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Abstract 

Syftet med den ha r uppsatsen a r att visa pa  komplexiteten som de spra kliga varieteterna 

utgo r genom ett specifikt la kar-patientsamtal och hur tolken och de o vriga deltagarna 

hanterar detta. Den teoretiska ansatsen a r inspirerad av diskursanalys och bygger pa  

mikroanalyser av transkriberade samtalsutdrag. Materialet besta r av ett autentiskt 

ljudinspelat samtal mellan en svensktalande la kare och en patient som talar dari med 

inslag av haza ragi och som tolkas av en persisktalande tolk. Det inspelade samtalet har 

transkriberats, o versatts och analyserats pa  mikroniva  med fokus pa  tolkens spra kliga 

utmaningar. Utmaningarna har delats upp i en del som har att go ra med patientens dari 

och den del som har att go ra med la karens svenska. De spra kligt motiverade 

utmaningarna som tolken mo ter visar sig komma fra n båda samtalsdeltagarna, det vill 

sa ga ba de patientens dari med haza ragi-inslag och la karens svenska med ofta la nga 

resonemang. Utmaningarna ter sig olika och tolken har olika strategier fo r att hantera 

dem. 

 

Nyckelord: tolkning som interaktion, dari, persiska, spra kliga varieteter, diskursanalys, 

la kar-patientsamtal. 

 

 

The purpose of this paper is to show the complexity inherent in language varieties 

through a specific patient-doctor meeting and how the interpreter and the parties 

involved handle the situation. The theoretical approach is inspired by discourse analysis 

and based on micro analysis of transcripted extracts from the conversation. The material 

is based on an authentic recorded conversation between a doctor speaking Swedish and 

a patient speaking Dari influenced by the Haza ragi dialect. The conversation is 

interpreted by an interpreter speaking Persian. The recorded conversation has been 

transcribed, translated, and analysed on micro level with focus on the challenges facing 

the interpreter. The challenges have been divided into two parts – one stemming from 

the Dari of the patient and one part stemming from the Swedish of the doctor. The 

language-based challenges come from both parties, i.e. the Haza ragi influenced Dari of 

the patient and the often long reasoning sentences of the doctor in Swedish. These 

challenges are very different in nature and the interpreter uses different strategies to 

overcome them.  

 

Keywords: interpreting as interaction, Dari, Persian, language varieties, discourse 

analysis, doctor-patient consultation. 
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1. Introduktion 
Det talas enligt Institutet fo r spra k och folkminnen ungefa r 200 olika spra k i Sverige idag 

(Spra kra det) och det beho vs tolknings- och o versa ttningstja nster fo r att kontakt mellan 

medborgare och myndigheter ska kunna etableras och samha llsinformation na  alla 

medborgarna pa  ett likva rdigt sa tt. En a terkommande utmaning i att fo rmedla dessa 

tolk- och o versa ttartja nster a r att matcha spra k med de besta llningar som go rs. En 

sa rskild utmaning a r att fo rso ka fo rsta  inte sa  mycket vilka spra k som talas i vilka la nder 

utan snarare vilka spra kliga varieteter som a r ga ngbara fo r vem fo r att mo jliggo ra 

kommunikation. Ett av ska len till det a r att ma nga spra kliga varieteter, det vill sa ga 

dialekter, sociolekter, sexolekter och kronolekter (Einarsson 2009:144) inte a r tydligt 

definierade och bena mns pa  olika sa tt. Ett sa dant exempel a r de nypersiska varieteterna 

dari och persiska (Bani-Shoraka 2015:18-19).   

La t oss ta ett exempel pa  detta fra n va ra nordiska trakter. En person fo dd och uppvuxen 

i den finlandssvenska delen av Finland, till exempel i Vasa, mo ter en person som a r fo dd 

och uppvuxen i den svenska huvudstaden Stockholm. Vasabon och stockholmaren har 

ba da genomga tt en skolga ng och la rt sig att la sa och skriva pa  svenska. De delar 

skriftspra k a ven om det finns vissa skillnader mellan skriftspra ken. Finlandssvenskan 

har till exempel beha llit vissa ord och uttryck i spra ket som fo rsvunnit i sverigesvenskan 

och ibland kan stavningen av ord variera mellan dessa tva  svenska varieteter (Einarsson 

2009:144). Vasabon och stockholmaren delar skriftspra k och fo rsta r varandra utan 

problem na r de talar med varandra. De a r dessutom medvetna om vissa ”typiska” 

(stereotypa) ord och uttryck som fo rekommer i den andres talspra k. Men Finland och 

Sverige har ma nga fler regioner da r man inte pratar finlandssvenska som man go r i Vasa 

eller sverigesvenska som man go r i Stockholm. Det ra cker med att Vasabon hamnar i 

Ska ne, Blekinge eller pa  den gotla ndska landsbygden fo r att inte fo rsta  ett ord av vad 

som sa gs. Och samma sak ga ller om stockholmaren hamnar i Nyland, A boland eller 

O sterbotten. Pa  alla dessa sta llen, i Sverige och i Finland, fo rekommer rester av a ldre 

svenska i de lokala dialekterna och kringliggande spra k och dialekter har pa verkat 

finlandssvenskan/sverigesvenskan pa  olika spra kliga niva er (fonologiska, morfologiska, 

lexikaliska och syntaktiska).  

I den ha r anekdoten kan varieteterna finlandssvenska och sverigesvenska bytas ut mot 

dari och persiska. Dari talas bland annat i Afghanistan och a r det ena av tva  officiella 

spra k (det andra a r pashto). Persiska talas bland annat i Iran och a r det officiella spra ket 

i landet. Det finns stora exilgrupperingar fra n ba da la nderna runtom i va rlden och en 

stor grupp afghanska flyktingar och ga starbetare lever i Iran. Dari och persiska delar 

alfabete och skriftspra k men har under 1900-talet och fram till idag genomga tt olika 

spra kpolitiska moderniseringsfaser. Skriven dari kan (i vissa fall som finlandssvenskan) 

uppfattas som na got arkaisk ja mfo rt med persiskan eftersom ord och uttryck fra n a ldre 

persiska finns kvar i spra ket. Na r det kommer till talspra ket a r variationerna mycket 
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sto rre a n de a r i skriftspra ket och ha nger samman med talarnas individuella 

bakgrunder. 

Ja mfo relsen mellan dari-persiska och finlandssvenska-sverigesvenska a r fo rsta s va ldigt 

fo renklad men kan fungera som en skissartad illustration. Dahle n (2010:12) go r en 

liknande typ av ja mfo relse med utga ngspunkt i de engelska varieteterna i 

Storbritannien. Poa ngen a r att rikta ljuset mot spra kliga varieteters komplexitet och 

bidra med kunskap i den pa ga ende debatten. Debatten i Sverige handlar ofta om 

huruvida dari och persiska a r samma spra k eller inte, de heter ju – till skillnad fra n 

finlandssvenska och sverigesvenska – olika. Debatten a r sprungen ur fra gan om det a r 

mo jligt att anva nda en och samma tolk fo r ba da dessa spra kliga varieteter. Ro sterna a r 

ofta polariserade och a sikterna starka. Den ha r uppsatsen tar inte sta llning fo r eller mot 

na gon av dessa a sikter. Utga ngspunkten a r en spra kvetenskaplig ansats da r dari och 

persiska utgo r olika varieteter tillho rande nypersiska och i huvudsak talas i dagens 

Afghanistan och dagens Iran, men ocksa  i ett antal andra la nder i va rlden. Ba da dessa 

nypersiska varieteter pa verkas av den kringliggande spra kliga miljo n da r de 

fo rekommer.  

Den ha r uppsatsen a r en fallstudie och utga r fra n ett specifikt la kar-patientsamtal som 

genomfo rs med hja lp av tolk. Samtalet a r situerat i en svensk va rdkontext med en la kare 

som har svenska som sitt fo rstaspra k, en patient fra n Afghanistan som talar dari med 

inslag av den lokala dialekten haza ragi, patientens dotter som talar dari och haza ragi 

samt en tolk som ursprungligen a r fra n Iran och talar svenska och persiska. Det inneba r 

att resultaten fra n den ha r underso kningen enbart a r giltiga fo r detta specifika samtal. 

Samtidigt kan analyserna och resultaten ge en inblick i den komplexa fra gan om hur de 

olika spra ken och de spra kliga varieteterna anva nds av deltagarna, det vill sa ga med ett 

inifra nperspektiv, fo r att tillsammans i samtalet skapa fo rsta else. Detta a r en tydlig 

skillnad mot de diskussioner som fo rs om tolkade samtal i den offentliga debatten, som 

ofta bygger pa  en fo renklad fo rsta else fo r spra k och som ofta utga r fra n en 

enspra kighetsnormen (Jonsson & Milani 2009). 

1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen a r att visa pa  komplexiteten i detta tolkmedierade samtal och 

bidra med en na ranalys av ett autentiskt exempel pa  hur parterna i samtalet samarbetar 

fo r att skapa o msesidig fo rsta else. Den ha r uppsatsen har utga tt fra n ett 

spra kvetenskapligt perspektiv inom iranska spra k och kombinerat detta med ett 

diskursanalytiskt perspektiv i fra ga om tolkning och tolkade samtal som interaktion.  

Uppsatsarbetet har avgra nsats genom fo ljande tva  fra gesta llningar. 

• Vilka a r de spra kliga utmaningarna tolken mo ter i detta la kar-patientsamtal?  

• Hur hanterar samtalsdeltagarna dessa utmaningar?  
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1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats besta r av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av 

kapitlets struktur och avslutas med en kort sammanfattning. Kapitel 1 inneha ller en 

inledning da r bakgrunden till studien, uppsatsens syfte och fra gesta llningar beskrivs. I 

kapitel 2 ges en kortare introduktion till iranska spra k. Som en bakgrund till den senare 

analysen fo ljer en redogo relse fo r de olika skillnader som fo religger mellan de tre 

sto rsta nypersiska varieteterna tadzjikiska, persiska och dari. Da refter, i kapitel 3, 

redogo rs fo r tolkning och tolkningsprocessen ur ett o versa ttningsvetenskapligt 

perspektiv och i kapitel 4 presenteras det material och den analysmetod som anva nts i 

uppsatsen. I kapitel 5 presenteras resultatet av analysen i tva  avsnitt. Genom elva 

samtalsutdrag presenteras olika utmaningar tolken har mo tt, ba de i fra ga om 

a tergivning fra n dari till svenska och fra n svenska till dari/persiska. Kapitel 6 inneha ller 

en sammanfattade diskussion om de slutsatser som dragits av analyserna.  
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2. Iranska språk 
I detta kapitel presenteras en kort spra khistorisk bakgrund av iranska spra k som fo ljs av 

en beskrivning av de nypersiska varieteterna persiska, dari och tadzjikiska. I ett separat 

avsnitt diskuteras persiska och dari i ett kontrastivt perspektiv, och da refter dari och 

haza ragi. Det kra vs en viss fo rsta else fo r likheterna och skillnaderna mellan dari och 

persiska fo r att senare kunna fo lja resonemangen i analyserna av det tolkade samtalet. 

De grammatiska beskrivningarna i detta kapitel utga r fra n grammatikor medan 

exemplen i de flesta fallen a r ha mtade fra n materialet i uppsatsen. Detta kapitel go r inte 

anspra k pa  att presentera en helta ckande beskrivning av iranska spra k eller likheter och 

skillnader mellan persiska, dari och haza ragi, utan styrande fo r uppla gget av kapitlet har 

varit den spra kliga dispositionen i detta specifika samtal och de spra kliga utmaningarna 

som tolken beho vt hantera. Utga ngspunkten fo r de spra kliga beskrivningarna a r skriven 

persiska, som fungerar som en referenspunkt.  

 

2.1 Kort språkhistorisk bakgrund 
Det persiska spra kets historiska utveckling kan i stora drag delas in i tre sto rre perioder 

– fornpersiska, medelpersiska och nypersiska. Vi vet att fornpersiska talades under det 

Akemenidiska styret ca 500–300 f.Kr. och skrevs med kilskrift (Utas 1966:19). 

Medelpersiskan var i bruk under det sasanidiska imperiet (ca 224–650 e.Kr.), och skrevs 

med ett alfabet baserat pa  det arameiska och skiljde sig fonetiskt och grammatiskt stort 

fra n fornpersiskan. Det sasanidiska imperiet sto rtades i mitten av 600-talet av ero vrare 

fra n den arabiska halvo n och det officiella administrativa spra ket o vergick successivt till 

arabiska. Islam bo rjade ocksa  fra n den perioden att spridas som religion i omra det. 

Ungefa r 200 a r senare bo rjar det som kom att bli den moderna persiskan – nypersiskan 

– med ett arabiskbaserat alfabet att spridas (Utas 1966:23).  

Man kan dela in nypersiskans vidare utveckling till ett modernt spra k i flera olika faser, 

och det finns flera olika skolor i fra ga om denna indelning (Jeremia s 2003:428). Perioden 

fra n 800-talet till slutet av 1400-talet brukar kallas den klassiska nypersiskans era och 

ka nnetecknas av en mycket rik litteratur (Utas 1966:23). Under 1500-talet bo rjar tre 

distinkta former av persiska bli synliga: den varietet som talas i det geografiska omra de 

som idag utgo rs av Iran, den som talas i det omra de som utgo r dagens Afghanistan med 

omnejd, samt den som talas i Centralasien (dagens Tadzjikistan och omgivande la nder). 

Dessa former av persiskan har utvecklats till det vi idag kallar fo r modern persiska och 

till de tre varieteter som vi idag pa  svenska kallar fo r persiska, dari och tadzjikiska. De 

fungerar var och en, antingen ensamt eller som ett av tva , officiella spra k i dessa la nder. 

Alla dessa tre varieteter av nypersiska har anva nt ett anpassat arabiskt alfabet a ven om 

sa  inte a r fallet idag. Var och en av dessa varieteter fungerar idag som officiella spra k i 
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separata nationalstater. Fra n ett spra kvetenskapligt perspektiv a r dock skillnaderna 

tillra ckligt sma  fo r att beskriva dem som varieteter av nypersiska (Bulkin 2010:12). 

Figur 1. Persiskans olika stadier 

 

 

2.2 Persiska, dari och tadzjikiska idag  
Medan ba de dari och persiska skrivs med ett anpassat arabiskt alfabet, skrivs tadzjikiska 

sedan 1930-talet (i och med den sovjetiska spra kpolitiken) med det kyrilliska alfabetet. 

Tadzjikiska a r ocksa  den varietet som avviker mest na r dessa tre varieteter ja mfo rs 

vilket delvis beror pa  isolering i samband med info rlivandet i Sovjetunionen 

(Nationalencyklopedin, tadzjikiska). De olika la nderna har ocksa  pa verkats av 

stormaktspolitiska skeenden vilket i vissa fall syns i utla ndska la nord. 

 

Exempel 1. Lexikaliska skillnader: dari, persiska och tadzjikiska 

Svenska Dari Persiska Tadzjikiska 
slips nekta i 

(engelska, necktie) 
kera vat 
(franska, cravate) 

galstuk 
(ryska, galstuk) 

Dahle n (2010:12) beskriver likheterna och skillnaderna mellan dessa tre varieteter som 

de tre varianterna av engelska som talas i England, Skottland och Irland. Inom ramen fo r 

dessa tre spra kliga varieteter finns ma nga regionala och lokala dialekter. En sa dan 

dialekt a r haza ragi (se avsnitt 2.3.5).  

Persiska ra knas i Sverige som ett av de sto rsta invandrarspra ken, och Dahle n (2010:12) 

uppskattar att det finns ca 120 000 talare. Parkvall uppskattar 2015 att det finns ca 75 

000 modersma lstalare av persiskans samtliga varieteter i Sverige, men uppgifter om hur 

ma nga av dessa som talar dari respektive tadzjikiska saknas i officiell statistik da  man 

fram till inte 2015 inte skiljde pa  spra ken (Malmga rd 2019:107).  

Persiska 

Persiska talas av ca 120 miljoner ma nniskor varav 80 miljoner i Iran da r det a r det 

officiella spra ket. Det finns a ven betydande befolkning som talar tadzjikiska i Uzbekistan 
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och persisktalande befolkning i so dra Kalifornien. Sedan slutet pa  1800-talet och frama t 

har ett flertal fo rso k att modernisera och fo renkla skriftspra ket fo rekommit. Fra n 1920-

talet och frama t instiftades vid tre olika tillfa llen spra kakademier (s.k. Farahangestan) i 

Iran vars uppgift bl.a. har varit att ersa tta utla ndska la neord med nya ord med mer 

persiskt ursprung, ofta genom att a teruppliva gamla ord eller skapa nya bildningar fra n 

gamla ordstammar. De ord som har fa tt fa ste i persiskan bidrar till skillnaderna mellan 

persiska, dari och tadzjikiska (Jazayeri 1999; Hashabeiky 2005:115).  

Dari 

Dari a r sedan 1964 det officiella namnet pa  den nypersiska som talas Afghanistan och 

den skiljer sig relativt lite fra n den persiska som talas i Iran. Ja mte pashto a r Dari ett av 

de tva  officiella spra ken i Afghanistan. Dari kallas ocksa  i folkmun av tadzjiker fo r fārsi 

och av pashtotalande fo r pārsi. Dari talas i hela Afghanistan, men det finns gott om lokala 

dialekter, ofta baserade pa  ba de etnicitet och geografi, men bortsett fra n idiomatiska 

uttryck och vissa la neord a r det relativt la tt fo r olika talare att fo rsta  varandra (Kieffer 

1982). Ma nga lokala dialekter a r fa rgade och ba r spa r av historiska skeenden. Som 

exempel har dialekten som talas i Kabul vissa indiska inslag, den dari som talas i 

nordva stra delen av Afghanistan a r mer influerad av tadzjikiska och na rmare gra nsen till 

Iran a r likheterna till persiska sto rre (Kieffer 1982, Farhadi 2009).   

En av ma nga dialekter som talas i Afghanistan (och som a r aktuell i den ha r uppsatsen) 

a r haza ragi, som talas av och inom folkgruppen Hazarer. Denna folkgrupp a r 

Afghanistans tredje sto rsta efter Pashtuner och Tadzjiker och utgo r knappt en femtedel 

av Afghanistans befolkning (Khazeni 2003). Hazarernas ha rkomst a r ho ljd i dunkel men 

enligt vissa teorier ha rstammar de fra n mongoliska soldater som invaderade 

Afghanistan under 1200-talet. Initialt bosatte sig gruppen i de centrala delarna av 

Afghanistan, men i dag a r gruppen och deras spra k betydligt mer utspritt. Hazarerna a r 

till skillnad fra n de flesta afghaner shiamuslimer och har ett mer o stasiatiskt utseende. 

Haza rerna har utsta tt fo rfo ljelse, ba de historiskt och i modern tid, och fo rst i och med 

den nya konstitutionen 2004 fick de fullsta ndiga medborgliga ra ttigheter.  

Tadzjikiska 

Tadzjikiska a r det officiella spra ket i Tadzjikistan, och talas fra mst da r och Afghanistan, 

men a ven i Uzbekistan. Spra ket har ett flertal dialekter och skrevs fra n bo rjan med det 

arabiska alfabetet, men efter info rlivandet i den nybildade Sovjetunionen ersattes det 

med det kyrilliska alfabetet som en del i sovjetiseringen (Nationalencyklopedin, 

tadzjikiska). De lokala dialekterna har dock starka turkiska inslag (Steblin-Kamenskij 

2000). Tadzjikiska fo rekommer inte i materialet som denna uppsats bygger pa  utan 

na mns ha r kort enbart i beskrivningen av nypersiska varieteter. 
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2.3 Dari och Persiska – ett kontrastivt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras en na got mer detaljerad och kontrastiv beskrivning av 

persiska och dari utifra n exempel pa  fonologisk, morfologisk, lexikalisk och syntaktisk 

niva . 

 

2.3.1 Skillnader på fonologisk nivå 

Den klassiska nypersiskans fem la nga vokaler - ā/ē/i/ō/u - har i modern persiska 

reducerats till tre: ā/i/u. I dari har dock distinktionen mellan ba de i/ē och u/ō beha llits 

(Dahle n 2011:20).  I exempel 2 nedan ges na gra exempel. 

Exempel 2. Fonologiska skillnader: vokaler 

Svenska Dari Persiska 
mjo lk s ir s ir 
lejon s e r  s ir (uttalet pa  lejon och mjo lk sammanfaller pga. vokalfo rkortningen) 
vitlo k  sir  sir  
ma tt se r sir (uttalet pa  vitlo k och ma tt sammanfaller pga. vokalfo rkortningen) 
va n do st dust 
ljus nur nur 

Uttalet av konsonantljuden sammanfaller i ma ngt och mycket mellan de ba da 

varieteterna. Ett exempel pa  skillnaden mellan dari och persiska a r att man pa  dari 

skiljer pa  fonemen q och ġ, som i qahr (arg) och ġār (grotta). I persiskt talspra k uttalas 

ba da fonemen i ba da dessa ord ofta som ġ. 

Ytterligare exempel pa  skillnader mellan dari och persiska a r fonemet h- i initialposition 

som ofta utela mnas i talad dari. I exemplet nedan har sa va l den fo rsta som den sista 

bokstaven utela mnats i ordet hamin (ung. just det ha r). 

Exempel 3. Fonologiska skillnader: konsonanten h- i initialposition 

Talad dari  
Sitt precis sa ha r 

 ami          raqami             bi  -     ši 
det ha r     sa ttet          prefix-IMP-sitta 
 

Skriven/talad persiska 
Sitt precis sa ha r 

hamin        tor                  be    -  šin 
det ha r     sa ttet         prefix-IMP-sitta 

 

2.3.2 Skillnader på morfologisk nivå 

Exempel pa  skillnader pa  morfologisk niva  kan ses i samband med stavelsereduktioner. 

Ha r ges tre exempel. Det fo rsta exemplet handlar om anva ndning av prefix i samband 

med bo jning av verb, det andra handlar om stavelsereduktioner i samband med talspra k 

och det tredje om demonstrativa pronomen. Exemplen nedan a r ha mtade fra n det 
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inspelade materialet som uppsatsen utga tt ifra n. I det fo rsta exemplet (samtalsutdrag 1) 

hoppas patienten att hon inte ska bli fo rlamad vilket hon uttrycker genom att sa ga kāški 

nabešom (jag o nskar att jag inte blev det). 

I skriven persiska tar verbet šodan (bli), med presensstammen šo/šav, prefixet be-/bo- 

fo r att bilda imperativformen. Verbet negeras med hja lp av prefixet ne-/na- men da  

utela mnas imperativprefixet.  

 

Exempel 4. Morfologiska skillnader: användning av prefix 

Ma tte jag bli (pers.) 
kāški       be    -    šav      - am 
ma tte     prefix-presensstam-1sg 

Ma tte jag inte bli (pers. ) 
kāški        na -     šav  -    am 
ma tte      neg-presensstam-1sg 

Ma tte jag inte bli (dari) 
kāški       na -  be  -    šo   -     m 
ma tte     neg-prefix-presensstam-1sg 

I talad persiska sker en stavelsereduktion av verbstammen, precis som i dari. Skillnaden 

i detta fall handlar om att man i dari i negerad form beha ller ba de prefixet som markerar 

negation och prefixet som markerar imperativformen. 

Det andra exemplet pa  stavelsereduktion handlar ocksa  om ett verb och hur det 

anpassas till talspra ket enligt ra dande spra kliga normer i dari.  

Exempel 5. Morfologiska skillnader: verbmorfologi  

Patienten (pa  dari): 
yag   inji       da  zēr-e   pāy-e         xo              b    -     ān      -          om 
en     ha r     i   under-pos.  ben-pos.       sja lv              prefix-presesnsstam-1sg 

 
Svensk o versa ttning: (att) jag skulle la gga en ha r under mitt ben 

      be-mān-om     b(e-m)ān-o      banom1 

Verbet ifra ga a r māndan (la gga, placera) med presensstammen mān, placerad sist i 

satsen. Patientens yttrande a r en underordnad bisats varfo r verbet bo js i konjunktiv och 

da rfo r tar prefixet be-/bo-.  

Det sista exemplet handlar om stavelsereduktioner i samband med pronomen 

(Glassman 1976/2000:41).  

 

 
1 Motsvarande stavelsereduktion i talspra ksanpassningen fo r talad persiska resulterar i bemunam 
(be+mun+am), da  mo nstret fo r stavelsereduktion skiljer sig. I detta fall ser vi ocksa  hur la ngt ā framfo r 
nasaler i Teheran-dialekten omvandlas till la ngt u. 
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Exempel 6. Morfologiska skillnader: demonstrativa pronomen 

Patienten (dari): 
i    čiz-ā-ye ke     yā    moga      ini kār-ā ro kon      wā        na-goft 
de saker   som     de här sa ger   de ha r sakerna go r     de där   neg. sagt 
 

Svensk o versa ttning: De ha r sakerna som de sa ger ha r ”go r-sa -ha r” det sa inte de 
andra. 

Exempel 7. Morfologiska skillnader: demonstrativa pronomen i talad dari och persiska 

 

 

 

 

 

2.3.3 Skillnader på lexikalisk nivå 

De allra tydligaste skillnaderna som fo rekommer mellan dari och persiska finns pa  

lexikalisk niva . Nedan syns na gra exempel pa  substantiv i dari och persiska (Farhadi 

2009). 

Exempel 8. Lexikaliska skillnader: substantiv i dari och persiska  

Svenska Dari Persiska 
smo r maska kare 
stro socker bura šekar 
barnmorska dāya māmā 
morbror māmā dāyi 

De tva  sista substantiven a r bra exempel pa  sa  kallade falska vänner, det vill sa ga ord 

(homografer, homofoner eller fullsta ndiga homonymer, men inte synonymer) som 

fo rekommer och anva nds frekvent i ba da varieteterna men som betyder olika saker i 

respektive spra klig varietet. Ytterligare exempel pa  skillnader pa  lexikalisk niva  ges i 

tabellen nedan och handlar om frekvent fo rekommande verb. 

Exempel 9. Lexikala skillnader: verb i dari och persiska 

Svenska Dari Persiska 
sitta šištan nešastan 
la gga, sa tta; tilla ta māndan gozāštan 
stanna, stanna kvar māndan māndan 
vara fo rsiktig huš kadan/kardan movāzeb budan 
leta, so ka pālidan josteju kardan 

Verbet pālidan (att leta) som anva nds pa  dari fo rekommer ocksa  i persiskan men kan 

uppfattas som arkaiskt eftersom det snarare fo rekommer i klassisk persisk diktning och 

inte i det dagliga talspra ket. A ven bland verben hittar vi exempel pa  falska va nner, ha r i 

verbet māndan (la gga, placera), som kan ha helt olika betydelser beroende pa  kontexten.  

Svenska Skriven persiska Talad dari Talad persiska 
de ha r inha  i(nh)a       i a /ya  in(h) a    ina  
de da r a nha   u(nh) a    ua /wa  un(h)a    una  
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2.3.4 Skillnader på syntaktisk nivå 

Na r det kommer till skillnader mellan dari och persiska pa  syntaktisk niva  a r 

skillnaderna sma . Ha r blir det snarare relevant att tala om likheter. I talspra ket, ba de i 

dari och i persiska, finns en tendens att fra nga  SOV-ordfo ljden sa  att verbet kan hamna pa  

olika sta llen i satsen, men oftast i bo rjan2.  

Ett annat ganska typiskt fenomen i talspra ket ba de i persiska och dari a r den frekventa 

anva ndningen av direkt a tergivet tal3 da r ibland endast sma  nyanser i prosodin kan 

avgo ra syftningarna. Ska let till att denna likhet tas upp a terfinns i exempel 10 nedan 

(samtalsutdrag 2). 

Exempel 10. Syntaktiska skillnader 

Dari 
i kār-ā-ye             ke   yā muga       ini kār-ā ro kan      wā nagoftan       i kār-ā r kan 
de ha r sakerna   som de sa ger     gör-så-här               de andra sa inte gör-så-här 
 

Svenska De andra sa inte att jag skulle go ra de saker som de ha r sa ger att jag ska go ra. 

Att uppfatta direkt anfo ring i lo pande tal, i kombination med o vriga skillnader pa  

fonologisk, morfologisk och lexikalisk niva  sta ller stora krav pa  a ho raren, i det ha r fallet 

tolken. 

 

2.4 Dari och hazāragi i ett kontrastivt perspektiv 
Detta avsnitt fokuserar enbart pa  na gra enstaka exempel pa  skillnader mellan dari och 

haza ragi. Syftet a r att fa  en generell fo rsta else fo r dessa varieteter och pa  vilket sa tt 

skillnaderna manifesteras i det underso kta materialet. De skillnader som fo rekommer 

mellan dari och haza ragi a r framfo r allt av fonologisk och lexikalisk karakta r. De 

fonologiska sa rdragen (t.ex. uttalet) i haza ragi liknar i ma nga fall dari och andra 

o stiranska spra k exempelvis pashto. Haza ragi har till exempel beha llit distinktionen 

mellan ba de i/ē och u/ō, frikativet γ och den bilabila artikulationen av w, man uttalar 

sa llan initiala h- o.s.v., men vad som skiljer a r de superdentala retroflexa konsonanterna 

ṭ och ḍ (Khazeni 2003). Genitivkonstruktioner fo rekommer ba de med bindepartikeln 

ezāfe som i kitob-i momut (Mahmuds bok), men ocksa  som typiskt turkiska 

 
2 Ordfo ljden SOV a ndras ofta till SVO i talspra k, sa rskilt i samband med direkt och indirekt anfo ring fo r att 

ge sto rre eftertryck a t verbet (Dahle n 2010: 64). 

3 §54. Reported speech and verbs of sense perception: “All speech reported with goftan in the past is 

quoted in the same tense in which it was originally stated. In such usage the Persian ke that always 

introduces both direct and indirect speech should be thought of as a type of quotation mark.” (Thackstone 

1993:129).    
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possessivkonstruktioner baserade pa  suffix, till exempel Zulmay āyē-ši (Zulmays 

mamma) (ibid.). 

Imperfekt markeras med prefixet mi- da r vokalen i prefixet antingen reduceras eller 

fo ljer en variant av vokalharmoni. I verbet na-m-fām-om (jag vet inte) har vokalen 
reducerats och i verbet mu-š-um (jag blir) harmonierar vokalen i prefixet med vokalen i 

verbstammen. 

Ordfo rra det i haza ragi inneha ller fler turkiska och mongoliska la neord ja mfo rt med vad 

som a terfinns i dari. I exemplet nedan syns na gra substantiv och adjektiv (Khazeni 

2003). 

Exempel 11. Lexikaliska skillnader mellan hazāragi, dari och persiska 

Svenska Hazāragi Dari Persiska  
far āta (turkiska) padar pedar 
stor kaṭa (turkiska) kalān bozorg 
svart qara (turkiska) siā siāh 
brud bēri (mongoliska) ārōs ‛arus 
handflata alaġa (mongoliska) qaf-e dest kaf-e dast 
tjuv qulaḡay (mongoliska) dozd dozd 
sko but (engelska) but  kafš 

Den syntaktiska strukturen (ordfo ljden) visar fa  skillnader mellan dari och haza ragi.  

 

2.5 Sammanfattning  
Detta kapitel har bidragit med en generell beskrivning av nypersiskans historiska 

utveckling. I kapitlet har varieteterna dari och persiska beskrivits fra n ett kontrastivt 

perspektiv, vilket ocksa  har skett fo r dari och haza ragi. Beskrivningarna har anpassats 

utifra n vad la saren kan ta nkas beho va fo r att kunna fo lja de spra kligt inriktade 

diskussionerna i kapitel fem. I na sta kapitel redogo rs det fo r uppsatsens 

o versa ttningsvetenskapliga inramning. 
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3. Teoretisk förankring 

Detta kapitel besta r av fem avsnitt och inneha ller de teoretiska utga ngspunkterna i 

denna uppsats. I avsnitt 3.1 ges en beskrivning av vad tolkning som praktik och tolkens 

uppgift under ett tolkmedierat samtal a r. Avsnitt 3.2 ger en beskrivning av monologiska 

och dialogiska synsa ttet pa  spra k och kommunikation. Da refter fo ljer en kort 

beskrivning av institutionella samtal i avsnitt 3.3, det vill sa ga den typen av samtal som 

analyseras i den ha r uppsatsen. Vidare diskuteras tolkningsprocessen o versiktligt i 

avsnitt 3.4 fo ljt av en beskrivning av arbetsminne och Giles kapacitetsmodell i avsnitt 

3.4.1. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning i avsnitt 3.5.   

 

3.1 Vad är tolkning och vad är tolkens uppgift? 
Tolkning a r en praktik som mo jliggo r kommunikation mellan parter som inte delar 

spra k. Po chhacker a r kanske den som kommer na rmast i sin definition av tolkning: 

Tolkning a r en form av o versa ttning da r den fo rsta och slutgiltiga a tergivningen pa  ett 

annat spra k produceras pa  grundval av en enga ngspresentation av ett yttrande pa  

ka llspra ket.  

(Po chhacker 2004:11, egen o versa ttning)  

Tolkens uppgift a r att a terge en annan persons yttrande muntligt efter att det har yttrats 

pa  ett annat spra k fo r andra lyssnare (Skaaden 2017:35). Tva  viktiga aspekter kan belysa 

komplexiteten i tolkens uppgift: tolkens a tergivning skapas under tidspress och tolkens 

kunskaper om kontexten a r begra nsade ja mfo rt med samtalsparterna (ibid.). Enligt 

Wadensjo  (2018:18) har tolken tva  uppgifter: a tergivning av inneha llet pa  ett relevant 

sa tt pa  det andra spra ket och samordning av det tolkade samtalet. Tolken ma ste fo rsta  

det som talaren sa ger pa  ka llspra ket fo r att o verfo ra det till ma lspra ket. Detta sta ller 

stora krav pa  tolkens spra kkunskaper i arbetsspra ken. Tolkar i offentlig sektor anva nder 

sig av sina ba da tolkspra k fo r att tolka ett samtal eftersom de i regel tolkar till och fra n 

spra ken, i ba da riktningarna. Det inneba r att tolkens fa rdigheter i ba da arbetsspra ken a r 

dennes viktigaste verktyg. Tolken ma ste ha god ka nnedom om sina verktyg och deras 

mo jligheter och begra nsningar fo r att kunna hantera och anva nda dem i sitt arbete. 

Tolken arbetar under en stram tidsram och genom att ha goda spra kkunskaper kan 

hanteringen av alla aspekter och nyanser i arbetsspra ken underla ttas (Skaaden 

2017:65). Fo r att tolken ska kunna ha flera alternativa uttryckssa tt na r hon a terger 

yttranden pa  ma lspra ket spelar tolkens omva rlds- och a mneskunskaper ocksa  en stor 

roll. Tolkens spra kfa rdigheter i ba da arbetsspra ken beho ver inte no dva ndigtvis ligga pa  

modersma lsniva , men tolken beho ver beha rska sina arbetsspra k sa  pass va l att niva n pa  

spra kkunskaperna ligger pa  en professionell niva  (Vik-Tuovinen 2006:76).  
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Tolken beho ver inte identifieras av andra som modersma lstalare pa  sina ba da 

arbetsspra k, men tolken ma ste beha rska grammatik, ordfo rra d, uttal, spra kliga register 

och spra kliga stilar pa  ba da arbetsspra ken sa  va l att samtalsparternas kommunikation 

inte sto rs av hennes spra kfa rdigheter (Skaaden 2017:87–88). En tva spra kig individ kan 

sa llan beha rska sina ba da spra k pa  samma niva , utan har svagheter i det ena eller andra 

spra ket. Tolken ska stra va efter att uppra ttha lla och utveckla fa rdigheterna i ba da 

tolkspra ken o ver tid fo r att kunna ha lla arbetsverktygen i gott skick. Fo r att tolken ska 

kunna bibeha lla fa rdighetsniva n i sina arbetsspra k kra vs att ba da spra ken anva nds 

frekvent. Na r tolken inte har regelbunden kontakt med spra kmiljo n da r spra ket talas 

pa verkas ba de fa rdighetsniva n och ordfo rra det negativt (ibid).  

Uto ver goda spra kkunskaper i sina ba da tolkspra k beho ver tolken kunskaper om 

terminologi inom de aktuella a mnesomra dena. Ma nga facktermer bildas genom att ett 

ord fa r en ny specificerad betydelse eller genom sammansa ttning av ord. Internationell 

terminologi fra n latin, engelska och grekiska anva nds ocksa  flitigt av experter fra n olika 

fackomra den (Vik-Tuovinen 2006:73).  

Tolkar i offentlig sektor anva nder sig av tva  olika tolkningstekniker: simultantolkning 

och konsekutivtolkning. Simultan betyder samtidig och simultantolkning inneba r att 

yttrandet pa  ka llspra k a terges na stan samtidigt eller med na gra sekunders fo rdro jning 

till ma lspra k. Simultantolkning anva nds framfo r allt inom konferenstolkning, da r tolken 

sitter i en ljudisolerad kabin som a r utrustad med ho rlurar och mikrofoner (Skaaden 

2017:44–47). Inom offentlig sektor anva ndas en modifierad form av simultantolkning: 

viskningstolkning. Tolken sitter da  bredvid en eller flera a ho rare och a terger yttranden 

till ma lspra ket med la g ro st. Tolken tolkar till sitt modersma l eller starkaste spra k.  

Ordet konsekutiv betyder efterfo ljande och a tergivning i konsekutivtolkning inneba r att 

yttrandena fo ljer pa  varandra, samt att tolkens a tergivning sker na r det blir en paus i 

talarens talflo de (Skaaden 2017:43–44). Konsekutivtolkning a r mest la mplig fo r tolkning 

av samtal da r talarna turas om att ha ordet och ingen sa rskild teknisk utrustning 

anva nds. Vid konsekutivtolkning tolkar tolken mellan tva  spra k: sitt modersma l eller 

starkaste spra k och det andra tolkspra ket (ibid). I materialet i denna uppsats 

fo rekommer konsekutivtolkning.  

 

3.2 Tolkning som interaktion  
La nge var det monologiska synsa ttet pa  spra k det dominerande, da r den sociala och 

individuella kognitiva formen a r prima r och finns oberoende av interaktionen (Linell 

1998:186). Kommunikation ur ett monologiskt perspektiv beskrivs som att en aktiv 

sa ndare sa nder ett budskap till en passiv mottagare. Det a r sa ndaren som ensam avgo r 

budskapets inneha ll, medan mottagaren tolkar budskapet mer eller mindre som 
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sa ndaren avsett. I ett monologiskt synsa tt pa  spra k och ta nkande utga r man fra n 

individen, samha llet och kulturen, da r synen pa  spra ket a r kontextuellt betingat och da r 

kontexten ses som en stabil punkt som existerar fo re och oberoende av yttrandet. 

Meningen med ord och fraser a r bundna till de enskilda orden och uttrycken har sin 

givna plats i ett spra ksystem, och alla spra kliga enheter har samma innebo rd oavsett 

kontext (Wadensjo  2018:38). Ur ett monologiskt synsa tt pa  spra k och kommunikation a r 

tolken en la nk eller en kanal mellan tva  olika lingvistiska system, da r varje ord och 

uttryck har sin givna mening. 

Numera dominerar det dialogiska synsa ttet i spra kforskningen. Det dialogiska synsa ttet 

utga r fra n handlingar och samspel i samtalet, da r spra ket betraktas som ett socialt 

fenomen (Wadensjo  2018:38). Ur ett dialogiskt synsa tt a r tolkning en form av 

interaktion mellan samtalsparterna och tolken, da r inneha ll skapas i ett o msesidigt 

samspel da r meningsskapandet a r beroende av ba de verbal och icke-verbal 

kommunikation. Deltagarna och tolken ger mening till orden och uttrycker deras 

innebo rd inte enbart utifra n ordens lexikaliska betydelse utan a ven utifra n 

sammanhanget och hur lyssnarna reagerar pa  vad de ho r. I ett tolkmedierat samtal 

anva nder sig inte deltagarna av fa rdiga repliker, utan samtalet fortskrider efter hand 

och deltagarnas meningsskapande sker tillsammans och i ett o msesidigt beroende av 

varandra. Tolken pa verkar ocksa  samtalets inneha ll och progression i ho gsta grad (ibid. 

52–53).  

Wadensjo  (2018:30) menar att i ett tolkmedierat samtal a r ba da synsa tten pa  spra k och 

kommunikation aktuella: tolken ska a terge informationen sa  korrekt som mo jligt (ett 

monologiskt perspektiv) samtidigt som fo rsta else samskapas under samtalet genom 

deltagarnas respons och tolkens bidrag (ett dialogiskt perspektiv). Mitt analysarbete har 

inspirerats av Wadensjo s beskrivning av tolkning som interaktion och ett dialogiskt 

perspektiv pa  spra k och kommunikation.  

 

3.3 Tolkning i institutionella sammanhang 
Institutionella samtal a r bena mningen pa  samtal mellan professionella och lekma n, da r 

a mnen a r begra nsade till sa rskilda omra den och samtalet fo ljer en viss ordning (Linell 

1990:19). Ra ttega ng, polisfo rho r och la karunderso kning a r exempel pa  institutionella 

samtal. I likhet med vardagliga samtal inneba r institutionella samtal ett samspel mellan 

parterna och att samtalsparterna samarbetar med varandra. I samtal i vardagen a r 

ra tten att ta ordet, att sta lla fra gor till varandra och behandla olika a mne mer eller 

mindre ja mnt fo rdelade. Ett institutionellt samtal har i sta llet flera likheter med en 

intervju da r fackpersonen sta ller fra gor och lekmannen svarar (Skaaden 2017:112–113).  
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Institutionella samtal har besta mda syften som begra nsar parterna i vad de kan eller fa r 

prata om. Institutionella samtal a r inriktade pa  att lo sa ett problem, besluta i ett a rende 

eller fa  fram underlag fo r beslut som go r att strukturen hos samtalet a r besta mt. Linell 

(1990:22) klassificerar fyra faser i ett institutionellt samtal:  

• Identifikation: Fackpersonen introducerar eller kommer pa  vad a rendet/ 

problemet handlar om, eller bera ttar om vad som kommer att behandlas i mo tet 

• Undersökning: Fackpersonen meddelar eller bega r ny relevant information. 

Lekmannen svarar pa  fackpersonens fra gor fo r att klargo ra/redogo ra sakla get.   

• Beslut: I denna fas ger fackpersonen fo rslag till lo sning eller fattar beslut 

• Rapportformulerande: Fackpersonen skapar protokoll, rapport eller journal 

som fungerar som institutionens minne av samtalet da r relevant information, det 

utfo rda arbetet och de fattade besluten antecknas  

I institutionella samtal a r det i regel fackpersonen som a r den starkare parten och som 

driver igenom sin syn pa  a rendet (Wadensjo  2018:31). Fackpersonen styr samtalet i ho g 

grad och sta ller fra gor som besvaras av lekmannen. Detta bidrar till ett asymmetriskt 

maktfo rha llande mellan parterna, som da rtill har olika sociala roller da r fackpersonen 

representerar en samha llelig institution och lekmannen a r personligt bero rd av ett 

problem och i behov av hja lp och/eller ra d (Skaaden 2017:126).  

Det a r viktigt att tolken har god ka nnedom om det institutionella samtalets mekanismer, 

da  det underla ttar fo rsta elsen av fackpersonens arbetsmetoder. I institutionella samtal 

anva nder sig fackpersonen av samtal som arbetsmetod och fa r ofta konkret utbildning i 

det. Spra ket fungerar da  som ett viktigt verktyg, da r ordval, fra geformuleringar och 

spra kliga nyanser spelar en betydande roll (Skaaden 2017:126). Da  de flesta samtalen i 

offentlig sektor a r av typen institutionella samtal och det a r i offentlig sektor som den 

allra sto rsta andelen tolkning fo rekommer fa r tolkens fo rsta else fo r den institutionella 

kontexten en framtra dande roll.  

 

3.4 Tolkningsprocessen 
Tolken beho ver under ett tolkat samtal kunna go ra flera saker samtidigt: lyssna pa  och 

fo rsta  parternas yttranden, anteckna, koordinera samtalet och sja lv formulera och 

producera yttranden pa  ma lspra ket. Tolkning blir mo jligt tack vare kognitiva och sociala 

processers samverkan. Genom kognitiva processer, som pa ga r i tolkens medvetande, 

fo rmedlar tolken budskapet mellan tva  spra k. Sociala processer skapas i interaktionen 

mellan samtalsparterna och tolken, som ser till att samtalsparterna fo rsta r budskapen 

(Tiselius 2018:44).  
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Ofta beskrivs tolkningsprocessen som den interna, kognitiva processen som pa ga r i 

tolkens huvud under sja lva tolkningssituationen. Tolken processar en tolkningsenhet i 

original fo r att kunna producera en motsvarande enhet pa  ma lspra ket (Vik-Tuovinen 

2006:22). Om man da remot anla gger ett fa gelperspektiv kan tolkningsprocessen ses som 

en omfattande process som bo rjar da  tolken fa r ka nnedom om uppdraget och pa ga r 

fram tills dess att tolken har avslutat uppdraget. Tolkningsprocessen kan ocksa  

uppfattas som en fortlo pande process da r varje nytt uppdrag inga r i en kedja av tidigare 

och kommande uppdrag. Forskarnas beskrivning av tolkningsprocessen har ofta varit 

koncentrerad pa  den centrala processen, d.v.s. det som intra ffar under sja lva 

tolkningssituationen.  

Tolkens kunskaper (t.ex. spra kkunskaper, allma nna och kontextuella kunskaper) som a r 

lagrade i la ngtidsminnet, pa verkar tolkningsprocessen. A ven tolkens tidigare 

erfarenheter, omsta ndigheterna under tolkuppdraget samt fo rva ntningarna som sta lls 

pa  tolken pa verkar tolkningsprocessen (Vik-Tuovinen 2006:23). 

 

3.4.1 Arbetsminnet 

Fo r att fo rsta  och o verfo ra ett budskap fra n ett spra k till ett annat anva nder tolken sitt 

arbetsminne. Minnet delas in i la ngtidsminne, korttidsminne och arbetsminne av 

kognitionsvetare (Tiselius 2018:41–42). Vi lagrar information som a r meningsfull och 

har ett inneha ll fo r oss i la ngtidsminnet fo r att kunna ta fram den vid behov. 

La ngtidsminnet har en mycket stor kapacitet, som go r det mo jligt fo r oss att inte beho va 

ta nka hela tiden pa  det vi vet fo r att anva nda oss av det. Korttidsminnet a r det korta 

minne som tar hand om den information som a r fo r stunden aktuell i va rt medvetande. 

Korttidsminnet har en mycket begra nsad kapacitet, som inbegriper na gra fa  sekunder 

eller enheter (Tiselius 2018:42).  

Fo r att beskriva det lite la ngre korttidsminnet anva nds termen arbetsminne. 

Arbetsminnet hanterar information som individen kommer iha g under en kort tid, men 

inte tillra ckligt la nge fo r att den ska lagras i la ngtidsminnet. Arbetsminnet aktiveras till 

exempel na r vi under tiden som vi formulerar svaret kommer iha g fra gan som sta lldes 

till oss (Tiselius 2018:42). 

Skillnaden mellan korttidsminne och arbetsminne a r inte definitiv, men det verkar 

finnas enighet om att korttidsminnet reagerar pa  och lagrar olika input, medan 

arbetsminnet involveras na r na gon typ av mental process aktiveras (Englund Dimitrova 

& Tiselius 2014:179). I tolkningen anva nds korttidsminne och arbetsminne fo r tva  olika 

syften. Det antas att korttidsminnet anva nds fo r att identifiera och lagra ett yttrande 

medan arbetsminnet aktiveras fo r att identifiera yttrandets betydelse och bearbeta det 

till ett nytt yttrande pa  ma lspra ket (Englund Dimitrova & Tiselius 2014:180). Tolken 
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ha mtar sina tidigare spra kkunskaper fra n la ngtidsminnet, medan hon anva nder sitt 

arbetsminne under den spra kliga processen.     

Minneskapacitet som energi a r centralt i Giles modell av tolkningsprocessen, Effort 

Model. Gile (2009) menar att tolkning kra ver na gon form av ”mental energi”, som endast 

finns i begra nsad omfattning. Under tolkning kra vs na stan hela denna mentala energi 

och ibland mer energi a n vad som a r tillga ngligt, vilket leder till att kvalite n fo rsa mras 

(Gile 2009:159). 

Utifra n sina erfarenheter och observationer presenterar Gile en tolkningsmodell, 

kapacitetsmodellen, som besta r av tre huvudkomponenter som kra vs fo r att 

simultantolka och som han kallar efforts (insatser). Dessa huvudkomponenter a r en 

lyssnande- och analyskomponent, en talproduktionskomponent och en 

korttidsminnekomponent. Dessutom beho vs det ytterligare en komponent fo r 

koordinering av de tre fo rst na mnda komponenterna.  

I Giles tolkningsmodell fo r konsekutivtolkning urskiljs tva  faser: Fo rsta elsefasen och 

produktionsfasen. Fo rsta elsefasen besta r av att lyssna och analysera 

ka llspra ksyttrandet, att minnas det fo r att sedan anteckna och att koordinera. 

Produktionsfasen besta r av att komma iha g ka llspra ksyttrandet, att la sa sina 

anteckningar och att producera yttrandet pa  ma lspra ket (Gile 2009:175–176).  

Giles modell beskriver tolkningsprocessen som en balans mellan tolkens no dva ndiga 

och tillga ngliga minnesresurser. Om de no dva ndiga resurserna inte a r tillga ngliga ma ste 

tolken go ra en anstra ngning eller insats (eng. effort) fo r att uppra tta balansen. Da  

arbetsminnet har begra nsad kapacitet kan energin som tolken anva nder fo r 

a teruppra ttande av balansen leda till att tolkningens kvalitet pa tagligt pa verkas. Till 

exempel na r tolken ma ste so ka efter betydelsen av ett ord, eller fo rso ker att komma iha g 

ett yttrande (Skaaden 2017:220). Enligt kapacitetsmodellen beror problemen som 

uppsta r under tolkning pa  att en av kapaciteterna kra ver mer resurser a n det som finns 

tillga ngligt (Gile 2009:175–176).      

3.5 Sammanfattning 
De olika avsnitten i kapitel 3 ger la saren no dva ndig information om den teoretiska 

ramen och de synsa tt som fo rekommer i analyserna i denna uppsats. Fo rutom tolkning 

och tolkens roll a r det viktigt att fo rsta  de mekanismer som finns i institutionella samtal. 

I detta kapitel har ocksa  begreppet tolkningsprocess diskuterats. Fo r de kommande 

analyserna i kapitel 5 blir det viktigt att fo rsta  de belastningar pa  arbetsminnet som kan 

fo rekomma na r tolken fa r arbeta ha rt fo r att fo rsta  parterna som hen tolkar fo r. 

Inneha llet i ba de kapitel 2 och kapitel 3 utgo r en teoretisk utga ngspunkt och ansats fo r 

analyserna. Na sta kapitel beskriver materialet som uppsatsen utga r fra n samt 

analysmetoden.  
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4. Material och metod 
I detta kapitel presenteras materialet och urvalsprocessen fo r materialet som 

analyserats i denna uppsats. Da refter fo ljer ett avsnitt om transkriptionsarbetet. 

Slutligen beskrivs de etiska o verva gandena.     

 

4.1 Materialet i uppsatsen  
Materialet fo r denna studie besta r av ett audioinspelat autentiskt samtal och omfattar 58 

minuter.4 Samtalet utspelar sig pa  en rehabiliteringsklinik med inriktning mot 

multimodal sma rthabilitering (MMS) med tolk. Enligt Va rdguiden 1177 a r syftet med MMS 

att genom att pa verka andra faktorer som kan orsaka sma rtan (t.ex. oro, stress, da lig 

arbetssta llning eller brist pa  motion) behandla sma rtan. Pa  MMS-mottagningen tra ffar 

patienten la kare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och sjuksko terska. 

Patientens situation bedo ms som en helhet genom att de olika specialisterna tra ffar 

patienten i en besta md ordning. De patienter som ha nvisas till MMS-mottagningen har 

lidit av kronisk sma rta under la ng tid, och har genomga tt olika behandlingar utan 

o nskva rt resultat. Patienten i det ha r samtalet har redan tra ffat flera medarbetare i 

teamet. Syftet med detta specifika samtal med la karen a r att diskutera 

rehabiliteringsteamets kartla ggning och beslut. I detta specifika fall handlar det om att 

patienten inte kommer att fa  pa bo rja sma rtrehabiliteringsprogrammet.  

Samtalet sker mellan en svensk la kare och en patient fra n Afghanistan som tolkas av en 

persisktalande tolk fra n Iran. Patientens dotter a r ocksa  na rvarande i rummet och deltar 

ibland i samtalet. Patienten a r en medela lders kvinna fra n Afghanistan, som har bott en 

period i Pakistan och sedan flyttat till Sverige. Patientens sa tt att tala vittnar om att hon 

troligtvis har begra nsad eller ingen skolga ng och hon talar dari med pa tagliga inslag av 

haza ragi. Under samtalet fo rso ker hon stundtals anpassa sitt tal efter tolken. Patientens 

dotter som talar en blandning av dari och persiska ingriper ibland genom att fo rtydliga 

patientens (sin mors) yttranden na r hon ma rker att tolken har sva righeter att fo rsta . 

Tolken talar standardpersiska (troligen Teheran-dialekt) och fo rso ker a ven hen att 

anpassa sitt spra k under samtalet till patientens pa  en rad olika sa tt. Fo rutom att tolken 

ger ett rutinerat intryck finns det ingen ytterligare information om hen att tillga . 

 
4 Materialet inga r i forskningsprojektet ”Tolkmedierade samtal i sma rthabilitering” som pa gick 2017–2019 
under ledning av Helena Bani-Shoraka, FD, lektor vid Tolk- och o versa ttarinstitutet, Stockholms 
universitet. 
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4.2 Sortering och bearbetning av materialet 
Det har gjorts flera urval under arbetet med uppsatsen. Ett urval handlar om val av 

samtalsutdrag. Under hela samtalet mo ter tolken spra kliga utmaningar som pa verkar 

tolkningens a tergivning i ho gre eller la gre grad. Som avgra nsning gjordes urvalet av 

analysexemplen baserat pa  fo ljande kriterier:  

• Sekvenser da r tolken mo ter spra kliga utmaningar i patientens tal i form av 

lexikaliska, fonologiska, morfologiska och syntaktiska skillnader mellan 

varieteterna persiska och dari. 

• Spra kliga utmaningar som tolken mo ter i a tergivningen av la karens resonerande 

och ibland abstrakta formuleringar. 

Sammanlagt har elva samtalsutdrag valts ut utifra n dessa tva  kriterier. Dessa 

samtalsutdrag utgo r materialet fo r analysen i underso kningen och presenteras i kapitel 

5. 

 

4.3 Transkriptionsarbetet  
Metoden som har anva nts fo r att analysera materialet har utga tt fra n en detaljerad 

transkription av det inspelade samtalet. I ett fo rsta steg lyssnade jag flera ga nger pa  det 

inspelade samtalet och gjorde en grovtranskription av sto rre delen av samtalet. Da refter 

valde jag ut ett antal sekvenser fo r analys (se avsnitt om urval ovan) och 

detaljtranskribering. Pil A visar radnummer och vem det a r som talar. Fo rkortningarna 

till ho ger om radnumreringen a r fo rsta bokstaven pa  samtalsdeltagarnas funktion. 

Tolken bena mns som T, patienten P, patientens dotter PD och la karen L.  

Figur 2. Illustration över principer för transkriptionerna 
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Transkriptionen fo r de olika spra ken har av praktiska ska l fo ljt olika principer. La karens 

yttranden och tolkens svenska, men ocksa  den skriftliga o versa ttningen till svenska av 

patientens, patientens dotters och tolkens yttranden har skett i enlighet med 

skriftspra kliga normer fo r svenska. Anledningen till det a r att deltagarna fo rha ller sig till 

en och samma svenska varietet i samtalet och att den talade svenskan i detta 

sammanhang inte utgo r uppsatsens fokus (se pil B och raderna 4 och 5). Persiska och 

dari (inklusive haza ragi) har transkriberats med ett fonematiskt transkriptionssystem 

baserat pa  det latinska alfabetet utarbetat vid Uppsala universitet (se pil C och rad 6). 

Transkriptionen fo ljer en talspra klig norm som motiverats med att avsta ndet mellan de 

olika varieteternas talspra kliga uttryck a r stort. En skriftspra ksbaserad transkription 

med det arabiskbaserade alfabetet inte skulle fa nga likheterna och skillnaderna mellan 

varieteterna – dvs. ka rnan i detta uppsatsarbete – pa  en tillra ckligt detaljerad niva . Alla 

originalyttranden har a tergivits i rak stil, enbart med gemener och utan anva ndning av 

skiljetecken, da  dessa kan ha en annan innebo rd i transkriptionerna. De ka llspra ksna ra 

o versa ttningarna till svenska har a tergivits i kursiv stil direkt under originalet. 

Transkriptionerna inneha ller ocksa  vissa symboler som markerar sa ttet pa  vilket saker 

och ting sa gs. Pil D visar exempel pa  na r deltagarna pratar samtidigt. Fo r fler exempel pa  

symboler, se tabell 2 i appendix A. 

Appendix A inneha ller tva  tabeller som redogo r fo r transkriptionssystemet. Den fo rsta 

visar det transkriptionssystem som anva nts fo r de olika nypersiska varieteterna. Den 

andra tabellen i Appendix A visar en transkriptionsnyckel baserad pa  Linell (1998) fo r 

de symboler som har anva nts fo r att a tergesamtalet. Analysen av samtalet bygger pa  sa  

sa tt ba de pa  en detaljerad transkription av vad deltagarna sa ger (ha r med ett sa rskilt 

fokus pa  persiska, dari och haza ragi) och pa  hur de sa ger, d.v.s. hur de tillsammans 

skapar fo rsta else i samtalet. Ha r a r en fo rsta else fo r sekventialiteten, det vill sa ga att 

samtalet utvecklas tur fo r tur, och begreppet turtagning centralt.  

4.4 Etiska överväganden  
Projektet i vilket materialet har samlats in har genomga tt etikpro vning och skriftliga 

samtycken har inha mtats fra n samtliga medverkande till ba de ljudinspelningen och 

anva ndning av inspelningarna i forskningssyfte. De medverkande har garanterats 

anonymitet och personlig information har i denna studie avidentifierats. 

4.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har materialet, urvalsprocessen, samt sorterings- och bearbetningsarbetet 

beskrivit. Principerna fo r och anpassningen av transkriptionsarbetet har ocksa  

redogjorts fo r. Med utga ngspunkt i detta samt beskrivningar och teoretiska 

sta llningstaganden i tidigare kapitel fo ljer nu en presentation av resultatet i kapitel 5.   
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammansta llning av de utmaningar som tolken hanterar i 

detta la kar-patientsamtal. Kapitlet a r uppdelat i tva  delar. Den fo rsta delen fokuserar pa  

tolkens a tergivning av patientens yttranden pa  dari med mer eller mindre inslag av 

haza ragi genom fem samtalsutdrag. I den andra delen riktas fokus mot la karens 

yttranden pa  svenska och exemplifieras genom sex samtalsutdrag. Ska let till 

uppdelningen i fokus mellan patientens och la karens yttranden a r att de inneha ller 

skilda typer av spra kligt motiverade utmaningar fo r tolken. Uppdelningen a r sa ledes ett 

fo rso k att synliggo ra och beskriva de olika utmaningar som tolken mo ter och hanterar 

under ett och samma tolkuppdrag.  

 

5.1 Återgivning från dari till svenska 
Tolken har under samtalet a terkommande sva righeter med att fo rsta  patienten 

och/eller fo lja hennes resonemang. Det fo ranleder tolken att pa  olika sa tt 

uppma rksamma patienten pa  detta genom att be om fo rtydliganden. I den fo rsta delen 

av resultatkapitlet fo rekommer fem exempel och i de fyra fo rsta finns exempel pa  olika 

sa tt som tolken meddelar att hen inte fo rsta r patienten och ber om fo rtydliganden. 

Samtalsutdrag 1 handlar om patientens oro o ver att bli fo rlamad. Patienten pratar 

la ngsamt och na got osammanha ngande. 

Samtalsutdrag 1: ”Jag kanske blir förlamad”   

1. P: °namfa mum waxti mugom s a yad (.) kas ki e c  (.) nabes om° 
jag vet inte ibland tänker jag kanske, jag önskar att jag, inte blev (det) 

2. T: bale? 
ursäkta? 

3. P: s a yad waxte  ke jigarxun mus om mugom az i ke fal- aga falj s om 
kanske, ibland när jag blir ledsen tänker jag om jag blir förl- om jag blir förlamad 

4.  s a yad e c  nabes om 
men jag kanske inte blir det 

5. T: ja, det a r sa  att (.) kanske jag blir orolig jag tror att jag kommer att bli invalid men 
jag blir inte det men jag blir orolig 

6. L: mhm just det. 
7. P: mugom aga falj s om s a yad falj s om  

Jag tänker på om jag blir förlamad, jag kanske blir förlamad 
8. T: jag a r ra dd fo r att jag ska bli: e- fo rlamad 

 

Pa  rad 1 bera ttar patienten att hon ibland ta nker pa  att hon kanske kommer att bli 

fo rlamad och att hon hoppas att hon inte ska bli det. Patienten pratar la ngsamt och med 

la g ro st, och go r flera omstarter vilket go r att hennes yttranden blir osammanha ngande. 

Pa  rad 1 fo rekommer tre stycken verb: namfāmom (jag vet inte), mugom (jag 

sa ger/ta nker) och nabēšom (jag inte ska/skulle bli). De fo rsta tva  verben skiljer sig fra n 
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persiskan enbart fonologiskt genom sma  skillnader i uttal (vokalerna) medan det tredje 

verbet nabēšom (jag inte ska/skulle bli) har beha llit ba de prefixet be- och negationen na- 

i konjunktiv, vilket a r idiomatiskt pa  dari men oidiomatiskt pa  persiska. Tolken 

markerar pa  rad 2 att hen inte fo rsta r, varpa  patienten pa  rad 3 och 4, samt pa  rad 7 

upprepar det hon har sagt na got utfo rligare. Tolken a terger en sammanfattning av 

patientens bera ttelse fo r la karen pa  rad 5 och 8. Ytterligare skillnader mellan persiska 

och dari pa  lexikalisk niva  fo rekommer genom adjektivet jigarxun (ledsen) pa  rad 3 som 

pa  persiska vanligtvis yttrycks genom adjektivet nārāhat. Tolken o versa tter adjektivet 

som ”orolig”, vilket inneba r en viss betydelseglidning utan att det pa verkar inneha llet i 

a tergivningen. Tolkens strategi fo r att hantera patientens bitvis fragmentariska sa tt att 

bera tta och olikheterna mellan persiska och dari a r att be om fo rtydliganden. Patienten 

samarbetar genom att utveckla och fo rtydliga sin bera ttelse sa  att tolken ska fo rsta  och 

kunna a terge inneha llet fo r la karen. 

 

I samtalsutdrag 2 kretsar samtalet kring de instruktioner och o vningar som patienten 

har fa tt att go ra hemma.  

Samtalsutdrag 2: ”Gör så här”  

1. P: e c  nagoft ke i c i i ka r ko  
de sa inte att vad- ”gör så här” 

2.  i ka r-a ye ke ya  muga wa  nagoftan ke i ka r-a  ra kan  
det som de här säger, de andra sa inte ”gör de här sakerna” 

3. T: c i ka r kardan 
vad gjorde de? 

4. P: i c iz-a ye ke ya  muga ini ka r-a  ra kan  
de saker som de här säger här ”gör så här” 

5.   wa  nagoft i ka r-a r kan 
de andra sa inte ”gör så här” 

6.  T: e: 
7. PD: manzures  i bud ke i c iza  ra ke ina  bares  ya d me da 

hon menar att de saker som de lär henne här 
8.   warzes  ko  tamrin ko  

”träna, motionera” 
9.   i c iza  ra una  dar salib-e sorx nagoftan bahes  

de här sakerna sa de inte på Röda Korset till henne 
10. T: Det a r sa  att den de saker hon menar att de saker som du sa ger till mig att jag ska 

go ra att jag ska tra na och ha lla pa  med fysisk aktivitet, de sa inte till mig att jag 
ska go ra dem. 

Patienten bera ttar pa  rad 1–2 att hon har fa tt olika instruktioner att fo rha lla sig till. Hon 

refererar genomga ende till personalen pa  sma rtkliniken, da r detta samtal a ger rum, som 

”de ha r” och personalen pa  Ro da Korset som hon tra ffat tidigare, som ”de da r/de andra”. 

Pa  rad 1 och 2 kommer detta fo rsta ga ngen utan att Ro da Korset na mns. Tolken verkar 

inte fo rsta  vilka ”de da r” syftar pa  och ber patienten pa  rad 3 om fo rtydligade ”vad 
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gjorde de?”. Patienten upprepar det hon har sagt (rad 1 och 2) i en na got utbyggd 

version pa  rad 4 och 5. Patienten refererar a terigen till ”de ha r” och ”de andra”, men det 

framga r fortfarande inte vilka dessa personer a r. Tolken fo rsta r fortfarande inte 

(tvekljud pa  rad 6 ”e:”) vilket fo ranleder patientens dotter (PD) att gripa in. Patientens 

dotter omformulerar och fo rtydligar innebo rden av vad hennes mamma precis har sagt 

(rad 7, 8 och 9). Hon go r det genom att bland annat fo rtydliga syftningarna genom att 

ange vilka ”de ha r” och ”de andra” a r: ”Hon menade att de saker som de la r henne ha r 

’tra na, motionera’ de ha r sakerna sa inte de da r pa  Ro da Korset till henne”. Nu har tolken 

fo rsta tt innebo rden och a terger en summering av inneha llet pa  svenska. 

Samtalsutdrag 2 visar pa  flera mo jliga utmaningar fo r tolken. Patientens bera ttelse a r 

fragmentarisk och syftningarna otydliga, det a r na stan omo jligt att avgo ra vem som har 

sagt/gjort vad. Samtidigt fo rekommer flera tydliga spra kliga skillnader mellan persiska 

och dari/haza ragi av morfologiskt och syntaktiskt slag. De morfologiska skillnaderna 

visar sig i anva ndning av demonstrativa pronomen yā (de ha r) och wā (de da r). En 

skillnad i verbmorfologi syns pa  rad 2 da r verbet kardan (att go ra) i imperativform 

andra person singularis, som pa  persiska uttalas bokon/bekon, pa  dari som bokō och pa  

haza ragi som kan. Patientens bruk av direkt a tergivning i talad dari (rad 1 och 2, samt 4 

och 5) a r mycket vanlig i iranska spra k, men go r att syftningarna blir otydliga, och tolken 

mo ter en utmaning pa  syntaktisk niva . Den strategi som tolken ha r anva nder fo r att 

fo rsa kra sig om att hen har fo rsta tt innebo rden av patientens yttrande a r att be om 

fo rtydligande. Det go r hen pa  rad 3 och 6, men utan framga ng, och fa r slutligen hja lp av 

patientens dotter (rad 7–9). Pa  rad 10 a terger tolken en summerande sammanfattning 

av patientens yttrande. Tolk, patient och patientens dotter samarbetar fo r att 

informationen ska na  fram till la karen.  

I samtalsutdrag 3 bera ttar patienten om hur hennes bostad ser ut och hur hon ma r na r 

hon a r hemma pa  kva llarna.  

Samtalsutdrag 3: ”När det blir kväll”  

1. P: negara n az i mus om ke u 
orolig, jag blir orolig av att 

2.  yag xa n- e  tang o  ta rik xo  dare   
man har ju en mörk och trång bostad 

3.  ba za m u ro s a yad migira i waxta  az u xa na ma  ra ra i kena 
de kanske tar den och då kommer de att kasta ut oss från den lägenheten 

4. T: c i nemifa mam 
va- jag förstår inte 

5. P: ami xa na ra ke bara ye ma da da 
den här bostaden som jag har fått 

6. T: mhm 
7. P: do ota q da ra yak sa lun o a s pazaxa n-e s  yagja ya 

den har två rum och vardagsrummet sitter ihop med köket 
8.  da um ra zi nabudom  
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jag var inte heller nöjd med den 
9.  digar-e ro z ke mus a zya d jigarxun mus om (.) 

när det blir kväll blir jag mycket ledsen 
10.  tan- ta rik [del-em a migira 

trån- mörkt, jag blir nedstämd 
11. T:                    [det a r sa  att jag ocksa  a r orolig anga ende va r bostad 
12.  fo r att den bostad som vi har, vi har tva  rum och ko k och ko ket och vardags-  
13.  all a r ett och samma, det a r mo rk och tra ng 
14.  och jag blir a nnu, jag ma r a nnu va rre na r jag a r i bostaden 

Patienten bera ttar pa  raderna 1–3 att hon blir orolig av att vara inne i den mo rka, tra nga 

bostaden och att man kanske kommer att ta la genheten ifra n dem. Pa  rad 4 tar tolken 

turen och meddelar att hen inte fo rsta r. Det a r sva rt att avgo ra om det a r na gon eller 

na gra specifika spra kliga skillnader som a r utmanande fo r tolken eller om det a r sa ttet 

pa  vilket som patienten a terger sin bera ttelse (i fragment). Vi kan dock notera flera 

sta llen da r yttrandet a r fa rgat av haza ragi och da r de spra kliga skillnaderna ja mfo rt med 

persiska, ha r framfo r allt skillnader i verbmorfologi, blir pa tagliga. Pa  rad 1 fo rekommer 

verbet mišavam (jag blir) som mušom och pa  rad 3 rāhi konad (kasta ut; skicka iva g) som 

rāi kena. Verbet rāi kena syftar i det ha r sammanhanget pa  ”att kasta ut” och inte ”skicka 

iva g”. Pa  persiska skulle det ha varit mer idiomatiskt att sa ga mā ro birun konan (… de 

att kasta ut oss…). Det ga r inte att peka ut na gon uppenbar del av patientens bera ttelse 

som verkar vara problematisk fo r tolken, mer a n att tolken sja lv inte verkar fa  ihop 

detaljerna. Lo sningen fo r tolken blir ha r att be om ett fo rtydligande.  

Pa  uppmaning fra n tolken bo rjar patienten om pa  rad 5, nu la ngsammare, i kortare sjok 

och med fokus pa  tolken fo r att hen ska fo rsta : ”den ha r bostaden som jag har fa tt…”. Pa  

rad 6 a terkopplar tolken och signalerar att hen fo rsta r. Da refter fo ljer patientens 

bera ttelse (rad 7–10) om att hon inte a r no jd med la genheten, som har en o ppen 

planlo sning, att den a r tra ng och mo rk och att hon blir ledsen och nedsta md na r hon 

befinner sig i la genheten pa  kva llarna. Tolken tar turen pa  rad 11 genom att o verlappa 

patientens tur och sammanfattar hennes bera ttelse. Tolken a terger inneha llet med 

undantag fo r en falsk va n pa  rad 9. Ordet digar har betydelserna ”annan”/”annat” samt 

”a nnu” ba de pa  persiska och dari. Pa  dari anva nds samma ord a ven fo r ”kva ll”. Tolken 

a terger detta ord som ”a nnu” pa  rad 14 och att patienten ma r a nnu va rre na r hon a r i 

bostaden. Detta missfo rsta nd pa verkar inte a tergivningen av inneha llet. 

I samtalsutdrag 4 kretsar samtalet kring de o vningar som patienten har fa tt att go ra 

hemma. Hon redogo r pa  rad 1 fo r de saker som hon har blivit instruerad att go ra och 

faktiskt har gjort. Tolken a terger inneha llet pa  svenska och la karen a terkopplar att hon 

har fo rsta tt. 
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Samtalsutdrag 4: ”En kudde under benet”  

1. P: amwa  ra  goftom de ga, amu c iza  ra ke ya  goftan anja m da dom 
jag sa just det, jag gjorde det som de här sa till mig (att göra)   

2. T: jag har ju gjort det som hon hade sagt till mig 
3. L: mhm 
4. P: goft pos ti ra yag raqam da yag da ze r-e pa y xo ba-  

hen sade lägg en, lä-en kudde under benet 
5.  yag da pos t-e xo ben (.) ami raqami bis i sar-e xo (x) nako  [c izi nako 

och en bakom ryggen (.) sitt precis så här, gör inte (x) med huvudet, gör inget 
6. T:                                                                                                                [c i bebaxs in c i goftin  

vad? ursäkta, vad sa ni? = 
7. T: =hon sa till mig att jag skulle [go ra na r du sitter 
8. P:                                                         [a : goft waxte  ke s is tin inji (.)  

jo, hen sa när ni sitter, här 
9. P: [ba les ta ba les ta inji ben 

lägg kudden, kudden här 
10. T: [att na r jag sitter da  ska jag ha en kudde bakom ryggen= 
11. P: =yag da inja da ze r-e pa y-e xo= 

och en här under mitt ben 
12. T: =att jag ska ha en kudde under la ret ocksa  
13. P: amu ka r a kodom 

jag gjorde precis det 
14. T: jag gjorde det som hon hade [sagt till mig 
15. P:                                                         [anja m da dom 

jag gjorde så 
16. T: jag gjorde det 

Patienten fortsa tter att bera tta pa  rad 4 och 5 att hon enligt instruktionerna ska placera 

en kudde bakom ryggen och en kudde under benet fo r att fa  sto d na r hon sitter. 

Patienten pratar fort och go r flera omstarter. Raderna 4 och 5 inneha ller ett antal 

mo jliga utmaningar fo r tolken som beror pa  verbmorfologiska och lexikaliska skillnader 

mellan dari/haza ragi och persiska. En sa dan skillnad a r verbet māndan (la gga, placera), 

da r ba de verbet och dess bo jning skiljer sig fra n persiskans gozāštan (se avsnitt 2.3.2 fo r 

bo jning av verbet māndan). Verbet māndan i andra person singularis i imperativform 

fo rekommer som ben (placera, la gg) pa  haza ragi. Pa  dari skulle samma verbform 

fo rekomma som bān och pa  persiska som begozār. Det a r omo jligt att avgo ra om det a r 

na gon enskild utmaning eller summan av utmaningarna pa  rad 4 och 5 som fa r tolken att 

be om upprepning pa  rad 6. Men tolken va ntar inte pa  svar fra n patienten utan va nder 

sig direkt till la karen (rad 7) och ger en hastig a tergivning av patientens yttrande ”hon 

sa till mig att jag skulle go ra na r du sitter”. A tergivningen a r hastig och ogrammatisk, 

tolken blandar direkt och indirekt form i a tergivningen. Greppet med att stycka upp 

informationen och leverera den bit fo r bit kan ses som ett sa tt fo r tolken att fo rso ka 

koordinera samtalet, da r hen snabbt flikar in med en tur fo r att fo rsa kra sig om att 

la karen inte la mnas utanfo r. Det a r dock oklart hur mycket av informationen som na r 

fram till la karen. 
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Patienten bo rjar prata (rad 8) innan tolken a r fa rdig och fra n rad 8 till 16 fo ljer en serie 

mycket snabba turer da r patient och tolk o verlappar varandra. Under upprepningen av 

bera ttelsen pa  rad 8 och 10 bera ttar patienten samma sak som nyss, men i etapper och 

anstra nger sig fo r att fo rtydliga sin bera ttelse. Med hja lp av upprepningen lyckas tolken 

a terge informationen i delar och i snabb takt allteftersom den kommer (rad 10, 12, 14 

och 16). Tolkens a tergivning kommer ofta som o verlappningar och pa  flera sta llen talar 

patienten och tolken samtidigt. La karen go r inga fo rso k att ta turen och det a r 

fortfarande oklart hur mycket av informationen som na r fram till la karen. Ba de tolk och 

patient a r medvetna om att det fo rekommer skillnader mellan dari och persiska och 

ba da anstra nger sig fo r att go ra sig fo rsta dda. De orienterar sig mot varandra i samtalet 

och fo rso ker var och en att anpassa sitt spra k till den andra. Tolken go r detta genom att 

be om fo rtydliganden, patienten genom att va lja synonymer, ha r t.ex. ett annat ord fo r 

kudde (bālešt i sta llet fo r pošti) i sin upprepning.   

I samtalsutdrag 5 fortsa tter patienten att bera tta hur hon har fo ljt de instruktioner som 

hon har fa tt.  

Samtalsutdrag 5: ”Jag gjorde precis så”  

1. P: amu ka r a kadom 
jag gjorde precis så 

2. T: jag gjorde det som hon hade [sagt till mig 
3. P:                                                         [anja m da dom 

jag gjorde det 
4. T: jag gjorde det 
5. P: waxte  ke goft na n m- m- (.) na n poxta me pazi (.) bakar 

hon sade att när du lagar bakar bröd, bakar 
6.  gofta c e z sar-e xo e to  pa in nagar da belandi poxta ko = 

hon sade att jag inte ska böja huvudet så här ”baka bröd på en upphöjd yta”   
7. T: =hon sa till mig na r jag ha ller pa  att laga mat, sa  ska jag inte bo ja mig sa  mycket 
8. P: amu ka r a kodom 

jag gjorde precis så 

Detta samtalsutdrag fo ljer direkt pa  det fo rra (samtalsutdrag 4) och inneha ller till 

skillnad fra n de tidigare utdragen inte na gon bega ran om fo rtydligande. Patienten 

inleder (rad 1 och 3) genom att upprepa att hon har fo ljt de instruktioner som hon har 

fa tt. Pa  rad 5 och 6 ger hon ett exempel, na mligen att hon har blivit instruerad att inte 

bo ja huvudet na r hon bakar bro d utan att baka pa  en uppho jd yta (troligen en 

ko ksba nk).  

En spra klig analys av skillnaderna mellan persiska och dari visar flera intressanta saker. 

I detta exempel fo rekommer en falsk vän genom substantivet nān, som pa  persiska 

betyder bro d och pa  dari mat.5 Men det finns ytterligare skillnader i verbkonstruktioner 

 
5 Substantivet bro d pa  dari uttrycks som nān-e xošk, dvs. torrt bro d. 



30 
 

mellan persiska och dari. Det enkla verbet poxtan (att koka, laga, tillaga), med 

presensstammen paz-, anva nds pa  dari fo r att konstruera verbet nān poxtan (att laga 

mat). Motsvarande verb fo r att laga mat pa  persiska a r ġaza poxtan. Det enkla verbet 

pazidan (att laga, tillaga) a r en verbform som har bildats av presensstammen paz- och 

som pa  dari anva nds fo r att konstruera verbet nān pazidan (att baka). Motsvarande verb 

fo r (att baka) pa  persiska a r nān poxtan (dvs. att laga mat pa  dari). Infinitivformen 

pazidan anva nds inte i dagens persiska. Ytterligare en skillnad mellan persiska och dari 

a r verbet att laga/tillaga som pa  persiska bland annat uttrycks med det enkla verbet 

poxtan medan det pa  dari ofta fo rekommer som ett sammansatt verb poxta kardan 

(ordagrant: att go ra koka). Detta syns t.ex. pa  rad 6 genom imperativformen poxta kō 

(laga! baka!).  

I detta samtalsutdrag verkar tolken vara medveten om betydelseskillnaderna av 

substantivet nān (bro d), men noterar i stunden inte skillnaderna som finns mellan 

verbformerna ”att laga mat” och ”att baka”. Patienten verkar ocksa  vara medveten om 

skillnaderna och inleder sin bera ttelse med ”hon sade att na r du lagar-”. Hon go r sedan 

en omstart och ra ttar sig sja lv genom att sa ga ”bakar”. Efter en mikropaus fo rtydligar 

patienten sin bera ttelse med det svenska ordet bakar ”hon sade att na r du lagar bakar 

bro d, bakar”. Denna detalj ga r tolken fo rbi, som a terger informationen att patienten inte 

ska bo ja huvudet mycket na r hon lagar mat (rad 7).   

 

5.1.1 Sammanfattning av del 1 

I de fem olika exemplen i avsnitt 5.1 har fokus legat pa  tolkens hantering av patientens 

dari med mer eller mindre inslag av haza ragi. Vi har sett att tolken regelbundet ber 

patienten om fo rtydliganden och att patienten ofta kommer med omformuleringar och 

utvecklar sina yttranden. I ett fall ovan fa r patienten sto d av sin medfo ljande dotter med 

att hitta ord eller att a terge inneha llet pa  dari. I de fallen da r informationen har kommit 

flera ga nger i olika paketeringar go r tolken summerande a tergivningar med fokus pa  

inneha llet (se samtalsutdrag 2 och 3). Tolken anva nder, uto ver bega randen om 

fo rtydliganden, en aktiv turtagning och tar ordet sa  snart det ga r fo r att inleda 

a tergivningen (se samtalsutdrag 4 och 5). 

 

5.2 Återgivning från svenska till dari 
I detta avsnitt har jag valt sex exempel da r la karens anva ndning av resonerande 

formuleringar ger upphov till viss utmaning fo r tolken. La karen anva nder inte sva ra ord, 

men formuleringarna besta r ofta av resonemang – pa  sina sta llen ma ngordiga och 

abstrakta. I flera fall fo r la karen ett metasamtal, d.v.s. pratar om det pa ga ende samtalet. 

Samtal a r ett viktigt redskap fo r la karen i detta institutionella sammanhang ba de fo r att 
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fo rmedla information och fo r inha mta information som underlag fo r vidare hantering 

och beslut. Viktigt i sammanhanget a r ocksa  att ha det o vergripande syftet med detta 

samtal i a tanke, na mligen att la karen under detta mo te ska ge besked till patienten om 

att hon inte kommer att fa  genomga  sma rtrehabiliteringsprogrammet (hon uppfyller 

inte inklusionskriterierna fo r programmet). 

I samtalsutdrag 6 ser vi exempel pa  hur la karen inleder och fo r ett resonemang kring 

hur hon uppfattar patientens besva r. Den ha r typen av resonemang a r ett 

a terkommande inslag genom hela samtalet.  

Samtalsutdrag 6: ”Du blir orolig”  

1. L: det jag skulle kalla som du sa ger sjukdomen  
2.  det a r ju sa  klart dels sma rtproblematiken 
3.  det a r ju en del i det hela 
4. T: in bima ri ke migi badtar s odes e yaki hamin mos kele ine ke dard da ri 

den sjukdomen som du säger har blivit värre, en sak är det här problemet att du 
har ont 

5. L: men det som blir, det som blir liksom hela den sjukdom som du fa r hantera 
6.  det a r ocksa  den oro och a ngest du fa r  
7.  fo r att du blir orolig o ver att kroppen go r ont 
8. T: mige g ayr az in ke dard da ri (.) 

hon säger att utöver smärtan 
9.  tas vis  o negara ni da ri ke nemidoni c e ka r bokonin 

känner du också oro över att du inte vet vad du ska göra 
10.  unam hastes   

det är också det 
 
11. 

 
(1,3) 

 

12.  °fag ad dard-e tun nist° 
det är inte bara er smärta 

La karen inleder sitt resonemang genom att ta upp det som patienten refererar till som 

sjukdomen. Resonemanget pa  rad 1–3 verkar vara inledningen pa  ett la ngre resonemang 

”…dels sma rtproblematiken…det a r ju en del i det hela”. Det fo rsta ”dels” go r att ett 

andra ”dels” a r att va nta. Ocksa  formuleringen att ”… det a r ju en del” go r att man va ntar 

sig en fortsa ttning (”en annan del i det hela a r att…”). Tolken noterar denna pa bo rjade 

uppra kning genom att hon pa  rad 4 a terger detta som ”en sak a r…”. Denna formulering 

go r att ”en annan sak a r…” a r att va nta. Samtidigt återger tolken innebörden av det som 

läkaren har sagt på det sätt som hen uppfattar det ”den sjukdomen som du säger har 

blivit värre”. Detta tillägg är ett exempel på tolkens försök att försöka konkretisera 

läkarens ord och som i det här fallet inte alls är vad läkaren har sagt.  

La karen go r en omstart pa  rad 5 som fortsa tter pa  raderna 6 och 7. Den pa bo rjade 

uppra kningen fortsa tter inte. Resonemanget som fo ljer a r en fo rklaring till att 

sjukdomen ha nger ihop med sma rtproblematiken, men ocksa  av den oro och a ngest som 
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detta skapar. Tolkens a tergivning (raderna 8, 9, 10 och 12) fokuserar snarare pa  sma rtan 

och att patientens oro o ver att hon inte vet vad hon ska go ra bidrar till problemet. 

A tergivningen visar pa  en betydelseglidning ba de i vad som sa gs och hur detta sa gs. 

Detta exempel visar pa  den spra kliga utmaningen tolken mo ter na r la karen fo r ett la ngre 

resonemang, da r riktningen i samtalet och den ro da tra den inte a r helt tydlig. Tolkens 

strategi att hantera la ngre yttranden a r dels att ta ordet sa  fort det uppsta r en lucka, t.ex. 

en inandning eller en mikropaus och a terge det som sagts innan det blir fo r mycket 

information (rad 4), dels go ra en sammanfattning (rad 8–12). Detta resulterar i att 

tolken bo rjar tolka innan la karen har hunnit klart med sitt resonemang och blir 

avbruten i tanken. Det a r oklart hur mycket av informationen som na r patienten. 

I samtalsutdrag 7 fo rekommer ytterligare ett exempel pa  na r la karen sa tter (raderna 1–

4) ord pa  patientens bera ttelse och resonerar kring orsakerna till sma rtan, dvs. att 

sma rtan och oron fo rsta rker varandra ”att den oro som du ka nner pa  grund av det go r 

att du fa r fler besva r, sa  att det ga r runt som en ond cirkel av oro och sma rta sa  ha r hela 

tiden”.  

 

Samtalsutdrag 7: ”Som en ond cirkel”  

1. L:  …men en del i att du har du har en del liksom besva r fra n kroppen 
2.   men det jag fo rso ker fo rklarar  
3.   att den oro du ocksa  ka nner pa  grund av det 
4.   go r att du fa r fler besva r 
5.  sa  ga r det runt som en ond cirkel av oro och sma rta sa  ha r hela tiden= 
6. T: =mige a re dard da ri  

hon säger att det stämmer att du har ont 
7.  vali negara ni tu ba ‛es mis e ke ina  badtar mis e 

men din oro leder till att det blir värre 
8.  mesl-e ye be qol-e ina  mesl-e ye halg -ye s um mic arxe  

som en… som de här säger: det snurrar runt som en ond cirkel 
9.  hey (.) negara n mis e dard-a ye bis tari bara ye-tun payda  mis e  

ni blir hela tiden orolig och så får ni mer ont 
10.  negara ni bis  az had mis e 

oron blir för mycket 
11. P: negara n (.) negara n az i mus om ke u  

orolig, jag blir orolig av att 

Tolken bo rjar a terge inneha llet i la karens resonemang pa  rad 6 och 7 genom att go ra en 

sammanfattning av la karens resonemang. Pa  rad 8 va ljer tolken att a terge det 

idiomatiska uttrycket ”en ond cirkel” ordagrant eftersom det finns som idiomatiskt 

uttryck a ven pa  persiska. Men redan pa  rad 9 ser vi tolken fo rklara innebo rden av 

ordspra ket ”ni blir hela tiden orolig och sa  fa r ni mer ont” och sen a nnu en ga ng pa  rad 

10 ”oron blir fo r mycket”. 
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Vi ser att tolken anstra nger sig fo r att patienten ska fo rsta  innebo rden av la karens 

resonemang och tar pa  sa  sa tt ett ansvar. Detta go r att tolkens a tergivning blir a nnu 

la ngre a n la karens och inneha ller flera upprepningar. Orden negarāni/negarān 

(oro/orolig) fo rekommer pa  raderna 7, 9 och 10 och fa r en framtra dande roll i tolkens 

a tergivning, vilket leder till en betydelseglidning i tolkningen. La karens resonemang, 

dvs. att det a r oron som leder till andra fysiska besva r, fo rsvinner i betydelseglidningen i 

a tergivningen. Patienten, oklart hur mycket hon har fo rsta tt av a tergivningen till 

persiska, plockar pa  rad 11 upp och spinner vidare pa  de o veranva nda orden oro/orolig 

i tolkens a tergivning genom att beskriva vad som go r henne orolig. Ha r kan vi se att 

patienten svarar pa  tolkens yttrande och inte la karens.   

I samtalsutdrag 8 ser vi ytterligare ett exempel da r la karen inleder ett resonemang kring 

vad hon och patienten har pratat om under samtalet, d.v.s. hon fo r ett resonemang pa  

metaniva .   

Samtalsutdrag 8: ”Mina mediciner hjälper inte”  

1. L: som det har blivit i det ha r samtalet nu hittills 
2.  sa  pratar du ju mycket om olika besva r och symtom fra n kroppen 
3.  som du har so kt fo r och du har fa tt nya mediciner 
4. T: bis tar-e mug a  vag ti gap mizanim  

för det mesta när vi pratar 
5.  s oma  dar mored-e taklif-ha ye ke peyda  kardin mos kela t-e jadid peyda  kardin  

så berättar ni om besvären ni har fått och de nya problemen ni har fått, 
6.  o (.) wa da ru-ha ye ke gereftin gap mizanin 

och de mediciner som ni har fått. 
7. P: bale me d-e  ma dard-es  a zia d s oda e c  da rum fa yda namuna. 

ja, smärtan i magen har blivit värre och mina mediciner hjälper inte 
8. T: jag har ont i magen och har fo rva rrats och inga mediciner som hja lper mig 

 

I detta samtalsutdrag, na rmare besta mt pa  raderna 1–3, refererar la karen till det 

pa ga ende samtalet om patientens tillsta nd och medicinering. Formuleringarna a r en 

sammanfattning av det som man har pratat om hittills, troligtvis fo r att leda samtalet 

vidare (a ven om det inte a r helt tydligt i vilken riktning). Tolken tar turen pa  rad 4 och 

inleder sin a tergivning (rad 4–6). Tolkens a tergivning till persiska har inte samma 

resonerande karakta r utan framfo rs som en rad pa sta enden ”fo r det mesta na r vi pratar 

sa  bera ttar ni om besva ren ni har fa tt och de nya problemen ni har fa tt, och de mediciner 

som ni har fa tt”. A tergivningen verkar ocksa  av patienten uppfattas som pa sta enden som 

hen tar sta llning till. Pa  rad 7 kommer patienten med en bekra ftelse pa  pa sta endet ”ja, 

sma rtan i magen har blivit va rre och mina mediciner hja lper inte”. A n en ga ng 

responderar patienten pa  tolkens formuleringar, som i det ha r fallet verkar uppfattas 

som ett pa sta ende. Patienten fa ster ocksa  uppma rksamheten vid enstaka ord, i detta 

samtalsutdrag orden besva r-problem-mediciner och spinner vidare pa  det.  
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Tolkens strategi fo r att hantera la ngre resonemang, som hen i fo rva g inte vet vart de 

kommer att leda, a r att a terge inneha llet bit fo r bit innan inneha llet blir fo r omfattande. 

Det a r inte en ovanlig teknik men fa r i det ha r sammanhanget flera konsekvenser. 

La karen blir avbruten i det resonemang som hen fo rso ker bygga upp, tolken har inte 

kunnat skaffa sig en fo rsta else av inneha llet (eftersom resonemanget inte a r framfo rt i 

sin helhet a n), och patienten fa r ho ra lite lo sryckta fragment av resonemanget, som hon 

fo rso ker pussla ihop och hitta en ro d tra d i. Patientens lo sning verkar vara att fokusera 

pa  det hon fo rsta r, vilket i flera av exemplen blir de ord och uttryck som har en 

framtra dande roll i tolkens a tergivning. Pa  det ha r sa ttet blir samtalet va ldigt sva rt att 

leda eftersom patienten inte responderar pa  samtalsledarens (la karen) turer utan pa  

tolkens. 

I samtalsutdrag 9 resonerar la karen kring ska let till patientens upplevelse av sma rtan. 

La karen inleder med en fo rklaring till vad som ha nder na r patienten ka nner sma rta i 

kroppen och upplever det som skra mmande eftersom hon inte fo rsta r vad som ha nder 

(rad 1–4). Tolken a terger inneha llet i la karens resonemang (rad 5–8) med na gra enstaka 

tilla gg och upprepningar. A tergivningen sker mycket snabbt (ho g talhastighet) och a r 

la ngre, d.v.s. besta r av fler ord a n la karens originalyttrande. Det a r av patientens respons 

pa  rad 9 och frama t att do ma oklart vad hon fo rsta r av tolkens a tergivning pa  persiska.  

Samtalsutdrag 9: ”Jag blir rädd”   

1. L: och jag ta nker att fo r dig na r du fa r sma rtan 
2.  na r kroppen beter sig pa  ett annat sa tt sa  blir det va ldigt skra mmande. 
3.   fo r du har inte sa  mycket kunskap om  
4.   hur kroppen a r uppbyggd och hur den fungerar. 
5. T: va az un nega m s oma  vaxte ye ja tun dard migire xeyli mitarsi 

också från den synpunkten, när ni får ont i kroppen blir ni mycket rädd 
6.   be xa ter-e in deg ig  nemidoni  

för att ni inte vet exakt 
7.   ke badan-e a dam c e s akli beham vasle ba‛d c e ka ra -ye mikone 

hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar 
8.   fag ad tars payda  mikoni vase-ye in ing adar [negara n mis i 

du känner rädsla och därför blir du så orolig 
9. P:                                                                                     [tars a  tars payda  konom [waqte ke 

rädsla ja, jag blir rädd, när 
10. T:                                                                                                                                       [ja, jag 

blir ra dd, jag blir ra dd 
11. L: mhm 
12. P: waxte  ke man c ize  k:e (.) saxt 

när jag, någonting, hårt 
13. (1,8)  

14. P>PD c i mona: 
vad heter det 

15. P: ya ni yag c ize saxt [me fta 
jag menar när någonting faller ner hårt 
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16. PD:                                    [sada  me de ya ni 
alltså när något låter högt 

17. P: yag c ize  sada  me da ma xeyli me tarsom 
när någonting låter högt blir jag väldigt rädd 

Patienten fa ster den ha r ga ngen uppma rksamheten pa  och plockar upp ordet ”ra dsla” 

och inleder (rad 9) med ”ra dsla ja, jag blir ra dd, na r”. Tolken a terger delar av patientens 

svar ”blir ra dd, jag blir ra dd” som en bekra ftelse pa  la karens fo rklaring, inte som 

inledningen pa  en bera ttelse. Men det vet ju inte patienten, som spinner vidare pa  

ordet ”ra dsla” och bera ttar aktivt, med hja lp av sin dotter (PD) pa  raderna 12–17, att hon 

blir ra dd fo r ho ga ljud, na r na got faller ha rt pa  golvet. Vi ser a nnu en ga ng hur patienten 

orienterar sig mot tolkens a tergivningar och att samtalet a ndrar riktning.  

I samtalsutdrag 10 bera ttar patienten om samtalen hon tidigare har haft pa  Ro da Korset 

men att de inte har hja lpt henne. La karen dubbelkollar detta pa  rad 1 ”du har vart da r 

flera ga nger (.) men du- det har inte blivit na n hja lp”.  

Samtalsutdrag 10: ”Jag har pratat mycket”  

1. L: du har vart da r flera ga nger (.) men du det har inte blivit na n hja lp  
2. T: fa yde nada s te  

har det inte hjälpt 
3. P: na 

nej 
4. L: nej (.)har du suttit sa  i samtal 
5. T: raftin unja  sohbat darma ni kadin gap [zadin 

gick du dit på samtalsterapi, för att prata? 
6. P:                                                                          [°qabul nakadan° zya d gap zadom 

de gick inte med på det, jag har pratat mycket (med dem) 
7. T: jag har pratat mycket 
8. (2,3)  

9. P: zya d gap zadom 
jag har pratat mycket (med dem) 

10.  goftom s a yad ya  komak kona ke amu do doxtar-e ma  betona bya ya 
jag tänkte att de kanske kunde hjälpa mina två döttrar att flytta hit 

11.  T: kanske de kan hja lpa mig sa  att mina tva  do ttrar kan komma hit 
12. P: az u xa ter [az xa ter-e xa na 

på grund av det, på grund av bostaden 
13. L:                     [nej det a r tva  olika saker 

La karen fra gar pa  rad 4 om patienten har suttit i samtal med Ro da Korset ”har du suttit 

sa  i samtal?”. Tolken a terger ordet samtal genom att ba de anva nda ordet fo r 

samtalsterapi pa  persiska ”sohbat darmāni” och ordet fo r prata pa  dari ”gap zadan” 

alltsa  ett alternativ pa  formell persiska och ett annat pa  vardaglig dari. Patienten verkar 

uppfatta ordet ”prata” och bera ttar pa  rad 6 att hon har pratat mycket med dem pa  Ro da 

Korset, men att ”de gick inte med pa  det”. Detta sa gs med mycket la g ro st och det a r 

oklart vad patienten syftar pa . Vi ser ocksa  att just den delen ”de gick inte med pa  det” 
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utela mnas i tolkens a tergivning pa  rad 7. Det uppsta r en paus pa  rad 8, varpa  patienten 

tar ordet igen och spinner vidare pa  att hon har pratat mycket med dem pa  Ro da Korset. 

Hon vidareutvecklar sina tankar pa  rad 10 ”jag ta nkte att de kanske kunde hja lpa mina 

tva  do ttrar att komma hit”. Tolken a terger detta pa  rad 11 och la karen inser nu att det 

har uppsta tt ett missfo rsta nd och att hon och patienten pratar om tva  helt olika saker 

(rad 13). Patienten responderar, som i flera tidigare exempel, pa  tolkens a tergivning och 

snart blir det tydligt fo r la karen att samtalet har tagit en annan riktning a n vad hen hade 

avsett.  

I samtalsutdrag 11 inleder la karen sitt resonemang fo r att fo rbereda patienten info r 

beskedet att hon inte kommer att fa  genomga  rehabiliteringsprogrammet. Pa  rad 1 och 2 

fo rsa krar la karen att hens uppfattning inte handlar om patientens trova rdighet. Pa  rad 1 

inleder la kare med att sa ga ”det handlar inte om att jag inte tror att du” varpa  hon i 

talande stund (rad 2) go r en omstart ”att du inte har problem och att du lider men, det”. 

Om man inte noterar denna subtila omstart inneha ller la karens fo rklaring tre 

negationer. Tolken har vid det ha r laget i samtalet upparbetat en strategi da r hen, sa  

snart det a r mo jligt, tar turen fo r att a terge inneha llet bit fo r bit. Ha r ser vi rad 3 hur 

tolken tar turen och genom den ha r o verlappningen fa r la karen att va nta med att 

slutfo ra sin utla ggning. 

Samtalsutdrag 11: ”Vi tror på dig”  

1. L: det handlar inte om att jag inte tror att du 
2.  att du inte har problem och att du lider men (.) [det 
3. T:                                                                                            [masa‛le in nist ke man harf-e 

s oma  ra  g abul nada ram (.) 
det är inte så att jag inte tror på er 

4.   man g abul nada ram ke s oma  zajr mikas in dard da rin 
jag tror inte på att ni lider, har ont 

5. P: ke arf-a ye ma ra qabul nada re n 
så ni tror inte på det jag säger? 

6. T: na mige aslan masa‛le in nistes  masa‛le in nist 
nej hon säger att det inte är så, det är inte så 

7.  (1,2)  

8. T: hon sa ger att ni inte tro mig, (jag) sa ger nej att inte- du ska inte tro det 
9.  L: nej vi tror pa  dig [vi fo rsta r att du har ont 
10. T:                                  [na harf-ha ye s oma  re: g abul da ran ba var mikonan ke: (.)  

nej, de tror på det ni säger 
  gap-ha ye s oma  ra g abul da ran 

de tror på det ni säger 

 

Tolkens a tergivning pa  rad 3 och 4 ligger na ra la karens. La karens omstart pa  rad 2 

verkar ha ga tt tolken fo rbi, som nu hanterar tre negationer. I sin a tergivning pa  raderna 

3 och 4 va xlar tolken ocksa  mellan att tala i direkt och indirekt form. Ha r leder 



37 
 

utela mningen av ett underfo rsta tt ke (att) till att innebo rden uppfattas som det motsatta 

av patienten. 

Exempel 12. Utelämnande av underförstådda ord 

Originalyttrande på svenska (rad 1–2)  Återgivning till persiska (rad 3–4) 
det handlar inte om att jag inte tror att du- 
att du inte har problem och att du lider 

det är inte så att jag inte tror på er, 
[att] jag tror inte på att ni lider, har ont 

 

Detta resulterar i att patienten pa  rad 5 sta ller fra gan om la karen inte tror pa  henne ”sa  

ni tror inte pa  det jag sa ger?”. Tolken verkar bli o verraskad och glo mmer en kort stund 

sin roll och svarar pa  patientens fra ga pa  rad 6 ”nej hon sa ger att det inte a r sa , det a r 

inte sa ”. Tolken a terger da refter denna dialog fo r la karen pa  rad 8 ”hon sa ger att ni inte 

tro mig, (jag) sa ger nej att inte- du ska inte tro det”.  

Denna o gonblicksincident verkar ha fa tt tolken ur balans. Dels besvarar tolken 

patientens fra ga, dels a r a tergivningen fo r att informera la karen om vad som pa ga r 

grammatiskt osammanha ngande och tolken har slutat a terge det sagda i direkt form (i 

jag-form). La karen uppfattar pa  rad 9 att det skett ett missfo rsta nd och bekra ftar att sa  

inte a r fallet ”nej vi tror pa  dig, vi fo rsta r att du har ont”. Att tolken a r ur balans ma rks i 

att hen har o vergivit den direkta formen i a tergivningarna.  

 

5.2.1 Sammanfattning av del 2 

I de sex olika exemplen i avsnitt 5.2 har fokus legat pa  tolkens hantering av la karens 

sammanfattningar av patientens bera ttelser och resonemang om orsaken till sma rtan. 

Resonemangen utgo rs ibland av metaprat om det pa ga ende samtalet och a r abstrakta. 

Detta ger upphov till vissa spra kliga utmaning fo r tolkens a tergivning pa  persiska. I de 

fall da r la karens formuleringar blir la nga och abstrakta tar tolken turen innan la karen a r 

klar med sitt resonemang och ger en summerande a tergivning med viss 

betydelseglidning (se samtalsutdrag 7 och 8). Vi har sett att la karen med denna teknik i 

det ha r samtalet blir avbruten (bokstavligen och i tanken), na got som leder till 

omstarter och till att resonemangen kommer av sig. I flera fall ger tolken flera alternativ 

fo r vissa ord ba de pa  persiska och dari, och va ljer en kombination av mer eller mindre 

formella alternativ i sina repetitioner. Det kan ge en na got skev tyngdpunkt pa  vissa ord, 

som fa r en framtra dande roll i samtalet. Vi har sett flera exempel pa  detta och att 

patienten spinner vidare pa  just dessa enstaka ord. Det har vid flera tillfa llen lett till att 

samtalet tar en annan riktning a n det var ta nkt fra n bo rjan (se samtalsutdrag 9–11). En 

intressant iakttagelse a r att tolken aldrig ber la karen om fo rtydligande eller upprepning. 

Med analyserna i kapitel 5 och inneha llet i uppsatsens o vriga kapitel fo ljer nu 

sammanfattande diskussioner i kapitel 6. 
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6. Sammanfattade diskussioner  
De forskningsfra gor som ligger till grund fo r underso kningen a r fo ljande:  

• Vilka a r de spra kliga utmaningarna tolken mo ter i detta la kar-patientsamtal?  

• Hur hanterar samtalsdeltagarna dessa utmaningar?  

Eftersom det snart visade sig att de spra kliga utmaningarna fo r tolken skilde sig 

markant mellan de tva  samtalsdeltagarna (la karen och patienten) skedde analysen av de 

spra kliga utmaningarna i tva  steg. Fo rst analyserades patientens bidrag i samtalet, 

da refter la karens. Denna tudelning har skett av praktiska och pedagogiska ska l. Fo r 

tolken a r ba da delarna na rvarande samtidigt i tolkuppdraget. 

 

6.1 Språkliga utmaningar 
Vad ga ller de spra kliga utmaningarna kan vi konstatera att a tergivningen av patientens 

bidrag i samtalet visar att det fo rekommer skillnader mellan persiska och dari pa  

fonologisk, morfologisk, lexikalisk och syntaktisk niva , som ibland utgo r spra kliga 

utmaningar fo r tolken. Det a r sva rt att avgo ra om utmaningarna beror pa  isolerade 

skillnader eller om det a r summan av skillnader pa  olika spra kliga niva er som 

sammantaget fo rsva rar fo rsta elsen.   

A tergivningen av la karens samtalsbidrag a r utmanande pa  helt andra sa tt. De a r ofta 

sammanfattande och resonerande, vilket go r att de blir lite la ngre. De spra kliga 

utmaningarna a r inte av ett lexikaliskt slag, det a r inte orden i sig som a r sva ra. 

Utmaningen ligger snarare pa  text-/diskursniva  (ovanfo r den syntaktiska niva n) och det 

faktum att la karen regelbundet blir avbruten go r att det a r sva rt att ba de fo ra och fo lja 

resonemangen.   

 

6.2 Hantering av utmaningarna 
Na r det kommer till hur tolken hanterar de olika spra kliga utmaningarna i detta la kar-

patientsamtal kan vi fo r patienten och tolken notera att de ba da a r mycket medvetna om 

varandras olika varieteter och ba da bidrar aktivt till att mo jliggo ra kommunikationen. 

Patienten go r det genom att upprepa det hon har sagt ett flertal ga nger och erbjuder vid 

flera tillfa llen synonymer. Tolken a r ma n om att reda ut missfo rsta nd och tar ansvar fo r 

uppdraget genom att be om fo rtydliganden.  

Na r det kommer till strategier att hantera la karens turer ser det va ldigt annorlunda ut. 

Ha r anva nder sig tolken av en aktiv turtagning och a terger ofta informationen bit fo r bit. 

Analyserna har visat att denna strategi, i just detta samtal, inte a r oproblematisk 
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eftersom den verkar avbryta la karens resonemang och leder till pa bo rjade eller delar av 

resonemang som inte fo ljs upp. Patienten fa r a tergivet till sig bitar av information som 

hon beho ver pussla ihop till ett sammanhang pa  egen hand. Ett sa tt som patienten go r 

detta pa  a r att plocka upp enstaka bekanta ord som hon ka nner igen och spinna vidare 

pa  dem. Intressant i sammanhanget a r att tolken aldrig ber la karen om fo rtydligande.  

 

6.3 Belastning på minnet 
Pa  ett kognitivt plan kan tolkningen under detta samtal sa gas ha inneburit en mycket 

ho g belastning pa  sa va l la ngtids-, korttids- som arbetsminnet. Korttidsminnet har varit 

belastat fo r att identifiera och lagra yttranden, medan arbetsminnet har belastats fo r att 

identifiera yttrandets betydelse och bearbeta det till ett nytt yttrande pa  ma lspra ket 

(Englund Dimitrova & Tiselius 2014: 180). Tolken har ha mtat sina tidigare 

spra kkunskaper fra n la ngtidsminnet, medan hon anva nder sitt arbetsminne under den 

spra kliga processen. Belastningen till och fra n de olika spra ken och de ba da 

samtalsdeltagarnas bidrag har skilt sig a t och detta har tolken hanterat samtidigt i det 

tolkade samtalet.    

Fo r att a terkoppla till Giles kapacitetsmodell och den mentala energi som tolkning 

kra ver kan vi se att tolken i detta samtal har i varje del av tolkningsprocessen, dvs. i 

fo rsta elsefasen (lyssnande- och analyskomponenterna) och i produktionsfasen 

(talproduktionskomponenten, korttidsminnekomponenten och 

koordineringskomponenten) anva nder stora delar av sin tillga ngliga mentala energi 

under hela samtalet. Sa  snart na gon av dessa komponenter o verbelastas, dvs. kra ver 

mer energi a n det som finns tillga ngligt, pa verkas a tergivningens kvalitet negativt 

(utela mningar, tilla gg osv.).  

Det ha r leder oss avslutningsvis till den diskussion som den ha r uppsatsen inleddes 

med, na mligen den om spra kliga varieteter och att tillga ngen till vilka varieteter en 

person har tillga ng till a r ho gst individuell. Fo rhoppningsvis har det vid det ha r laget 

ocksa  blivit tydligt att det fo r en tolk inte enbart ra cker att vara bekant med och insatt i 

olika spra kliga varieteter. Mycket goda kunskaper i spra ken och varieteterna, det vill 

sa ga tolkens arbetsredskap, a r snarare en utga ngspunkt. Den kognitiva belastning som 

tolkning mellan samtalsdeltagare inneba r kra ver dessutom en rad upparbetade tekniker 

och strategier fo r att kunna sa kersta lla en ho g kvalitet i a tergivningen av andras tal och 

samtal. Och tolkning av ho g kvalitet a r avgo rande ba de fo r att patienten och la karen ska 

kunna fo rmedla relevant information till den andre och ta emot information fo r vidare 

a tga rder. Den ha r uppsatsen har fo rhoppningsvis visat hur komplext ett tolkat samtal 

kan te sig, vilka utmaningar en tolk kan mo ta och hur alla samtalsdeltagarna a r 

involverade i att tillsammans skapa fo rsta else. 
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Appendix 
Transkriptionssystem fo r iranska spra k (anpassad utifra n Bani-Shoraka 2005) 

Symbol Fonetisk Funktion 
a  O ppen bakre rundad vokal  
a O ppen fra mre orundad vokal 
c  Tonlo s postalveolar affrikata  
e Halvsluten fra mre orundad vokal  
e   Halvsluten fra mre orundad vokal 
g  Tonande velar frikativa   
i Sluten fra mre orundad vokal  
j Tonande postalveolar affrikata 
0 Sluten bakre rundad vokal  
o  Halvsluten bakre rundad vokal  
s  Tonlo s postalveolar frikativa 
u Sluten bakre rundad vokal 
q Tonande velar klusil  
x Tonlo s velar frikativa 
z Tonande alveolar frikativa 
‛ Tonlo s glottal klusil  

Transkriptionsnyckel fo r a tergivning av valda element av talspra k (utifra n Linell 2011)   

Symbol Förklaring 

? Fra geintonation 
- Avbrott inuti ord 
-- Avbrutet yttrande, yttrandet ebbar ut utan att det syntaktiskt fullbordas 
°     ° La g ro stvolym  
[ Hakparentes indikerar o verlappande tal 
(.) Mikropaus 
(5,5) La ng paus angett i antal sekunder 
(x) Oho rbart ord 
= Yttranden sammanbundna utan paus 
: Fo rla ngning av fo rega ende ljud 
Kursiv Uppsatsfo rfattarens o versa ttning av dari/persiskt tal till svenska 
 

 


