Ja det här namnet kan vara lite missledande mm jag tror att de kanske kallar det så eftersom mm 

 i dina uppgifter ingår även att beställa, göra beställningar, man måste veta hur mycket ska 

 beställas och vilken budget man har så kanske därför satt de den här titeln på denna position 

26 K: I to ja decyduję o tym co się zamawia w tej pracy? 

 Och det är jag som bestämmer vad som ska beställas på det här jobbet?  

27 T: Är det jag som bestämmer vas som ska beställas? 

28 H: Det kommer ju vara ett samarbete mellan dig och de andra som jobbar i köket så att ni 

 kommer väl komma överens om att det här behöver vi ställa in och det här  behöver beställas in 

 men så kommer sen ligga hos dig att beställa hem det sen så att det är ett gemensamt beslut 

 mellan er som jobbar där i köket helt enkelt 

29 T: To by się odbywało we współpracy z innymi zatrudnionymi w kuchni ale pani składałaby te 

 zamówienia mm więc to byłaby taka wspólna decyzja podjęta przez pracowników 

 Det skulle vara ett samarbete med de andra anställda i köket men du skulle göra beställningarna, 

 så att det skulle vara ett gemensamt beslut som fattas av de anställda 

30 K: To kto jest szefem w tej kuchni, jaką ja funkcję w stosunku do szefa pełnię, czy ja jestem jego 

 asystentką? 

 Vem är chef på det här köket, vilken är min funktion i relation till chefen, är jag hans assistent? 

31 T: Vem är chef på det här köket, vilken är min funktion i relation till den personen och är jag en 

 assistent till chefen eller 
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32 H: Ja man skulle kunna kalla det att du är assistenten till kockarna, de som lagar mat, men de är ju 

 två stycken som lagar maten och det kommer vara två stycken, ni kommer vara två stycken som 

 är ekonomibiträde, som assisterar dem så at det är framförallt din närmaste arbetsledare eller chef 

 skulle man kunna kalla det är kocken som lagar maten, eller kockarna, de två som lagar maten i 

 det köket 

33 T: Bezpośrednio nad panią jest dwóch kucharzy którzy przygotowują jedzenie, są też dwie osoby 

 w funkcji pomocy kuchennej ale można powiedzieć że właśnie kucharze mieliby funkcję szefa 

 dla pani 

 Direkt över dig är två kockar som lagar mat, det finns också två personer som ekonomibiträde 

 men man kan säga att kockarna har chefens funktion för dig 

34 K: Mhm dobrze bo chcę wiedzieć czy ja mam podejmować pewne decyzje czy ktoś za mnie 

 podejmuje decyzje a ja mam tylko wykonywać polecenia 

 Mhm bra för att jag vill veta om jag ska fatta beslut eller om någon fattar beslut för mig och jag 

 ska bara utföra kommandon 

35 T: Ja bra för att jag vill veta om det är jag som ska fatta beslut eller det är någon annan som fattar 

 beslut och jag bara följer detta 

36 H: Du kommer i ditt jobb kommer du inte ha det slutgiltiga beslutsfattande den, det ansvaret utan 

 det är någon annan som har det men det är ju också att ni tillsammans, ni som arbetar där i köket 

 kommer fatta beslut om vad som behöver köpas in och hur arbete ska göras det är nånting som ni 

 beslutar om tillsammans 

37 T: Nie spoczywa na pani taka ostateczna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji ale jest to 

 coś co ma miejsce wspólnie razem z pozostałymi pracownikami 

 Du har inte det slutgiltiga ansvaret för att fatta beslut men det är något som sker tillsammans 

 med de andra anställda 

38 K: Mhm to bardzo dobrze bo ja powiem pani w tajemnicy że ja się w ogóle nie znam na 

 gotowaniu 

 Mhm mycket bra för att jag ska säga till dig i hemlighet att jag inte kan koka alls 

39 T: Bra för att jag vet inget om att laga- 

40 K: Ale ja mówiłam to pani w tajemnicy a pani powtarza 

 Men ja sa det till dig i hemlighet och du upprepar 

41 T: Ja muszę tłumaczyć wszystko 

 Jag måste tolka allt 

42 K: Wszystko co ja powiem? 

 Allt som jag säger? 

43 T: Tak 

 Ja 

44 K: No to w takim razie muszę się mieć na baczności 

 Då måste jag vara försiktig 

45 T: Jag måste tolka allt som- Ja, jag måste se upp då 

46 H: Nej men det som sagt du har inte yttersta beslutsansvaret så att jag tror det är det kommer inte 

 bli några problem 

47 T: Nie ale tak jak mówiłam nie ma pani odpowiedzialności za decyzję więc myślę że to nie 

 będzie problem 

 Nej men som jag sa du är inte ansvarig för beslut så att jag tror att det inte blir ett problem 

48 K: Mhm dobrze 

 Mhm bra 

49 T: Bra 

50 H: Vad bra och den här ersättningen som din arbetsgivare får, den kommer de få lika länge som 

 du har varit borta från arbetsmarknaden och jag ser att du har varit borta från arbetsmarknaden i 

 fyra år så i åtminstone fyra år kommer din arbetsgivare att kunna få den här ersättningen som gör 

 att de inte behöver betala arbetsgivaravgiften vilket gör att i fyra år så är det så här billigare för 

 dem att ha dig anställd och då det blir som en säkerhet för dig att du har jobb så att säga  

51 T: To świadczenie które pracodawca by otrzymywał może otrzymywać przez taki długi okres jaki 

 pani nie pracowała czy nie była mm na rynku pracy i widzę że w pani przypadku jest to cztery 

 lata mm co oznacza że mm pracodawca otrzymywałby od nas zwrot mm opłat za cztery lata czyli 
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 cztery lata byłoby mu taniej zatrudniać panią w związku z czym to byłaby taka swego rodzaju 

 mm gwarancja, zabezpieczenie dla pani pracy 

 Denna ersättning som arbetsgivaren får kan han få lika länge som du inte arbetade eller varr mm 

 borta från arbetsmarknaden och jag ser att i ditt fall är det fyra år mm viktet betyder att mm 

 arbetsgivaren skulle få från oss mm avgifter tillbaka i fyra år alltså i fyra år är det billigare för 

 honom att anställa dig och därför blir det som en sorts garanti, säkerhet för ditt jobb 

52 K: Mhm to znaczy że miałabym pracę przez cztery lata teraz, nie może mnie zwolnić? 

 Mhm betyder det att jag kommer nu att ha ett job i fyra år, han kan inte säga upp mig? 

53 T: Betyder det att jag kommer att ha jobb i fyra år nu, och arbetsgivaren inte kan säga upp mig? 

54 H: Alltså det det betyder är att för den här tjänsten det är en tillsvidare anställning vilket betyder 

 det är liknande med en fast anställning och det betyder att du har jobb så länge du vill eller tills 

 din arbetsgivare inte vill anställa dig längre men din arbetsgivare kan inte, kan aldrig vid en tills- 

 vid en sådan anställning bara säga upp dig hur som helst utan då måste de ha ett giltigt och ett, ett 

 bra skäl till det, så ja, eftersom de nu vet att under de där fyra åren så får de ersättning, så länge 

 du gör ditt jobb och gör det bra så har de ingen anledning att, att avskeda dig och att inte låta dig 

 jobba helt enkelt 

55 T: Mhm, to byłaby praca na czas nieokreślony czyli stałe zatrudnienie i w przypadku pracy na 

 czas nieokreślony pracuje pani tyle czas ile pani chce lub tyle czasu ile pracodawca chce panią 

 zatrudnić ale pracodawca nie może tak po prostu pani zwolnić, mm musi mieć ku temu jakieś 

 konkretne powody i mm w tym wypadku pracodawca wie że przez cztery lata będzie otrzymywał 

 od nas to świadczenie i o ile nie da pani pracodawcy żadnego powodu żeby panią zwolnić to ma 

 pani bezpieczną sytuację 

 Mhm det skulle vara en tillsvidare anställning alltså en fast anställning och vid en tillsvidare 

 anställning arbetar du så länge du vill eller så länge din arbetsgivare vill anställa dig men 

 arbetsgivaren kan inte bara säga upp dig mm han måste ha konkreta skäl till det och mm i det 

 här fallet vet arbetsgivaren att i fyra år kommer han få denna ersättning från oss och om du inte 

 ger arbetsgivaren någon skäl att säga upp dig så är din situation säker 

56 K: Ale to jest cały etat?  

 Men det är heltid? 

57 T: Är det heltid? 

58 H: Det är heltid, ja det är heltid 

59 T: Tak cały etat 

 Ja heltid 

60 K: A jaka jest pensja? 

 Vilken lön är det 

61 T: eeeh vilken lön blir det 

62 H: Exakta lönen för, från just de- från just den arbetsgivaren vet jag faktiskt inte men du har rätt 

 till åtminstone den minimum lön som kollektivavtalet för just den här branschen har satt och här 

 är det kommunal kollektivavtal och deras minimum lön, den ligger på arton och ett halvt tusen 

 om månaden så det är det absolut minsta du ska ha i månaden, det är det du har rätt till 

63 T: Mhm. Dokładnej pensji u tego pracodawcy nie znam ale ma pani prawo do przynajmniej 

 kwoty która jest zagwarantowana w umowie zbiorowej, to jest gminna umowa zbiorowa i w tej 

 branży jest to osiemnaście tysięcy koron i ma pani prawo przynajmniej do takiej kwoty 

 Mhm. Den exakta lönen hos den här arbetsgivaren vet jag inte men du har rätt åtminstone till det 

 belopp som är fastställt i kollektivavtal, det är kommunens kollektivavtal och i den här branschen 

 är det arton tusen kronor och du har rät åtminstone till ett sådant belopp 

64 K: Mhm czyli mogę też mieć więcej 

 Mhm men jag kan få mer 

65 T: Men det kan bli mer 

66 H: Det kan det bli men det är nånting vi får prata med arbetsgivaren om lite senare när vi har 

 kommit lite längre och vi har fått alla papper som vi behöver, då kommer vi att kunna diskutera 

 såna saker 

67 T: Mhm może to być więcej ale o tym porozmawiamy z pracodawcą później, kiedy załatwimy 

 wszystkie potrzebne papiery i jest to kwestia do przedyskutowania w późniejszym terminie 

68 K: Mhm to jak mogę dostać tą pracę, kiedy? 
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 Mhm hur han jag få jobbet då, när? 

69 T: Hur kan jag få jobbet, när kan jag få det? 

70 H: Ja det som vi behöver nu för att du ska kunna få ett nystartsjobb det är ett, det är en del 

 blanketter och intyg som du behöver komma hit med. För det första så behöver du själv fylla i en 

 blankett där du fyller i den tidsperiod du har varit borta från arbetsmarknaden och den här 

 blanketten den kan du hämta här på Arbetsförmedlingen eller hämta från nätet och så fyller du i 

 den och där ska det stå, du fyller i den tidsperiod du har varit arbetslös. Förutom den- 

71 T: Mhm, jest parę formularzy i zaświadczeń które będzie pani musiała teraz dostarczyć mm po 

 pierwsze jest formularz który będzie pani musiała wypełnić mm w którym wpisze pani okres mm 

 w którym pani była bezrobotna i ten formularz może pani albo dostać tutaj albo ściągnąć z 

 internetu i tam właśnie wpisuje się okres kiedy miała pani, kiedy nie miała pani pracy 

 Mhm det finns några blanketter och intyg som du ska komma med nu mm för det första det finns 

 en blankett som du måste fylla i mm där du skriver den period du var arbetslös och denna 

 blankett kan du antingen få här eller ladda upp från nätet och där fyller du alltså i den period du 

 hade, du inte hade jobb  

72 H: Ja förutom den blanketten så behöver du ha ett intyg på orsaken till att du har varit borta från 

 arbetsmarknaden för att vi ser att du har varit borta från arbetsmarknaden i fyra år och inte varit 

 aktivt arbetssökande då behöver vi att få et intyg på orsaken till det  

73 T: Mm oprócz tego musi pani otrzymać zaświadczenie w którym będzie napisane z jakiego 

 powodu pani nie pracowała bo wie- widzimy że nie pracowała pani cztery lata i także że nie 

 poszukiwała pani aktywnie pracy w tym czasie i musimy poznać tego przyczynę 

 Mm förutom det så måste du få ett intyg där det står varför du inte arbetade för att vi se- vet att 

 du inte arbetade i fyra år och också att du inte aktivt sökte jobb under denna period och vi måste 

 veta orsaken till det  

74 K: Mhm ale czy ta przyczyna będzie wszystkim znana czy to jest objęte tajemnicą waszą 

 zawodową, czy ktoś inny się o tym dowie? 

 Mhm men kommer alla att veta om min orsak eller omfattas det av er tystnadsplikt, kommer 

 någon annan att få veta? 

75 T: Men är min orsak till det, till att jag var arbetslös en hemlighet mm kommer någon annan att få 

 veta varför  

76 H: Ja de som kommer få se det intyget det är vi, jag som din handledare på Arbetsförmedlingen 

 och din arbetsgivare. Din arbetsgivare har rätt att få se det här intyget, sen ingen annan person 

 förutom vi har rätt till och ska se det intyget så att dina arbetskollegor till exempel, din 

 arbetsgivare har inte rätt att prata med dina arbetskollegor om din orsak varför du har varit borta 

 från arbetsmarknaden, vi har inte rätt at gå ut och tala om för någon annan om dina orsakar så det 

 är vi, jag som din handledare på Arbetsförmedlingen och din arbetsgivare, det är de personerna 

 som kommer att ta del av det intyget  

77 T: To jesteśmy my, to znaczy ja, pani referent, czyli pani referent w Urzędzie Pośrednictwa Pracy 

 oraz  pani pracodawca, pani pracodawca ma prawo do zobaczenia tego zaświadczenia ale nikt 

 inny poza tymi dwiema osobami. Pracodawca nie może opowiadać pani kolegom z pracy mm 

 dlaczego pani była bezrobotna, my też w Urzędzie Pracy nie możemy, to jest tylko właśnie 

 referent oraz pracodawca którzy mają do tego prawo 

 Det är vi, det vill säga jag, din handledare, det vill säga din handledare på Arbetsförmedlingen 

 och din arbetsgivare, din arbetsgivare har rätt att se intyget men ingen annan förutom dessa två 

 personer. Arbetsgivaren får inte berätta för dina arbetskollegor mm varför du var arbetslös, vi på 

 Arbetsförmedlingen inte kan det heller, det är alltså bara handledaren och arbetsgivaren som har 

 rätt till det 

78 K: Mhm ja nie wiem za bardzo gdzie mam się o to zaświadczenie postarać 

 Mhm jag vet inte riktigt var jag ska vända mig till för att få det intyget 

79 T: Men jag vet inte varifrån jag kan få ett intyg 

80 H: Nej, och det här var du kan få intyg beror på hur din situation ser ut, har du till exempel varit 

 sjukskriven och fått sjukpenning eller sjukersättning eller liknande och därför inte jobbat då är det 

 Försäkringskassan du ska vända dig till, har du- 
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81 T: Mhm to zależy jaka jest pani sytuacja na przykład jeśli była pani na zwolnieniu lekarskim albo 

 otrzymywała zasiłek chorobowy to wtedy powinna się pani zwrócić do Kasy Ubezpieczeń, 

 Försäkringskassan 

 Mhm det beror  på din situation till exempel om du har varit sjukskriven eller fått sjukpenning då 

 ska du vända dig till Försäkringskassan 

82 H: Och eller är det så att du till exempel varit hemma med ett barn som är sjuk och inte kunnat 

 jobba och fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd från socialen då är det kommunen du 

 behöver vända dig till, då har de, då kan de ge dig intyg eller om du har suttit i fängelse och nu är 

 fri- villkorligt frigiven då är det Kriminalvården och specifikt Frivården du behöver vända dig till 

 för att få ett intyg 

83 T: Jeżeli na przykład była pani w domu z chorym dzieckiem, wte- i otrzymywała zasiłek na 

 utrzymanie to wtedy musi się pani zwrócić do gminy natomiast na przykład jeżeli była pani w 

 więzieniu lub odbywa karę na wolności to wtedy trzeba się zwrócić do mm Kriminalvården, mm 

 czy Frivården 

 Om du till exempel var hemma med ett sjukt barn då- och fick försörjningsstöd då ska du vända 

 dig till kommunen och till exempel om du var i fängelse eller har ett straff i frihet då ska man 

 vända sig till Kriminalvården, eller Frivården 

84 K: Mhm a co to takiego 

 mhm vad är det för något 

85 T: Służba mm Więzienna ... tutejsza 

 Kriminalvård ... den lokala 

86 K: Bo jest taka sprawa że ja mam wyrok w zawieszeniu 

 För att det är så att jag har en villkorlig dom  

87 T: Det är så att jag är mm jag har ett- mm villkorlig dom 

88 H: Mhm så du är villkorligt frigiven, det är så situationen ser ut 

89 T: Czyli jest pani zwolniona warunkowo, tak to wygląda? 

 Så du är villkorligt frigiven, är det så 

90 K: Tak 

 Ja 

91 T: Ja  

92 H: Ja 

93 K: Ja mam osobę kontaktową z którą się kontaktuję 

 Jag har en kontaktperson som jag kontaktar 

94 T: Jag har en kontaktperson som jag ska kontakta 

95 H: Ja då är det din kontaktperson du ska vända dig till och tala om att du behöver ett intyg för att 

 du, för att vara berättigad till ett nystartsjobb och sen kan din kontaktperson då hjälpa dig att få 

 kontakt med rätt person som kan hjälpa dig att få det hör intyget 

96 T: Mhm to w takim razie powinna się pani zwrócić do tej osoby kontaktowej, powiedzieć że 

 potrzebuje pani takiego zaświadczenie do mm podjęcia mm żeby podjąć pracę i wtedy osoba 

 kontaktowa pani pomoże żeby się zwrócić do kogoś kto może pani wydać takie zaświadczenie 

 Mhm då ska du vända dig till kontaktpersonen och säga att du behöver ett sånt intyg för att mm 

 börja mm för att kunna börja jobba och då hjälper kontaktpersonen dig att vända sig till någon 

 som kan ge dig ett sådant intyg 

97 K: Aha rozumiem ale ponieważ znacie moją sytuację więc mam nadzieję że to nie, że moi 

 przyszli koledzy w pracy czy koleżanki nie dowiedzą się o tym  

 Jaha jag förstår men eftersom ni känner min situation så hoppas jag att det inte, att mina 

 framtida arbetskollegor inte får veta om det 

98 T: Nu när ni vet hur min situation ser ut jag hoppas att mina arbetskollegor inte får veta mm detta 

 om mig 

99 H: Nej det enda, alltså det enda sättet som dina arbetskollegor skulle få reda på det, det är om du 

 väljer att berätta det. Din arbetsgivare har inte rätt att tala om det för dina arbetskollegor utan det 

 är nånting han kan få del av men inte har rätt till att dela vidare och berätta vidare så att det ska du 

 vara helt lugn med att det är bara du som väljer om dina arbetskollegor ska ta reda på det eller 

 inte 
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100 T: Mm jedyna możliwość żeby pani współpracownicy się dowiedzieli to jest jeżeli pani sama 

 osobiście im o tym powie bo pracodawca ma prawo znać pani sytuację ale nie ma prawa 

 opowiadać o niej nikomu innemu więc może być pani spokojna że jeżeli pani nikomu o tym nie 

 powie to się nie dowiedzą 

 Mm den enda möjligheten att dina arbetskollegor får reda på det är om du själv berättar det för 

 dem, eftersom arbetsgivaren får veta om din situation men inte får berätta om det för någon 

 annan så du kan vara lugn att om du inte berättar själv så får de inte reda på det  

101 K: Mhm dobrze to w takim razie kiedy, do kiedy mam dostarczyć te zaświadczenia i wypełnić ten 

 blankiet? 

 Mhm bra när då, när ska jag komma med dessa intyg och fylla i blanketten? 

102 T: När, när ska jag mm komma, återkomma med intyget och blanketten? 

103 H: Så snart som möjligt är bra för att jag kan hålla det här nystartsjobbet till dig kanske två, 

 kanske tre veckor men inte, men absolut inte längre än så, så att så snart som möjligt du kan få tag 

 på det här intyget desto bättre ju fortare vi kan komma igång och få alla papper desto fortare du 

 kan börja jobba helt enkelt 

104 T: Byłoby najlepiej jeżeli zrobi pani to jak najszybciej, ja mogę zatrzymać dla pani tą konk- tą 

 konkretną pracę na jakieś dwa, trzy tygodnie i im szybciej dostaniemy wszystkie papiery tym 

 szybciej będziemy mogli zacząć, tym szybciej też pani będzie mogła zacząć pracować 

 Det vore bra om du gör det så snart som möjligt, jag kan hålla det här konk- det här konkreta 

 jobbet två, tre veckor och ju fortare vi får alla papper desto fortare kan vi sätta igång och desto 

 fortare kan du också börja arbeta 

105 K: Mhm dobrze tak zrobię 

 Mhm bra så ska jag göra 

106 T: Mhm bra det ska jag göra 

107 H: Vad bra, men då undrar jag så här om vi kan sätta ett möte, ett nytt möte mellan dig och mig 

 om två veckor, om fjorton dagar, skulle det vara möjligt, tror du att du kan ha få tag på intyget 

 inom fjorton dagar 

108 T: Mhm teraz się zastanawiam czy możemy się umówić na kolejne spotkanie za dwa tygodnie, za 

 czternaście dni od dzisiaj mm czy zdąży pani czy myśli pani że pani zdąży do tego czasu załatwić 

 papiery  

 Mhm nu undrar jag om vi kan sätta nästa möte om tå veckor, om fjorton dagar från idag mm 

 kommer du att hinna, tror du att du kommer at hinna skaffa alla papper till dess  

109 K: Postaram się, jeżeli nie będę mogła tego zrobić w ciągu dwóch tygodni, czy okaże się że nie 

 mogę dostać tego zaświadczenia tak szybko to w takim razie zadzwonię do pani bo chyba do tej 

 pani mam się zwrócić tak? 

 Jag försöker, om jag inte kan göra det inom två veckor, om det visar sig att jag inte kan få intyget 

 så fort då ringer jag dig, det är ju denna dam jag ska ringa eller hur? 

110 T: Om, ja alltså mm jag kommer att försöka, och om jag inte kommer att skaffa intyget i tid så 

 ringer jag dig för att det är dig som jag ska ringa eller hur 

111 H: Absolut, det är mig du ska höra av till 

112 T: Mhm tak do mnie proszę dzwonić 

 Mhm ja ring mig 

113 H: Då tycker jag att vi preliminärt sätter ett nytt möte om fjorton dagar och är det så att du inte 

 har intyget så ring mig när som helst och så sätter vi ett nytt datum helt enkelt 

114 T: To w takim razie wstępnie umówmy się na za dwa tygodnie, jeżeli nie będzie pani miała 

 zaświadczenia to proszę do mnie zadzwonić, wtedy zmienimy termin  

 Då sätter vi preliminärt ett möte om två veckor, om du inte har intyget ring mig och då sätter vi 

 ett nytt datum 

115 K: Dobrze 

 Bra 

116 T: Bra  

117 K: Tak zrobię  

 Så gör jag 

118 T: Så ska jag göra 

119 H: Bra då ses vi 
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120 T: Dobrze do zobaczenia 

 Bra vi ses  

121 K: Dobrze dziękuję bardzo 

 Bra tack så mycket 

122 T: Tack, tack så mycket 
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