
 

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Institutionen för socialvetenskap  

Socionomprogrammet 210 hp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tolkens upplevelser av särskilt svåra samtal i offentligt socialt arbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Hill Fors  

Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp  

SOC6, VT 2018  

Kandidatuppsats 

Handledare: Emilia Forssell 

Examinator: Johan Vamstad  



 

Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vad det finns för svårigheter i tolksamtal i offent-

ligt socialt arbete. För att besvara frågan genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju 

tolkar som alla har erfarenhet av att arbeta inom offentligt socialt arbete. Materialet analyserades med 

hjälp av rollteori, filter- och brusmodellen, samt det teoretiska begreppet skön. Resultatet visar att 

tolken upplever svårigheter i offentligt socialt arbete när tolken ställs inför situationer som denne inte 

får hantera utifrån sin roll som förespråkar att tolken alltid måste vara neutral och opartisk. Eftersom 

tolken ställs inför sådana situationer visar denna studie att detta är ett problem som tolken kommer 

behöva förhålla sig till. Resultatet visar att tolkarna hanterar situationen genom att anpassa sin roll och 

sitt beteende. Det som upplevs vara svårt är att tolkarna önskar följa sin tolkroll och sätter ett högt 

värde på opartiskhet och neutralitet. Men när det uppkommer en svår situation måste tolken många 

gånger anpassa sig till situationen och riskerar därmed att bryta sin neutralitet och opartiskhet. 

 

Nyckelord: tolk, tolkanvändning, svåra samtal, tolkmedierade samtal, socialt arbete, kommunikat-

ionsteori, filter- och brusmodellen, skön 

Abstract                   

The interpreter's experiences of particularly difficult conversations in public social work        

The purpose of this thesis is to increase the knowledge of what difficulties that can occur in commu-

nity interpreting in public social work. To answer the question, qualitative semi-structured interviews 

were conducted with seven interpreters who all have experience working in public social work. The 

material was analyzed using role theory, the filter and noise model, as well as the theoretical concept 

of discretion. The results show that the interpreter experiences difficulties in public social work when 

the interpreter is faced with challenges which he or she must handle based on his or her position, 

which advocates that the interpreter must always be neutral and impartial. As the interpreter is faced 

with such difficulties, this study shows that this is a problem that the interpreter must handle and relate 

to. The result shows that the interpreters adapt to the situation by adjusting their role and behaviour. 

What is perceived to be especially difficult is that the interpreters want to follow their interpreter role 

and put a high value on impartiality and neutrality. But when a difficult situation arises, the interpreter 

often has to adapt to the situation and thereby risk breaking their neutrality and impartiality. 

 

Keywords: interpreter, community interpreting, public service interpreting, social work, difficulties, 

role theory, communication theory, filter and noise model, and discretion 
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1. Inledning        

För att socialt arbete ska utföras under samma förutsättningar, oavsett en klients språkliga bakgrund, 

är det viktigt att det vid behov anlitas en professionell tolk (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014). 

Tolken är betydelsefullt för att säkerställa att klienter får ett rättssäkert och opartiskt bemötande (TÖI, 

2017). Den tolk som anlitas blir en central aktör i arbetet med klienten, inte minst eftersom tolken 

utgör en kommunikationskanal mellan socialarbetare och klient. Eftersom tolken är den som behärskar 

båda språken som talas innebär detta att tolken har en speciell position i rummet och kan utifrån sina 

kompetenser påverka samtalets styrning och innehåll (Fioretos et al., 2014). Samtidigt är tolkens offi-

ciella yrkesroll strikt begränsad eftersom den föreskriver att tolkens uppgift är att endast utgöra en röst 

för socialarbetare och klienten under samtalet. Enligt lagar och riktlinjer får tolken varken påverka 

samtalet eller lägga sig i gällande t ex missförstånd mellan parterna, eller om tolken upplever att det 

föreligger orättvisor. Tolken ska inte heller uttrycka egna tankar eller känslor i samtalet utan förväntas 

bara spegla parternas och deras språkliga samt emotionella och kroppsliga uttryck (Kammarkollegiet, 

2018). Detta kan skapa svårigheter eftersom den inlevelseförmåga som krävs kan leda till att tolken 

identifierar sig med parterna och därmed själv upplever svåra känslor till följd av samtalet (Kammar-

kollegiet, 2018; Fioretos et al., 2014).  

 En tolkningssituation i offentligt socialt arbete är emellertid inte alltid en miljö där 

tolken i lugn och ro kan ta in alla intryck och ord från den ena personen och tolka till den andra parten. 

Det kan exempelvis uppkomma oväntade konflikter eller känslomässiga utbrott från de inblandade 

parterna som stör eller avbryter tolkningen. Faktorer som att tolken befunnit sig på myndigheten tidi-

gare eller arbetat med socialarbetaren tidigare spelar också in (Fioretos et al., 2014). 

 Forskning inom området (Fatahi, Mattson, Hasanpoor & Skott, 2005; Colley & Gúry, 

2015; Bischoff, Kurth & Henley, 2012) visar även att det kan finnas förväntningar från tolkanvändares 

håll att tolken ska utföra fler arbetsuppgifter än vad tolkrollen föreskriver. Det kan handla om att tol-

ken ska kunna hantera svåra situationer som uppstår utifrån verksamhetens art, kunna förmedla tröst i 

ett samtal eller ge interkulturella förklaringar. Dessutom har tolken normalt sett inte ett etablerat ar-

betsfält utan utanför sitt eget tolkarbete inom andra professioners fält vilket innebär att tolken många 

gånger måste anpassa sin yrkesroll utifrån vilken typ av arbetsplats denne utför sitt arbete på (Colley 

& Gúry, 2015).
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Disposition 

Denna uppsats är upplagd på följande sätt. Först kommer jag presentera problemformulering, syfte och 

begreppsdefinitioner. Därefter följer en bakgrund angående kontakttolkars arbetsförutsättningar för att 

ge en ökad förståelse för de intervjuer jag genomfört samt för resultat- och analysdelarna. Sedan redo-

visas studiens genomförande under metod- och materialkapitel. Efter detta presenteras tidigare forsk-

ning inom ämnet som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Nästkommande del är en ge-

nomgång av de teorier som valts till studiens analys. Därefter kommer resultat, analys och diskussion 

samt slutsatser och vidare forskning. Slutligen följer studiens litteraturförteckning och bilagor.  

 

2. Problemformulering 

Tolken är en viktig del i socialt arbetet inte minst när det gäller rättssäkerhet och likabehandling. Den 

tidigare forskningen inom området visar att tolkrollen består av många komplexa delar. Tolken har en 

central roll i samtalet men får samtidigt inte får bidra med något eget. Det kan också uppstå motstri-

diga förväntningar på tolkens arbetsuppgifter utifrån lagar, riktlinjer och tolkanvändare.  

Eftersom tolken har en unik arbetsuppgift i samtal mellan socialarbetare och klient är fokus i denna 

uppsats att undersöka vad tolkar uppfattar som särskilt svårt i det offentliga sociala arbetet och vad 

som enligt tolken förklarar dessa svårigheter. Tolken har sedan att förhålla sig till de svårigheter som 

finns i samtalet.                                            

 Mot bakgrund av ett ökat behov av att anlita tolkar i socialt arbete på grund av flykting- och 

migrationsströmmar (TÖI, 2017) är det viktigt att identifiera olika problem i tolkningssituationen som 

kan uppkomma, eftersom det i sin tur kan ge slutsatser kring förbättrande av tolkningssituationen och 

därmed slutsatser för socialt arbete i stort. Denna studie har en ambition att kunna bidra med sådana 

slutsatser som bör vara relevanta för socialt arbete. 

 

3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vad som skapar ett svårt tolksamtal i offentligt socialt 

arbete.  

 

Uppsatsens frågeställningar är följande:  

- Vilka typer av samtal upplever tolken som särskilt svåra att tolka i socialt arbete?  

- Vilka faktorer upplever tolken påverkar att ett tolksamtal blir särskilt svårt?  

- Hur hanterar tolken dessa svårigheter? 
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4. Bakgrund 

För att få en överblick och förståelse för tolkens yrkesroll kommer jag i följande avsnitt redogöra för 

tolksed, tolkutbildning, tolkens arbete i myndigheter samt en ordlista. Bakgrunden är relevant för att 

skapa en förståelse för studiens kommande resultat och analys.   

 Tolkning mellan två språk är en företeelse som förekommit i alla tider på grund av att 

det alltid funnits behov att hjälpa människor att kommunicera och förstå varandra. Däremot är tolkar 

som profession ett relativt nytt fenomen och i Sverige professionaliserades yrket under 1970-talet. 

Sedan dess har yrkesgruppen växt och med tiden blivit en allt mer viktigt yrkesroll i samhället på 

grund av globaliseringen samt att allt fler människor emigrerar (TÖI, 2017).    

 I Sverige är det Tolk - och översättarinstitutet (även kallat TÖI) som fastställer 

nationella kunskapsmål och vägledande studieplaner för grundutbildning och auktorisation av tolkar. 

Majoriteten av tolkarna i Sverige arbetar frilansande och har tolkyrket som en bisyssla eller ett deltids-

arbete eftersom det är få som får fast anställning (SOU, 2005:37).  Av den anledningen är det vanligt 

att tolken har anställning hos flera uppdragsgivare i form av tolkförmedlingar vilkas funktion är att 

förmedla tolkar till beställande verksamheter (TÖI, 2017). 

 

God tolksed  

God Tolksed (Kammarkollegiet, 2018) är det vägledande dokument och yrkeskodex baserat på lagrum 

som formulerar kraven som finns på auktoriserade tolkar. Även tolkar som inte är auktoriserade för-

väntas följa yrkeskodexet.   

 En tolk har ett ansvar enligt God Tolksed (Kammarkollegiet, 2018) att följa de etiska 

regler och riktlinjer som föreskrivs. Redan innan tolken åtar sig ett uppdrag ska tolken bedöma sig 

själv lämplig till att utföra uppdraget. Det gäller då att tolken inte har någon form av privat relation till 

de inblandade parterna, vilket kallas att inte vara jävig. Sedan är det också viktigt att tolken upplever 

sig inneha rätt kompetens för att utföra uppdraget. Det är något som kan vara särskilt viktigt för upp-

drag inom en myndighet då tolken bör veta t ex hur socialtjänsten fungerar samt känner till hur ord 

och begrepp översätts till det andra språket. Om tolken bedömer sig själv lämplig utifrån dessa krite-

rier kan hen åta sig uppdraget (TÖI, 2017).      

 Efter det att tolken åtagit sig uppdraget beskriver God Tolksed (Kammarkollegiet, 

2018) hur tolken under samtalet ska agera i sin yrkesroll för att vara professionell. Den anställda tol-

ken ska tolka allt som sägs och varken lägga till eller ta bort ord av det parterna säger, vilket är en 

viktig aspekt av rättssäkerheten. Tolken bör därför försöka efterlikna talaren för att kunna framföra det 

budskap som personen uttrycker. Om inte alla aspekter av det personen uttrycker efterliknas finns 

risken att ett felaktigt budskap levereras (ibid.). Därför gäller det också att tolken förmedlar parternas 

emotionella uttryck som emotioner genom röstläge eller sitt kroppsspråk (Kammarkollegiet, 2018). 

Tolken får inte själv uttrycka egna värderingar eller känslor, vilket kallas att tolken är neutral under 
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samtalet. Dessutom ska tolken agera opartiskt under samtalet, vilket betyder att tolken inte får ta nå-

gon av parternas sida och inte försöka gynna eller missgynna någon (TÖI 2017; Kammarkollegiet 

2018). Det krävs därför att tolken har en förmåga att vara lugn och balanserad samt en god och kon-

centrerad lyssnare för att kunna förstå vad som krävs i olika sammanhang och ta del av de olika 

aspekter som parterna uttrycker (TÖI, 2017).   

 

Utbildning till kontakttolk  

I Sverige finns två typer av tolkar: konferenstolk och kontakttolk. Konferenstolken arbetar i större 

internationella sammanhang, i företag eller kongresser medan kontakttolk används i samtal med per-

soner som inte behärskar det svenska språket och myndighetspersoner, i t ex socialtjänsten eller mi-

grationsverket (SOU, 2005:37; Wadensjö, 2018). Utbildningen till kontakttolk i Sverige finansieras av 

staten och utförs vid olika folkhögskolor eller studieförbund. Under grundutbildningen är fokus både 

på ordförråd och terminologi men även på tekniker i själva tolkningsproceduren. Det är centralt att en 

tolk har en bred och djup kunskap av båda de talade språken, men också en kunskap om språkens kul-

turella innebörder. De tolkar som sedan har ambitionen att bli auktoriserade gör Kammarkollegiets 

auktorisationsprov, vilket kräver en mycket hög kunskapsnivå vilket innebär att det vanligen krävs 

många år av erfarenhet inom yrket för att kunna bli godkänd på provet (TÖI, 2017). I denna uppsats är 

det grundutbildade kontakttolkar som är i fokus. 

 Utbildningen till kontakttolk ger kunskaper om samhälleliga, politiska och kulturella 

förhållanden i Sverige med syfte att tolken ska kunna arbeta inom olika typer av svenska myndigheter. 

Tolken kan även gå fortbildningskurser med fokus på att utveckla sina kunskaper om ett område, ex-

empelvis sjukvård eller socialtjänsten (TÖI, 2017; SOU, 2005:37). Eftersom språk är dynamiskt och 

hela tiden förändras betyder det att en tolk aldrig blir helt färdigutbildad. Ett exempel på detta är nya 

uttryck och slang som förekommer i språk, men det gäller även sådant som nya lagar och begrepp som 

används inom myndigheter (Wadensjö, 2018).      

 Under utbildningen får de blivande tolkarna även kunskap om psykologiska och 

etiska aspekter av en tolkning. Det kan i praktiken innebära vad tolken bör göra i en situation för att 

bemöta ett samtalsämne som t ex döden (SOU, 2005:37). 

       

Att arbeta i en myndighet 

Enligt Regeringsformens 1 kap. 9§ har alla myndigheter en skyldighet att behandla alla individer uti-

från Likabehandlingsprincipen, vilket innebär en opartisk prövning av en individens ärende (SOU, 

2005:37). Det betyder att myndigheter har ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita en kontakttolk.         

 Men eftersom det råder brist på utbildade tolkar inom vissa språk samt att det är en 

kostnad för verksamheten att anställa en utbildad tolk har andra lagar gällande detta formulerats så att 

verksamheter inte måste anställa en utbildad tolk. Förvaltningslagens 8 § formulerad ”När en myndig-

het har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, 
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bör myndigheten vid behov anlita tolk”. Anledningen till att det står att myndigheten ”bör” anlita en 

tolk är att även om myndigheter borde anställa en utbildad tolk så är det inget krav (SOU, 2005:37)  

 Detta innebär att myndigheter ibland använder personer utan adekvat utbildning men 

som pratar båda språken att tolka i sina verksamheter. Att använda outbildade tolkar kan innebära en 

stor risk eftersom fel information kan överförs, missförstånd kan uppstå eller till och med fel beslut 

fattas (Fioretos et al., 2014). Det kan även innebära en nackdel då en tolk utan utbildning inte står 

under samma etiska tolkregler och lagar som utbildade tolkar. En tolk med utbildning lyder exempel-

vis under samma offentlighets- och sekretesslag som tjänstemän som arbetar i myndigheten och har 

tystnadsplikt. Tystnadsplikten betyder att den utbildade tolken inte får berätta för någon utanför mötet, 

med undantag om det gäller att tolken ser eller hör om något som är brottsligt (Kammarkollegiet, 

2018).  

 

Ordlista  

Nedan kommer ord som är relevanta för studien att presenteras och redogöras för.  

 

Auktoriserad tolk: Tolk som har erhållit statlig tolklegitimation från Kammarkollegiet (TÖI 2017, s. 

12). 

 

Kontakttolk: Tolkning som sker i samhällets tjänst mellan representanter för samhällsorganen. Det 

innebär inom sociala områden, sjukvård, försäkringsområdet samt rättsväsendet. Tolkningen sker oft-

ast för en person i taget (TÖI 2017, s. 12). 

 

Konferenstolk: Tolkning som sker vid internationella möten, kongresser och förhandlingar. Vanligtvis 

tolkas det då åt en större publik (TÖI 2017, s. 12). 

 

Konsekutiv tolkning: Innebär att tolken först lyssnar på vad parten säger och vid pauserna mellan kor-

tare eller längre yttranden översätter tolken till den andra parten (Wadensjö 2018, s. 26). 

 

Offentligt socialt arbete: Arbete inom offentliga verksamheter i Sverige som t ex socialtjänsten.  

 

Tolk: Tolken arbetar med att översätta muntliga språk och budskap i syfte att två parter som talar olika 

språk ska förstå varandra (TÖI 2017, s. 11). När jag skriver ”tolk” i uppsatsen syftar jag på kontakt-

tolk, eftersom det är den populationen jag undersöker.   

 

Klient: I den här uppsatsen är klienten personen som besöker en myndighet med koppling till socialt 

arbete.  
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Tolkmedierande samtal: ”Samspel mellan två parter som talar olika språk och tolken som växlar mel-

lan båda språken” (Wadensjö 2018, s. 26). 

 

Tolkpresentation: I början av varje tolksamtal presenterar sig tolken och informerar om sin opartiskhet 

och neutralitet och att hen tolkar i jag-form (Kammarkollegiet, 2018). Tolkpresentationen gör att kli-

enten får realistiska förväntningar på tolkens uppgift, vilket många gånger underlättar samtalet och 

minskar risken för missförstånd (Wadensjö, 2018). 

5. Metoder och material  

I följande avsnitt kommer en redogörelse för hur undersökningen har genomförts. Först beskrivs min 

egen förförståelse av ämnet, sedan studiens forskningsansats och metod, och därefter de urval och 

avgränsningar som har gjorts. Sist i detta avsnitt presenteras forskningsetiska övervägande samt en 

metodkritisk diskussion.  

 

5.1 Förförståelse 

Hartman (2004) beskriver att förförståelse är antaganden om ett fenomen som utgörs av en individs 

tidigare erfarenheter samt historisk, social och kulturell kontext. I ett forskningssammanhang präglas 

forskaren alltid av sin förförståelse vilken i sin tur påverkar tolkningen av fenomenet. Det är därför 

relevant att studiens författare redovisar sina tidigare erfarenheter med koppling till det undersökta 

ämnet.  

  Den tidigare erfarenhet jag har av ämnesområdet ”tolkar i socialt arbete” kommer via mitt 

arbete som socialsekreterare på socialtjänsten. Där träffade jag klienter som var nyanlända migranter 

och inte talade svenska. Av den anledningen användes alltid tolk och det innebar att jag träffade ett 

stort antal olika tolkar som talade många olika språk. På så vis kom jag att intressera mig för området. 

Jag har därför en viss förförståelse av studiens ämne baserat på mina egna upplevelser av tolkmedie-

rade samtal.             

  En central erfarenhet från mitt arbete på socialtjänsten var att många klienter jag träf-

fade har flytt från krig och varit med om traumatiska upplevelser. Det var då vanligt att klienterna 

visade starka känslor i form av ilska och sorg, och detta påverkade mig starkt känslomässigt. Jag 

märkte att tolkarna jag mötte reagerade olika när dessa situationer uppstod under ett samtal, en del 

tolkar uppträdde distanserat medan andra var mer berörda eller engagerade i klientens situation. Jag 

tänker att min förförståelse är präglad av mina egna funderingar kring att känslomässiga samtal var 

något som utgjorde ett särskilt svårt samtal i socialt arbete. Thomassen (2007) menar att förförståelse 

visar sig i form av hur antaganden, förväntningar och tolkningar görs. Min förförståelse som tolkan-

vändare i socialt arbete kan därmed påverka uppsatsens innehåll och påverka min tolkning av materi-

alet. Jag har därför arbetat med det insamlade materialet och min analysmetod öppet och förutsätt-

ningslöst. 
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5.2 Forskningsansats  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda en abduktiv forskningsan-

sats. Det betyder att jag har utgått från en viss förståelse av ett fenomen och sedan under studiens gång 

skapat nya hypoteser och teorier baserade på den insamlade empirin. Inledningsvis hade jag en förför-

ståelse som jag utgick från, vilket var att det kunde uppkomma specifika svårigheter i ett tolksamtal. 

Jag blev därför intresserad av att undersöka hur tolken uppfattade situationer i offentligt socialt arbete. 

När jag fördjupade mig i tidigare forskning om tolkmedierade samtal kom detta att påverka min för-

ståelse och därmed utformning av studiens forskningsfrågor samt intervjuguide. Även om jag i största 

möjliga mån strävade efter att ha en öppen och utforskande utgångspunkt och att studien främst skulle 

baserad på respondenternas specifika beskrivningar så är en del av studiens utformning baserad på 

tidigare forskning och min egen förförståelse samt mina egna tolkningar (Langemar, 2008).  

 I denna studie har jag använt mig av kvalitativ metod för att undersöka aspekter av tolkars 

perspektiv på vad som är särskilt svårt i offentligt socialt arbete, samt hur de förhåller sig till detta. 

Kvalitativ metod används för att tolka respondenternas utsagor och på ett nyanserat sätt beskriva det 

ämne som undersöks (Ibid.). Den kvalitativa metoden är lämplig att använda vid forskning som ämnar 

beskriva människors upplevelser. För att ha fokus på respondenternas subjektiva upplevelser kring 

ämnet har studien haft en fenomenologisk inriktning. Det innebär en ansats att beskriva och lyfta re-

spondenternas olika dimensioner av deras livsvärld och subjektiva upplevelser. Det är relevant för 

uppsatsen eftersom jag vill lyfta fram tolkars olika sätt att se på fenomen samt komplexiteten i upple-

velsen (Kvale, 1997).  

        

5.3 Intervjuer  

Vid insamlandet av respondenternas subjektiva upplevelser använde jag mig av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuformen innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån övergripande teman som be-

svarar studiens syfte, men samtidigt förhåller sig öppen till vad intervjupersonen talar om och ställer 

fördjupande följdfrågor (Langemar, 2008). Metoden gör att det insamlade materialet karakteriseras av 

specifika, nyanserade och deskriptiva utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att använda inter-

vjuformen semistrukturerade intervjuer kunde jag ringa in och fördjupa var och en av respondenternas 

komplexa erfarenhet av att tolka i socialt arbete (Langemar, 2008). 

      Sju intervjuer genomfördes varav fyra på en plats som respondenterna valde själva 

och tre via Skype-samtal på datorn. Varje intervju pågick mellan 45-70 minuter. De fyra respondenter 

som kunde mötas valde alla att genomföra intervjun på café. Anledningen till att tre intervjuer genom-

fördes via Skype-samtal på datorn var att intervjupersonerna inte bodde i samma stad som jag. I ett 

Skype samtal ser både intervjuaren och intervjupersonen varandras ansikten och reaktioner, vilket är 
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något som författaren Bryman (2011) lyfter fram som centralt i en intervjusituation. Skype intervjuer-

nas bild- och ljudkvalitet var av god kvalitet. 

 Innan intervjuerna genomfördes skapades en tematiserad semistrukturerad intervjugudie uti-

från uppsatsens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll tre huvudteman: ”Sär-

skilt svåra samtal”, ”Påverkan på särskilt svåra samtal” och ” Hantering av de svåra samtalen”. Under 

varje tema formulerades fördjupande följdfrågor. Samtliga intervjufrågor syftade till att undersöka 

olika aspekter av vad tolkar upplever är särskilt svåra samtal i socialt arbete. Under intervjuerna för-

höll jag mig primärt till mina tre huvudteman och i andra hand till varje temas underfrågor. Det gjorde 

att jag fick möjlighet att vara flexibel, följsam och ställa olika typer av frågor för att samla in ett mer 

omfattande material. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med vad Bryman (2011) beskriver. Syftet 

med de öppna intervjufrågorna var att respondenterna själva, så fritt som möjligt, skulle kunna besk-

riva vad de upplever som är särskilt svåra samtal i socialt arbete och vad det finns för möjligheter och 

utmaningar.  

 Holme och Solvang (1997) beskriver att det är centralt att intervjuaren förhåller sig öppet och 

visar sig lyhörd under intervjun. Det är av stor betydelse att intervjupersonen ska känna tillit till den 

som intervjuar eftersom det påverkar hur pass öppen intervjupersonen kommer att vara under inter-

vjun. Det är något jag hade i åtanke när jag träffade intervjupersonerna och fokuserade på dem under 

intervjun för att kunna ge de hela min uppmärksamhet. Under intervjuerna såg jag till att det var re-

spondenternas berättelser som var i fokus, jag ställde fördjupande frågor som exempelvis ”vad gjorde 

du då?”, ”varför tror du att det blev så?” för att få därigenom få mer fördjupande och komplexa be-

skrivningar.   

 Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det är viktigt att förmedla tydlighet och ramar under 

en intervjusituation. Författarna föreslår att intervjuaren därför först ger en ”orientering” till intervju-

personen i vilken man berättar om studiens syfte, ungefärliga längden på intervjun, att intervjun kom-

mer spelas in samt låta intervjupersonen ställa frågor ifall det finns funderingar. Före intervjun förbe-

redde jag mig därför utifrån dessa rekommendationer för att vara så förberedd som möjligt. Under 

intervjun informerades även intervjupersonerna om att deras deltagande var frivilligt och när som helst 

kan avbrytas samt att deras namn och personuppgifter inte kommer att presenteras i det slutgiltiga 

arbetet. Intervjupersonerna gav sedan sitt samtycke för att delta i studien, varav fyra respondenter 

skrev under en samtyckesblankett (se bilaga 3) och de tre som intervjuades via Skype-samtal sam-

tyckte muntligt. Samtliga samtyckte även till att jag spelade in intervjun med min mobiltelefon, och att 

den skulle transkriberas för att användas i resultat och analys.  

 

5.4 Analysmetod  

Jag transkriberade samtliga intervjuer på dator genom att lyssna på intervjun med hörlurar och sedan 

skriva ner vad personen sade. Kvale (1997) framhåller att själva transkriberandet av intervjuer innebär 
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en typ av tolkning eftersom det inte finns ett helt neutralt sätt att göra detta på. Mitt sätt att transkri-

bera blev alltså en tolkning av den inspelade empirin, vilken t ex hade kunnat visa sig om en annan 

person hade transkriberat samma inspelningar. En fördel med att bara en person transkriberade alla sju 

intervjuer är att det då blev samma typ av beskrivning och återgivning i text vilket sedan gjorde det 

mer enhetligt i jämförelse och analyserande intervjuerna sinsemellan (ibid.).  

 Tolkningen av materialet påverkas av det sammanhang, förförståelse och livsvärld som gäller 

för den som tolkar. Langemar (2008) beskriver att forskarens tidigare erfarenheter av forskningsarbete 

är central i hur väl genomförd tolkningen blir. Eftersom jag inte har tidigare erfarenhet av denna typ av 

forskningsarbete kom dessa faktorer att påverka transkriberingen av materialet samt hur jag tolkade 

materialet. För att mina egna erfarenheter inte skulle styra tolkningen allt för mycket valde jag att 

skriva ut intervjuerna ordagrant. Detta beskriver Kvale (1997) som en formell skrivspråkig karaktär 

och innebär att inte ta med de pauser, betoningar eller emotionella tonfall som intervjupersonerna ut-

tryckte. Jag fokuserade istället på materialets ordagranna berättelser och inte på sådant som röstläge, 

suckar eller om en person skrattar eftersom jag inte fokuserade på intervjupersonens psykologiska 

framställning dvs om intervjupersonen verkar arg, ledsen eller glad över det denne berättar om. Jag 

ville istället förmedla innehållet i de berättelser som tolkarna delade med sig och deras uppfattningar 

om samtal i socialt arbete snarare än den psykologiska aspekten av tolken som individ.    

 Under själva tolkningsarbetet har jag försökt att förhålla mig öppet till empirin och inte göra 

förhastade tolkningar. Langemar (2008) beskriver detta som viktigt för att resultatet inte ska grunda 

sig på författarens egna förutfattade meningar. För att förhålla mig relativt neutral jag har försökt att 

först skriva ner mina tankar och reflektioner separat för att på så sätt medvetandegöra mina egna förut-

fattade meningar om studiens ämne. Genom att göra det har jag kunnat se om det jag har skrivit verkat 

giltigt, eller om jag själv på något sätt påverkat studiens slutsatser.  

 Jag använde mig av tematisk analys för att koda det insamlade materialet. Tematisk analys är 

en metod som syftar till att organisera information genom att identifiera teman och underteman i det 

transkriberade materialet. Detta innebar att jag läste igenom transkriberingarna och sorterade in 

materialet i olika gemensamma teman utifrån att studera olika typer av repetitioner, metaforer och 

analogier, likheter och skillnader som finns i materialet, enligt Bryman (2011). I den här studien struk-

turerade jag först empirin och därefter jämförde jag informationen i de transkriberade utskrifterna. 

 Jag märkte i min första läsning av materialet att det fanns vissa situationer som respondenterna 

upplevde som särskilt svåra i samtal i offentligt socialt arbete. Det kunde t ex vara att respondenten 

berättade att en svår situation var när klienten hamnade i en utsatt position på grund av att den var 

analfabet eller outbildad, att det skedde en kulturkrock mellan parterna eller att klienten aldrig varit på 

en myndighet tidigare. Alla respondenter berättade om särskilt svåra situationer som de upplevt i of-

fentligt socialt arbete, många av dessa historier hade liknande teman. 

 I min andra läsning fokuserade jag mer på om respondenterna uttryckte en uppfattning om 

varför just en viss situationen blev svår. Det framkom att respondenterna kunde beskriva ett antal 
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bakomliggande faktorer till svårigheterna. Flera av respondenterna berättade t ex om upplevelser av att 

socialarbetaren inte anpassade sitt språk eller sitt bemötande utifrån individens individuella förutsätt-

ningar. Min tolkning av detta var att respondenterna upplevde att socialarbetaren gjorde samtalet svårt 

för tolken i de situationer när de inte ansträngde sig för att möta situationen på klientens individuella 

nivå. I studiens resultatdel har jag av den anledningen beskrivit denna tolkning utifrån att responden-

terna förmedlar att socialarbetaren försvårar tolkningen. Det framkom också att respondenterna förhöll 

sig olika till parterna om det uppstod svårigheter. 

  Utifrån min tematiska analys framkom att många av förklaringarna till varför ett samtal blir 

svårt ligger i de roller och de förväntningar som skapas i samtalet. Jag väljer därför att redovisa resul-

tatet utifrån vad de tre olika aktörerna (socialarbetaren, klienten, tolken själv) i sammanhanget har för 

påverkan på att ett samtal blir svårt. Detta resulterade i skapandet av tre huvudteman: Socialarbetarens 

påverkan på tolkningssituationen, Klientens påverkan på tolkningssituationen och Tolkens påverkan 

på tolkningssituationen. Under varje av dessa tre teman redogjorde jag sedan för två dimensioner som 

framkom i empirin: vad som upplevdes som svårt och hur tolken gjorde för att hantera det svåra som 

uppkom, då detta relaterade till mina frågeställningar. 

 Enligt Langemar (2008) är det även viktigt att i arbetet med materialet inte bara uppmärk-

samma samband utan också motsägelser och avvikelser. Av den anledningen har jag även lyft fram 

material där sådant beskrivs, t ex material som motsäger att det skulle vara så svårt.  

 

5.5 Urval och avgränsningar  

Studiens urval har varit målinriktat vilket betyder att intervjupersonerna är valda utifrån att de kan 

bidra med kunskap som är relevant för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Det kallas för ett 

icke-sannolikhetsurval och används när forskaren försöker uppnå ett urval som kan vara representativt 

för en population (Denscombe, 2016). Därför valdes att kontakta deltagare ur populationen tolkar med 

erfarenheter av att arbeta inom offentligt socialt arbete. Enligt Langemar (2008) kan ett urval med 

variation i respondenternas bakgrund ibland vara mer representativt för populationen än om respon-

denterna har samma bakgrund, t ex om alla respondenter hade samma kön eller om de hade tolkat 

samma språk. Langemar (2008) menar att variationerna kan ge en studie en högre validitet. Detta har 

jag haft i åtanke när jag skapat mitt urval och jag valde därför deltagare utifrån vilka språk de talar 

samt vilket kön (man och kvinna) de har eftersom jag tänkte att respondenternas olika erfarenheter 

bättre kan bidra till att besvara mitt breda syfte och de generella forskningsfrågorna. 

 I sökandet efter dessa respondenter avgränsade jag från början urvalet till att endast intervjua 

tolkar som kunde mötas i Stockholm eftersom jag helst ville intervjua personerna ansikte mot ansikte. 

Eftersom många av de som svarade inte bodde i Stockholm fick jag dock senare lov att vidga urvalet 

till att även inkludera personer som inte bodde i Stockholm men istället hade möjlighet att göra en 
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intervju via Skype. Jag insåg senare att även detta kunde vara en fördel för mig eftersom mina respon-

denter då inte bara hade arbetat i Stockholm utan att det fanns erfarenheter från olika platser i Sverige.  

 För att komma i kontakt med respondenter formulerade jag först ett missivbrev (se bilaga 2) 

med information om studiens syfte och vilka intervjupersoner som söktes. Dessutom erbjöd jag 200 

kronor till varje person som valde att ställa upp på en intervju. Anledningen till arvodet var att öka 

möjligheten att få deltagare.            

 Det första steget till att komma i kontakt med deltagare var genom ett så kallat snöbollsurval, 

vilket innebar att jag utifrån mina urvalskriterier kom i kontakt med en person som förmedlade vidare 

relevanta kontakter till mig (Langemar, 2008). Jag tog kontakt med en gruppchef på den svenska tolk-

förmedlingen Språkservice via email. Språkservice har 6000 tolkar anknutna till sig och gruppchefen 

annonserade förfrågan på deras intranät, med mina kontaktuppgifter. Tolkar anknutna till intranätet 

kunde då skicka email om de var intresserade. 46 personer mejlade till en början och sa att de var in-

tresserade, men då jag svarade på deras mejl var det flera som inte svarade i nästa led. Det var också så 

att några var intresserade men inte passade in på urvalskriterierna eftersom de främst hade erfarenhet 

av att tolka inom rättsväsende och sjukvård. 

         Det andra steget var att söka tolkar genom Kammarkollegiets nationella tolkregister. För att an-

vända registret fylls först kriterierna i gällande vilken typ av tolk som önskas och därefter görs en sök-

ning. I sökningen som jag gjorde användes kriterierna ”auktoriserad tolk” och ”Stockholm”. Därefter 

skickades 20 mejl till utvalda tolkar, men inget av mejlen besvarades. Jag tog även kontakt med soci-

altjänsten i Stockholm, där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning, för att fråga om de kunde 

hjälpa mig att komma i kontakt med respondenter. Jag fick inte svar därifrån heller.  

               Jag kom till slut i kontakt med sju personer som svarat på min förfrågan på Språkservice 

intranät, och vilka jag bedömde passade utifrån de bestämda urvalskriterierna. Alla sju intervjuperso-

ner var grundutbildade tolkar och hade varit yrkesverksamma som det från ett till nio års tid. Fyra av 

respondenterna är män och tre är kvinnor. Språken som de tillsammans tolkar är arabiska, polska, per-

siska, dari, somaliska, ukrainska, ryska, turkiska och syrianska. Mitt urval består av tolkar från tolk-

förmedlingen Språkservice. Företaget är Sveriges största tolkförmedling och erbjuder tolkservice i 

hela Sverige. De är även certifierade enligt  ISO9001:2015 vilket är en kvalitetsstandard 

(http://www.sprakservice.se/sv/om-oss/). Samtliga tolkar har en anställning hos Språkservice, men de 

har också anställning hos flera andra tolkförmedlingar i Sverige.  

 

5.6 Litteratursökning  

I denna uppsats undersöker jag vad tolken upplever är svårt i samtal i offentligt socialt arbete samt hur 

de hanterar det. Jag har därför inhämtat litteratur och tidigare forskning som undersöker tolkens eget 

perspektiv och subjektiva upplevelser av svårigheter i en tolkningssituation samt strategier i samtal. 



16 
 

 För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och tidigare forskning till studien har jag 

använt databaserna Libris, Google Scholar, Academic search complete och ProQuest. Där har jag sökt 

på både nationell och internationell forskning med sökorden: tolk, tolkanvändning, svåra samtal, tolk-

medierade samtal, socialt arbete, kulturmäklare, interpreter, community interpreting, public service 

interpreting, social work, difficulties, cultural broker, communication. Kravet har varit att alla artiklar-

na ska vara “peer reviewed”.  

 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp i samhällsvetenskaplig forskning. En studies reliabili-

tet avgörs av exaktheten i mätningen av ett fenomen. Ett reliabelt mätinstrument är således så pass 

exakt att resultaten blir desamma om undersökningen genomförs på nytt. Eftersom den här studien har 

en kvalitativ forskningsansats är inte fokus att göra studien replikerbar utan istället skildra berörda 

respondenters unika upplevelser. Om den här studien genomförs igen, på samma sätt kommer resulta-

tet antagligen inte att bli detsamma eftersom jag utifrån min unika förförståelse har intervjuat sju per-

soner som har redogjort för sina egna unika upplevelser av svårigheter i tolkning. Det handlar om sub-

jektets upplevelse av fenomenet. Av den anledningen är inte reliabiliteten särskilt intressant eller, i 

dess ursprungliga bemärkelse, ens möjlig i en studie som detta. Trots att studien inte försöker sträva 

efter hög reliabilitet på det sättet är det viktigt att man som undersökare försöker skildra det ämne och 

den population som studeras (Langemar, 2008). Tolkens upplevelser av svåra samtal i socialt arbete 

ska representera en uppfattning som finns i den valda populationen. Jag försökte därför skapa ett varie-

rat urval genom att använda mig av tolkar som talade olika språk och hade olika kön (man och 

kvinna). Jag intervjuade även tolkar som arbetade i olika delar av Sverige. Detta kan då sägas mot-

svara en kvalitativ studie som är reliabelt upplagd, med noggrannhet i urval och tydligt inringat forsk-

ningsområde (ibid).           

 Validiteten i en kvalitativ studie innebär att studien har undersökt det den ämnar undersöka i 

enighet med forskningsfrågor och syfte (Thurén, 2011). För att uppnå en god validitet krävs att alla 

moment i en studie är genomförda, att alla steg och tillvägagångssätt som författaren har gjort noga 

beskrivs för läsaren. Det är även viktigt att studiens författare redovisar sin förförståelse och sina anta-

ganden i ämnet, tillvägagångssätt gällande metod och processer samt även vilka perspektiv och data 

som valts bort i studien. I metodkapitlet har jag därför haft för avsikt att systematiskt och tydligt 

redovisa varje steg och övervägande jag har tagit i formandet av uppsatsen. Jag har redovisat min egen 

förförståelse, tillvägagångssätt och mitt urval. Jag har även visat hur insamlande av data har gjorts 

samt hur tolkningen av data har gått till. Som Langemar (2008) skriver behöver arbetets alla delar i 

bearbetningen noga redovisas för att läsaren skall kunna förstå hur dessa tolkningar har genomförts 

eftersom en kvalitativ studie till stor del är baserad på forskarens egna tolkningar.  
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 Ett annat centralt krav för validitet är att resultat och analys har en empirisk förankring. Det 

innebär att empirin presenteras tydligt och sammanhängande för den som sedan läser uppsatsen samt 

att forskarens tolkning av empirin i analysen bör ha god empirisk argumentering (Langemar, 2008). I 

arbetet har jag lagt stor vikt vid studiens analysdel i såväl utförande som utformning.  

 Brister i validiteten handlar främst om att studien enbart har en författare. Detta gör att resulta-

tet vilar på en persons arbete i såväl datainsamling, tolkning och bearbetning (ibid.). För att minska 

författarens enskilda påverkan och bias har en del åtgärder vidtagits. Jag har under hela processen 

försökt att förhålla mig öppen och kritiskt granskande till mina egna ställningstagande. Jag har exem-

pelvis identifierat min förförståelse samt sökt efter motsatsen till mina upptäckter, tankar och reflekt-

ioner kring insamlad information. Jag har också under tolkningsarbetet återkommande ställt mig själv 

frågan om var i datamaterialet mina upptäckter står att finna samt om de verkligen representerar det 

resultat jag presenterar. Framförallt har varje del i undersökningen diskuterats med såväl handledare 

som andra studenter. Ytterligare externa personer med forskningsbakgrund men utan direkt kunskap 

om ämnesområdet har läst och kommenterat de olika delarna i studiens framväxt. Härigenom har per-

soner med andra perspektiv än författarens granskat och ibland ifrågasatt rimligheten i de olika stegen 

i t ex tolkningsprocessen.  

 

5.8 Forskningsetiska överväganden   

I forskning där insamling av material är taget från levande människor måste den etiska utformningen 

granskas för att inte göra skada på studiens deltagare (Denscombe, 2016). Av den anledningen har jag 

i arbetet med uppsatsen utgått från Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männis-

kor. Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som grundar sig på lagen och som 

forskning som gäller människor ska förhålla sig till. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet 

Enligt informationskravet måste forskaren informera respondenterna om vad deras uppgift i studien är 

samt vad som gäller för dem som deltagare, i enighet med lagens 16-22 §§. Informationen som ges ska 

vara tillräcklig för att respondenterna själva ska kunna besluta om de vill vara med i studien eller inte 

(Denscombe, 2016). Jag informerade därför respondenterna innan deras medverkan via det missivbrev 

(se bilaga 2) som mejlades till dem, men för att ytterligare klargöra informationen informerade jag 

dem även i början av intervjun. Jag berättade då om hur materialet från intervjun skulle användas samt 

att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta deltagandet om de önskar. Sedan 

gav jag dem ytterligare information om studiens syfte samt att de kunde ställa frågor till mig gällande 

studien (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att respondenten skall samtycka till sin medverkan i studien (Vetenskapsrå-

det, 2002). Respondenterna i den här studien skrev därför under en samtyckesblankett i enighet med 

lagens 17 §. Fyra personer gav samtycke genom att de skrev under en samtyckesblankett (se bilaga 3) 

och tre personer genom ett muntligt samtycke. Samtycke finns därför bevarad på inspelningen av in-

tervjun tills efter det att uppsatsen har skrivits klart och blivit godkänd. Samtyckeskravet innebär 

också att respondenterna själva är de som bestämmer om sin medverkan i studien och på vilka villkor 

detta ska ske. Innan jag började spela in intervjuerna på min mobiltelefon frågade jag varje intervju-

person om dennes samtyckte till att intervjun spelades in. Alla intervjupersonerna gav sitt tillstånd till 

detta.  

 

Konfidentialitetskravet 

Jag har även garanterat respondenterna konfidentialitet i enlighet med lagens 12 § där det står att per-

sonuppgifter inte får lämnas ut. Det innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras i studien 

samt att deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. I den här uppsat-

sen har jag beaktat detta genom att jag är den enda personen som har tillgång till personuppgifter och 

jag har förvarat uppgifterna på en på en plats där bara jag har tillgång till dessa. Efter att uppsatsen 

blivit godkänd kommer uppgifterna att raderas. Respondenternas namn har även blivit fingerade för att 

säkra konfidentialiteten. Jag har valt att kalla dem ”Tolk 1”,”Tolk 2” och så vidare, samt att kalla alla 

respondenter för hen istället för han eller hon.  

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att försäkra respondenten att de inte drabbas av negativa konsekvenser till 

följd av sin medverkan. Mer exakt gäller det att personen inte drabbas av negativa konsekvenser på ett 

personligt plan, som t ex blir av med sitt arbete på grund av något hen berättat i studien, eller får nega-

tiva konsekvenser fysiskt eller psykologiskt (Denscombe, 2016). En annan aspekt av detta är indi-

vidskyddskravet. Det innebär att information som kan möjliggöra kränkning eller annan skada inte 

används i rapporten. Därför gäller det att respondenternas information endast används för forsknings-

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har därför övervägt alla citat som kom att användas i uppsatsen 

och inte använt några som kan avslöja respondenternas identitet. Det är även viktigt eftersom en stor 

del av information har handlat om tolkens arbete och situationer som uppstått under detta arbete.  

 

5.9 Metodkritisk diskussion 

I det följande avsnittet kommer jag diskutera olika aspekter som kan ha påverkat studies resultat. 

 Det kan uppfattas som en nackdel att alla intervjupersonerna kommer från samma tolkför-

medling. Jag bedömer dock att mitt urval var tillräckligt heterogent för studiens syfte eftersom tolk-

förmedlingen Språkservice omfattar omkring 6000 tolkar och är det största i Sverige, samt att alla 
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tolkar i Sverige förväntas följa regler och lagar som rör tolkens arbete. Jag försökte dock även att få 

respondenter från andra tolkförmedlingar men fick inte det.  

 En aspekt som kan ha påverkat urvalet är att alla intervjupersoner fick 200 kr för att med-

verka. Skälet till detta var att försöka säkerställa att jag skulle få intervjupersoner att ställa upp. Dock 

tog bara fyra emot pengarna och resten meddelade att man inte ville ha ersättning. Hur detta kan ha 

påverkat urvalet är dock svårt att spekulera kring. Möjligen skulle detta kunna påverkat respondenter-

nas samtycke till studien. Det var ingen som uttryckte detta utan det är mina egna funderingar.              En annan och mer allvarlig brist i studien är problem med kommunikationen mellan intervjuare och respondent. Under intervjuerna märkte jag att det ibland uppstod 

språkförbistringar mellan mig och mina respondenter. Det handlade exempelvis om förvirring kring 

ordet: ”svårt” och ”svåra samtal”. Syftet var att respondenterna själva skulle beskriva vad som var ett 

svårt samtal, men ordet svårt tolkades ibland som tekniskt svårt, ibland som känslomässigt svårt och 

ibland som att den andra parten i samtalet hade det svårt. Några av respondenterna frågade mig om 

vad jag var intresserade av för svårigheter och i dessa fall svarade jag att det var svårigheter de upp-

levde i mötet mellan människorna i rummet och deras egna subjektiva svårigheter. Det gjorde i sin tur 

att frågorna ibland blev av mer ledande karaktär istället för mer öppen och utforskande. Jag borde 

antagligen ha tydligare definierat vad jag menade med ”svårigheter” och vad jag sökte för svar på 

mina intervjufrågor redan från start. Dock framkom många relevanta berättelser från alla respondenter 

kring forskningsfrågan vilket ändå tyder på att de som från början var osäkra på vad ”svåra samtal” 

betydde fick klarhet genom att fråga mig om detta. 

 

6. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer en redogörelse för det forskningsområde som syfte och frågeställningar 

angränsar till. Jag redovisar forskning som undersöker kontakttolkens subjektiva upplevelser av vad 

som kan vara svårt i ett samtal och bidragande faktorer som skapar svårigheterna, samt forskning om 

tolkars agerande och förhållningssätt.       

 Den nationella forskning som undersöker specifikt tolkens perspektiv på det offent-

liga sociala arbetet är begränsad, vilket har gjort att jag har valt att också använda mig av forskning 

om tolkens perspektiv på andra verksamhetsområden. Det är av framförallt inom hälso- och sjuk-

vårdsområdet som det finns nationell forskning om. Anledningen till att jag väljer att redovisa den 

forskningen är att dessa tolkar också är kontakttolkar och följer i princip samma riktlinjer som tolkar 

inom offentligt socialt arbete. Enligt Wadensjö (2015) arbetar också de flesta kontakttolkar både inom 

hälso- och sjukvården och i det offentliga sociala arbetet.  

 Eftersom nationell forskning om hur tolken upplever det sociala arbete är begränsad 

kommer jag framförallt att redogöra för internationell forskningen i ämnet. Problemet med detta kan 

vara att kontakttolken i ett annat land kan arbeta utifrån andra förhållanden. Men samtidigt ger det en 

bakgrund till problem som kan uppkomma för en tolk och jag kommer att använda detta i min analys 

och diskussion för att se om detta gäller mina respondenters utsagor också.     
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 Jag har delat in den tidigare forskningen i följande fyra områden; svårigheter till följd 

av faktorer på arbetsplatsen, svårigheter till följd av samtalsämne, svårigheter till följd av tolkrollen 

samt tolken som aktör. Därefter kommer en sammanfattning.  

 

6.1 Svårigheter till följd av faktorer på arbetsplatsen 

Tolken kan uppleva att svårigheter uppkommer till följd av faktorer på den arbetsplats där tolken utför 

sitt uppdrag. Forskningen visar att svårigheterna handlar om negativa attityder bland personalen 

gentemot tolken samt att samtalet inte är anpassat till omständigheterna som gäller ett tolkmedierat 

samtal (Fatahi, Mattson, Hasanpoor & Skott, 2005; Colley & Gúry, 2015).   

  I en svensk studie av Fatahi et al. (2005) undersöktes vilka problem som tolkar upp-

levde i sitt dagliga arbete i primärvården. Forskarna genomförde en gruppintervju med åtta auktorise-

rade tolkar med längre erfarenhet av att tolka inom primärvården. I intervjun framkom att tolkarna 

upplevde dagliga problemen till följd av tolkanvändares (personalen som exempelvis läkare och sjuk-

sköterskor) attityder och beteende gentemot dem. Intervjupersonerna menade att de såg sig själva som 

en del av personalstyrkan med en unik arbetsroll, men upplevde dagligen att den övriga personalen 

kunde bete sig nedvärderade mot dem och att de inte betraktades som en central del i ett patientsamtal 

utan istället associerade med längre samtal och dyra kostnader av personalen. En annan svårighet var 

att tolkarna kände att personalen medvetet uteslöt dem från att vara en del av gemenskapen bland de 

övriga anställda. Den här typen av behandling från personalen skapade konflikter och ibland ångest 

hos de intervjuade tolkarna.           

 Ett annat problem som framkom handlade om att verksamheten inte anpassade tolksamtalen 

till den triad som samtal med tolk innebär. Ett exempel var när läkaren inte koncentrerade sig på att 

tala till patienten utan istället behandlade tolken som patientens ombudsman, vilket gjorde att patien-

ten kom ur fokus. Tolkarna beskrev även att det var problematiskt att tolksamtalen hade samma tids-

ram som samtal utan tolk. Eftersom samtal med tolk är mycket mer tidskrävande blev detta problema-

tiskt av den orsaken att patienten inte fick tillräckligt med tid för att förstå och ställa frågor i samtalet.

 I en brittisk studie av Colley och Gúry (2015) föreslås tolkyrket att vara ett ”hybrid-yrke” 

eftersom tolken alltid utför sin arbete på en annan professions arbetsplats. Det medför bland annat att 

tolken i sitt arbete måste anpassa sig till den specifika arbetsplatsen och lära sig utföra vad forskarna 

kallar ”gränsarbete”, vilket innebär att lära sig vad den egna rollen och statusen innebär i just den ar-

betskontexten. I studien intervjuades elva tolkar om sina erfarenheter som kontakttolk. Studiens resul-

tat visar att tolkanvändare använder tolken som ett verktyg i sitt eget arbete och att de förväntar sig att 

tolken ska kunna aspekter av arbetet i den kontext den utför tolkningen på. Forskarna menar att tolk-

användare inte ser kontakttolken som en unik expertis i sammanhanget utan istället behandlar tolkarna 

som en assistent, vilket indikerar att det finns en förväntning på tolken som ett hybrid-yrke.  
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6.2 Svårigheter till följd av samtalsämne   

Tolken kan också uppleva att svårigheter kan uppkomma i samtal på grund av att tolken tolkar sär-

skilda samtalsämnen. Den tidigare forskningen visar att tolken påverkas negativt av att tolka samtal 

där klienten berättar om svåra upplevelser som denne varit med om, eller om klienten mår dåligt och 

upplever psykisk ohälsa (Björn, 2005; Berthold & Fischerman, 2014; Lai, Heydon & Mulayim, 2015; 

Doherty, Wyne & MacIntyre, 2010).  

 Ett centralt tema i forskningen om tolkens subjektiva upplevelser är tolkens erfaren-

heter av klienter som har trauman. Det framkommer i ett flertal studier att trauma-samtal innebär en 

svår tolkningssituation för tolken. I en svensk artikel av Björn (2005) redogörs för att det kan uppstå 

särskilda svårigheter i psykoterapeutiska samtal med tolk med patienter som har en flyktingbakgrund. 

Ett av problemen som artikeln redogör för är om patienten uttrycker starka reaktioner som tolken inte 

är van vid att höra. Det kan leda till att tolken själv upplever svåra känslor, särskilt om tolken eller 

någon i dennes familj har varit med om trauma eller flykt.      

 I en amerikansk artikel av Berthold och Fischerman (2014) beskriver författarna att 

det kan bli en utmaning att tolka för klienter som är trauma-överlevare om tolken inte har någon ut-

bildning i att bemöta trauma. Tolken kan ha svårt att uttrycka komplexa och svåra känslor om de sak-

nar rätt kunskaper. Utan utbildning kan tolken bemöta trauma-överlevaren på fel sätt, vilket kan leda 

till att mötet blir ineffektivt, skadligt och oetiskt. Men Berthold och Fischerman (2014) beskriver även 

att dessa samtal kan påverka tolken själv negativt eftersom tolken måste repetera ett trauma som klien-

ten har varit med om. Det kan t ex vara att klienten säger ”jag blev våldtagen” och då måste tolken 

också säga ”jag blev våldtagen”.  

 Vid tolkning av traumasamtal kan tolken även drabbas av något som kallas ”vicarious trau-

mas”, vilket på svenska översätts sekundär traumatisering. I en australiensisk studie av Lai et al. 

(2015) beskrivs att vicarious trauma är en negativ inre upplevelse som kan drabba professionella som 

har arbetat med trauma-klienter. Det uppkommer till följd av att den professionelle engagerat sig em-

patiskt i klientens traumatiska berättelse och blir starkt identifierad med klientens upplevelse. I studien 

framkom att 68% av de 281 tolkarna som besvarade studiens enkät i snitt en timme per vecka tolkade 

samtal som innefattade trauma, vilket innebar samtal där klienter uttryckte sorg och hjälplöshet, berät-

tade om våld, traumatiska händelser, sjukdomar, sexuella övergrepp, tortyr eller mord. Resultatet av 

studien visade att den typen av samtal påverkade tolken både personligt och professionellt, och att 

samtalen för en del personer kunde leda till att tolken utvecklade vicarious trauma.  

 En annan svårighet är att tolken kan påverkas negativt av att tolka för klienter med psykisk 

ohälsa. En brittisk studie av Doherty et al. (2007) undersökte tolkars upplevelse av att arbeta med kli-

enter som vistades på psykiatriska institutioner. Resultatet av forskarnas enkätstudie visade att över 

hälften av respondenterna upplevde att de blivit negativt emotionellt påverkade av att tolka på psykia-

triska intuitioner. Respondenterna hade haft svårt att inte tänka på klientens problem efter det att tolk-

ningen var slut och upplevde starka känslor i form av ledsamhet, ilska, hjälplöshet, skuld och maktlös-
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het. Anledningen beskrevs vara en kombination av arbetet med bedrövade klienter, att höra deprime-

rade historier och att tolkarna själva kände sig bedrövade till följd av detta. Det framkom även att det 

var en utmaning för flera av tolkarna att bemöta klienter de tyckte illa om, eller om tolken misstänkte 

att klienten hittade på något som den berättade.  

6.3 Svårigheter till följd av tolkrollen  

Flertalet studier belyser att tolken upplever sig hamna i svåra situationer på grund av svårigheter kopp-

lade till sin yrkesroll (Tryuks, 2006; Colley och Gúry, 2015; Fioretos, Gustafsson & Norström, 2013; 

Doherty et al., 2007). Både nationell och internationell forskning visar att den officiella arbetsrollen 

har många begränsningar och även ibland motstridiga arbetsuppgifter som kan skapa svårigheter för 

tolken. 

 En anledning till att tolken upplever svårigheter är att tolken önskar göra mer i sitt 

arbete än den får enligt sin officiella yrkesroll. I en studie från Polen av Tryuks (2006) undersöktes 

kontakttolkning med fokus på hur tolken förhåller sig till sin roll som tolk. Resultatet av en enkätstu-

die visade att 85 av 95 personer var nöjda med sin arbetssituation men att majoriteten önskade att de 

kunde vara mer involverade i klientens situation än den traditionella tolkrollen föreskriver. Tolkarna 

ville uppfylla tolk-idealet, vilket är att ”hålla sig i bakgrunden” och vara ”osynlig”, men önskade sam-

tidigt vara mer involverad och sätta klientens behov i första rummet. Studiens författare förklarar att 

tolken upplever denna svårighet på grund av att kontakttolkens yrkesroll är anpassad efter konferens-

tolkens arbetsförutsättningar i vilken tolkens ideal är att vara opartisk, känslomässigt distanserad och 

vars syfte är att bara återge det som sägs. Idealet fungerar inte för kontakttolken som arbetar med mel-

lanmänskliga relationer, vilket även är en av slutsatserna i Colley och Gúry (2015) studie.  

 En annan aspekt är att tolken i en del situationer blir tvungen att agera utanför sin 

yrkesroll. Det framkommer i flera studier att tolkens yrkesroll egentligen innebär en rad andra inoffi-

ciella arbetsuppgifter som rentav går emot den officiella tolkrollen och dess etiska regler. En schwei-

zisk studie av Bischoff, Kurth & Henley (2012) undersökte hur tolkar uppfattar de roller som tolken 

tilldelas på arbetsplatsen och de roller som tolken självmant tog på sig i sitt arbete på ett sjukhus. 

Forskarna intervjuade 12 tolkar med erfarenheter av detta. Intervjupersonerna beskrev i början av in-

tervjun att de ansåg att det viktigaste i deras arbete var att återge en exakt ord-för-ord tolkning, i enig-

het med deras yrkesroll. Däremot visade det sig längre in i intervjuerna att tolkarna många gånger 

hade andra typer av uppgifter som de ansåg tillhörde sin roll i sammanhanget. Det var t ex att skapa en 

god relation mellan läkaren och patienten och att förmedla interkulturella förklaringar mellan dem. 

Respondenterna berättade att det kunde innebära att läkare bad tolken ge interkulturella förklaringar 

och t ex förklara ”patients kultur” för läkaren och ”schweizisk kultur” för patienten. Studiens resultat 

visade också att tolken kunde känna ett ansvar för relationen mellan patient och sjukvårdspersonal, 

och att tolken ville att det inte skulle uppstå onödiga konflikter på grund av deras olika kulturella bak-
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grunder. Det framkom även att respondenterna såg det som en del av sin uppgift som tolk att hjälpa 

immigranter att integreras i Schweiz.     

 Den tidigare forskningen visar att det är vanligt förekommande att tolken ger interkul-

turella förklaringar i tolkmedierade samtal. I en svensk studie av Fioretos et al. (2013) intervjuades 26 

kontakttolkar vid tre tillfällen angående sin roll som ”cultural broker", vilket jag översätter till kultur-

mäklare. Det innebär en person med tvärkulturell kompetens som kan förklara kulturella olikheter i en 

multikulturell kontext. Även om tolken inte får vara kulturmäklare enligt sin yrkesroll krävs det många 

gånger av situationer i tolkens arbete, menar Fioretos et al. (2013). Tolken kan tilldelas rollen som 

kulturmäklare av andra parter i samtalet. Studiens resultat visade att det är vanligt att klienten förvän-

tar sig att tolken agerar som en allierad på grund av att de talar samma språk. Tolken kan också själv-

mant ta på sig rollen. Resultatet visade att det är i situationer när tolken vill använda sin kulturella 

kompetens men inte får göra detta. Det var t ex när tolken upplevde att parterna hamnade i konflikter 

på grund av deras olika kulturella bakgrunder. Det kunde innebära att tolken upplevde att socialarbeta-

ren uttryckte sig på ett olämpligt sätt gentemot klienten vilket var något som tolken upplevde gjorde 

klienten upprörd och därmed ledde till att samtalet inte blev bra.  

  

6.4 Tolken som aktör  

Tolkar har olika strategier för att bemöta situationer där de upplever att det uppkommer svårigheter. 

Den tidigare forskningen visar att tolkar försöker utifrån sina förmågor och förutsättningar bemöta och 

behärska svårigheterna (Dubus, 2015a; Doherty et al., 2007; Bischoff, Kurth & Henley, 2012; Dubus, 

2015b; Fioretos et al., 2013).  

 Den tidigare forskningen visar att tolkar använder sig av sina egna personliga egen-

skaper när det uppkommer svåra situationer under tolksamtalet. I en studie av Dubus (2015a) från 

USA intervjuades 36 tolkar om hur de använder sig av vad forskaren kallar för ”self” i sitt arbete. Jag 

översätter fritt ”self” till att ”använda sig själva” eller ”sitt eget”, och det är egna personliga resurser 

som inte har med yrkesrollen att göra. I studiens resultat visade det sig att tolkar medvetet använde sig 

av sina mer privata sidor som t ex sin religiösa tro. Det gjorde de eftersom de ansåg att det var något 

som förbättrade samtalet mellan parterna och kunde hjälpa till att försöka skapa en balans i samtalet 

mellan de olika parterna, t ex om tolkanvändaren betedde sig ”hårt” mot klienten så pratade tolken på 

ett sätt så samtalet ”mjuknade”. Men detta gjorde tolken bara om tolken själv upplevde att det var nå-

got som behövdes i situationen. Om tolken ansåg att tolkanvändaren var bra i kontakten med klienten 

så höll sig tolken istället mer i bakgrunden (Dubus, 2015a).     

 Det framkom även att tolken ville skapa en trygg miljö för klienten. Det gällde fram-

förallt i samtal där klienterna var flyktingar. Då försökte tolken ta reda på information om klientens 

bakgrund, exempelvis vilket område klienten kom från i sitt ursprungsland, så att de kunde anpassa 

samtalet utifrån detta. Ett annat sätt för att inge tillit var att använda sitt kroppsspråk och sitt röstläge, 
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ha ögonkontakt med klienten samt att, om det var möjligt, arrangera stolarna i rummet för att klienten 

skulle se alla parter i rummet (Dubus, 2015b).  

 I samtal när tolken upplever det som ett svårt samtalsämne att tolka (Dohertys et al., 

2007) framkommer att tolkar har vissa ”coping strategier” för att inte själva drabbas av svåra känslor 

till följd av samtalen. Strategierna var att sätta tydliga gränser i samtalet med de olika parterna, men 

också att acceptera sin egen rolls begränsningar. Något annat som framkom var att i efterhand tänka 

igenom sessionens innehåll för sig själv eller prata om sina känslor med någon annan (t ex socialarbe-

taren, sin familj eller andra tolkar). Dohertys et al. (2007) och Lai et al. (2015) visade också att en del 

tolkar tycker att det är för känslomässigt svårt att tolka inom t ex psykiatrin och därför medvetet väljer 

bort sådana tolkningssuppdrag.   

 När det gäller tolken som kulturmäklare framkom i den tidigare forskningen (Fioretos 

et al., 2013; Bischoff et al., 2012) att tolken ibland aktivt väljer rollen som kulturmäklare för att för-

söka hjälpa parternas i deras kommunikation, och framförallt för att hjälpa klienten att få mer stöd och 

hjälp. Fioretos et al. (2013) beskriver att tolken har ett visst handlingsutrymme utifrån att vara kultur-

märklare genom att t ex översätta ett budskap lite annorlunda för att på så sätt anpassa budskapet till 

klientens kulturella förutsättningar. Utifrån sin position i samtalet kan tolken agera som kulturmäklare 

i samtalet utan att någon av parterna märker av detta, studiens författare menar både finns för- och 

nackdelar med detta.   

  

6.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Studierna som redovisades i detta kapitlet visar att tolken upplever svårigheter i sitt arbete till följd av 

flera olika faktorer. En central svårighet är att tolkens unika roll i samtalet inte respekteras; parterna i 

samtalet förväntar sig antingen mer eller andra saker från tolkens roll, t ex att tolken ska föra klientens 

talan, att tolken ska anpassa sig till verksamhetens krav eller att tolken ska ge interkulturella förkla-

ringar.  

 En annan svårighet som den tidigare forskningen visar är att tolken kan uppleva svå-

righeter i samtal som handlar om klientens trauma eller psykiska ohälsa. Flera av de redovisade studi-

ernas slutsatser var att tolkar inte alltid har rätt typ av utbildning för att hantera vissa typer av samtal, 

vilket kan leda till skada både för den traumatiserade klienten men också för tolken själv (t ex vicarous 

traumas). En annan slutsats är att tolkens yrkesroll inte är anpassad till möten som handlar om mel-

lanmänskliga relationer.  

 I situationer när tolken upplevde att samtalet blev svårt visade den tidigare forskning-

en att tolken kunde känna ansvar för att det inte skulle uppstå konflikter. Av den anledningen handlade 

tolken många gånger utanför sin yrkesroll för att försöka skapa en skapa tillit och en trygg miljö i sam-

talet genom att bemöta klienter utifrån med sin kulturella kompetens.  
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7. Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska verktyg som används i analysen för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Jag har valt att använda mig av en modell, en teori samt ett teoretiskt begrepp ef-

tersom de kompletterar varandra och därigenom skapar relevanta utgångspunkter för att analysera 

studiens resultat. Dessa är filter- och brusmodellen, rollteori samt det teoretiska begreppet skön.  

 I en tolkningssituation påverkas tolkningen av materialet av ett antal faktorer. Jag har 

valt att studera tolkens roll samt parternas kommunikation i samtalet, eftersom jag bedömer att detta är 

centrala aspekter i tolkningen som påverkar samtalet. I analysen har jag därför utifrån filter- och brus-

modellen samt rollteorin analyserat två olika aspekter av de svårigheter som framkom i resultatet, och 

därmed besvaras frågeställning ett och två. Därefter har jag använt mig av begreppet skön för att un-

dersöka hur tolken resonerar och handlar i de olika aspekterna av svåra situationer, vilket besvarar den 

tredje frågeställningen.  

 

7.1 Kommunikationsteori: Filter- och brusmodell 

Kommunikationsteori är i grunden baserad på psykologiska studier om människors samspel och 

kommunikation (Payne, 2005). För att illustrera hur individen tar emot, tolkar och organiserar inform-

ation i ett kommunikationssammanhang har teorin genererat ett flertal modeller. En modell fungerar i 

stort sätt som en teori men är enklare och där syftet är att visa en övergripande bild av ett fenomen 

(Nilsson & Waldemarsson, 2007). För att analysera kommunikationen i tolkmedierat samtal i offent-

ligt socialt arbete har jag valt att använda mig av Kommunikationsteorins Filter- och brusmodell som 

den redogörs för av Nilsson och Waldemarsson (2007).  Filter- och brusmodellen beskriver att kom-

munikation sker genom att ett budskap skickas genom en kanal från en sändare av ett budskap till en 

mottagare. Ett budskaps mening och innebörd ligger i sändarens och mottagarens medvetande, vilket 

innebär att ett budskap aldrig är helt neutralt utan alltid präglas av parternas förståelse och tolkningar. 

Kanalen är kontexten för kommunikationen och påverkas av om den sker i en kanal som är en telefon 

eller om det är ansikte mot ansikte. I samtal som sker ansikte mot ansikte är intryck från hörsel och 

syn under samtalet minst lika centrala som en individs ord, medan språket blir det centrala i ett tele-

fonsamtal (ibid.). Enligt modellen är det två faktorer som påverkar och förändrar budskapet i sin väg 

genom kanalen mellan parterna. Den ena faktorn kallas för brus och är störningar i kommunikationen 

som gör att budskapet som sändaren kommunicerar tolkas annorlunda av mottagaren. Bruset kan upp-

komma av störningar i miljön (vilket kallas fysiskt brus), eller på grund av att det sker misstolkningar 

av informationen mellan sändaren och mottagaren till följd av mångtydighet eller olika språkvanor 

(vilket kallas semantiskt brus), eller kan även utgöras av fördomar, misstänksamhet och individens 

psykologiska försvar (vilket kallas psykologiskt brus) (ibid.). 
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 Den andra faktorn som påverkar sändarens budskap är mottagarens filter. Modellen 

beskriver att det innebär att mottagaren filtrerar budskap genom sina tidigare erfarenheter, bakgrund, 

kultur, språk samt förväntningar på den andre parten. Sammantaget kan detta innebära att om perso-

nerna som kommunicerar t ex kommer från olika kulturer eller inte talar samma språk kan det på 

grund av filter och brus uppstå missförstånd, som kan handla om att de tolkar ord olika eller att de har 

en fördomsfull eller misstänksam uppfattning av sändaren som ”skickas med” i budskapet (ibid.). 

Nilsson och Waldemarsson (2007) menar dock att det går att sända och mottaga mer eller mindre ne-

utrala budskap genom kunskap och träning i kommunikation. Detta går att likna med vad tolken ska 

göra i sitt arbete, alltså att sända vidare budskap som ska hållas neutrala och inte färgas av tolkens 

egna filter eller brus. 

7.2 Rollteori          

Rollteori används för att belysa människors interaktioner och samspel utifrån tesen att individens 

handlande är kopplat till förväntade åsikter och beteenden som tillhör en särskild roll. Teorin används 

för att studera hur människors socialiseras in olika roller och agerar utifrån rollens förväntningar. Jag 

har valt att använda mig av Repstads (2016) redogörelse av rollteoretiska begrepp ur ett normperspek-

tiv på mänskligt beteende. Jag kommer analysera tolkens yrkesroll utifrån rollteorin som den beskrivs 

av Repstad (2016) och använda mig av begreppen roll, normer, förväntningar och rollkonflikt.          

En                         En roll är skapad av normer och förväntningar för hur en individ ska bete sig i en 

bestämd social position, vilket t ex kan vara en yrkesroll. I den här studien kommer tolkens yrkesroll 

att vara i fokus. En yrkesroll är skapad av normer som både är formella och informella. De formella 

normerna är t ex regler och riktlinjer på en arbetsplats och de informella normerna är oskrivna regler 

för exempelvis hur kollegor interagerar med varandra. Det innebär exempelvis att tolkens roll är skap-

ad av riktlinjerna i ”God tolksed” (Kammarkollegiet, 2018) samt verksamhetens regler, men även 

andra individers förväntningar på hur tolken ska bete sig. Repstad (2016) beskriver att normerna och 

förväntningarna som individen upplever antingen kan vara verkliga eller inbillade, men att dessa präg-

lar rollen lika mycket. Det är centralt hur individen tolkar sin egen roll och de förväntningar som 

kommer utifrån. Individen kan exempelvis inbilla sig att chefen på arbetsplatsen förväntar sig ett visst 

beteende och detta kommer då prägla individens beteende. Förväntningar på en viss roll begränsas inte 

bara till särskilda handlingar, utan omfattar även förväntningar i form av en rollinnehavares motivat-

ioner och känslor. Det betyder exempelvis att det finns en förväntning på att en socialarbetare ska vilja 

hjälpa klienten, samt att denne ska känna empati med klienten. Dessa förväntningar kan låta krav-

fyllda, men Repstad (2016) menar att om en individ handlar utifrån en yrkesroll som denne behärskar 

och känner sig trygg i kan det vara bra för individen, och det möjliggör även för samarbete med andra 

professionella. 
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 Normer och förväntningar gör enligt teorin att individer socialiseras in i olika roller och 

om individen känner att rollen innebär en viktig uppgift internaliseras rollen, vilket betyder att indivi-

den bejakar rollen och införlivar den i sitt sätt att tänka och handla. Men en roll är inte alltid enkel att 

spela utan ställs ofta inför olika utmaningar och dilemman. En svårighet som kan uppstå är om rollen 

är utformad så att motstridiga normer och förväntningar riktas mot rollinnehavaren, vilket i rollteorin 

kallas rollkonflikt. Det kan uppstå på grund av att olika grupper har olika förväntningar på rollinneha-

varen. Det kallas en intrarollkonflikt och innebär att olika motstridiga förväntningar riktas mot en och 

samma roll. En annan anledning till svårigheter är om rollen är av diffus karaktär vilket handlar om att 

det kan vara svårt att avgöra var gränserna för ett visst beteende i rollen går, exempelvis i en yrkesroll. 

Repstad (2016) beskriver att det inte finns någon självklar lösning på en rollkonflikt, utan att lösning-

en kan variera beroende på situation. När en rollkonflikt uppstår kan individen försöka lösa den genom 

att välja att bemöta en viss grupps förväntningar, exempelvis chefens förväntningar före klientens. 

Ibland går dock inte konflikten att lösa alls på grund av att rollen är utformad som den är.       

7.3 Begreppet skön  

Skön (på engelska discretion) är ett begrepp som används för att beskriva en professionells handlings-

utrymme och kan definieras som ”en sfär av autonomi där ens beslut i någon mån är avhängiga per-

sonliga värderingar och avvägningar” (Grimen och Molander, refererad i Skaaden 2017, s. 191). Det 

går att skilja mellan en strukturell och en epistemisk dimension av skön. Den strukturella beskriver 

skön som ett handlingsområde där den professionelle kan handla genom att välja mellan olika hand-

lingsalternativ. Den epistemiska däremot innebär att den professionelle i situationer av obestämdhet 

måste resonera sig fram till vad som är ett bra handlingsalternativ (Molander, 2011). I den här studien 

används den epistemiska dimensionen. Skön illustreras som hålet i en munk, där munken är yrkesutö-

varens professionella restriktioner och hålet i munken är skönsdomänen. Skaaden (2017) skildrar tol-

kens skönsdomän som bestående av tolkens yrkesetik som de yttre restriktionerna (munken) och tol-

kens omdömesförmåga som själva skönsutövandet (hålet). Tolken måste täta hålet med hjälp av sin 

omdömesförmåga och i sitt yrkesutövande försöka skilja en ”god” lösning från en ”dålig” med hjälp 

av sina resonemang (ibid.). Ett drag hos skön är att även om individer resonerar noggrant kan de 

komma fram till olika slutsatser och lösningar på ett problem (Molander, 2011).                                                                                              

S                     Skaanden (2017)  avgränsar tolkens uppgift till att ”återge och koordinera parternas 

yttranden” (s. 208). Det innebär att tolkens fokus ska vara på att vara en unik part i samtalet som neu-

tral och opartisk, men samtidigt inte osynlig. För att förstå tolkens uppgift beskrivs två förhållanden. 

Den ena är att tolken inte får ta över situationen eller komma i vägen (för att parterna ska förstå 

varandra och undvika missförstånd) och det andra är att tolken i den specifika situationen ska återge 

ett komplext språkligt material som dessutom är mycket kontextbundet. Inom denna smala och kom-

plexa domän ska tolken utöva sitt skön. Tolken måste då både använda sig av sina språkliga kunskaper 

och samtidigt ta hänsyn till de indikationer som kontexten ger. Av de anledningarna är bilden av tol-
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ken som en ”översättningsmaskin” helt felaktig menar Skaaden (2017), eftersom det inte går att över-

sätta en konversation ordagrant mellan två språk.             

8. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat vilket har sorterats in i tre tematiska områden. Det första 

temat är Socialarbetarens påverkan på tolkningssituationen. Här undersöker jag hur tolken upplever 

att socialarbetarens agerande försvårar tolksamtalet. Det andra tematiska området är Klientens påver-

kan på tolkningssituationen. Under denna rubrik undersöker jag vad tolken upplever att klienten gör 

som försvårar tolksamtalet. Det tredje tematiska området är Tolkens egen påverkan på tolkningssituat-

ionen, där redovisas för vad tolken upplever händer när tolken själv är den som skapar svårigheten i 

samtalet. För alla tre teman redovisar jag också hur tolken hanterar situationerna.  

 

8.1 Socialarbetarens påverkan på tolkningssituationen 

Samtliga respondenter beskriver överlag sina erfarenheter av att arbeta med socialarbetare som posi-

tiva, men de har också varit med om olika svårigheter som uppkommit på grund av att de uppfattar att 

socialarbetaren brister i sitt bemötande. Jag kommer att gå igenom olika situationer när tolken upple-

ver att socialarbetaren brister i bemötandet, samt hur tolken agerar i situationerna.  

8.1.1 Socialarbetaren bemöter inte klientens individuella förutsättningar                           

När de intervjuade tolkarna berättar om vad som utgör ett svårt samtal framkommer att socialarbetaren 

ibland är den som försvårar tolksamtalet. Det är särskilt i situationer när socialarbetaren inte bemöter 

klientens individuella förutsättningar, vilket är något tolkarna upplever skapar svårigheter i kommuni-

kationen mellan parterna i rummet. Flera respondenter beskriver att de upplever att klienter de träffar 

kan hamna i ett betydande underläge i mötet med myndigheter på grund av att de inte behärskar det 

svenska språket. Det gäller framförallt om de nyligen kommit till Sverige eftersom många av dessa 

klienter uppfattas ha särskilda svårigheter att förstå och ta till sig information. Respondenterna har då 

uppfattat det som att klienten behöver särskild hjälp att få information förklarad för sig och de lyfter 

fram att de anser att det är viktigt att information förklaras utifrån klientens individuella förutsättning-

ar. Eftersom socialarbetaren har ansvaret för samtalets språkliga innehåll och därav att förklara in-

formation på ett sådant sätt att klienten förstår och tar till sig informationen kan tolken uppleva att 

socialarbetaren i en sådan situation brister i sitt bemötande. En respondent beskriver detta enligt föl-

jande:  

Säg att du pratar med en person som är outbildad, arbetsklass ungefär, van att använda svordomar 

och liknande. Sen tilltalar du i det här läget en välutbildad myndighetsperson. Myndighetspersonen 

antyder saker och ting bara och är inte tydlig, och den andra behöver mycket mer tydlighet för att 

förstå. Och då uppstår frustration hos båda. (Tolk 4) 

I en del fall försvårar socialarbetaren tolkningen eftersom socialarbetaren inte tillräckligt anpassar sig 

till att vissa klienter saknar akademisk utbildning eller är analfabeter. Klienten har då har svårt att 
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förstå och ta till sig myndigheters information på det sätt som ges av socialarbetaren. När socialarbeta-

ren inte anpassar sig upplever tolken att tolksamtalet blir svårt eftersom att kommunikationen inte 

fungerar mellan parterna. En annan aspekt som försvårar samtalet är att socialarbetaren inte uppfattas 

vara medveten om att svårigheter uppkommer till följd av att de inte möter individen. Det kan handla 

om att socialarbetaren inte förklarar innebörden i en del ord utan antar att klienten vet innebörden. 

Exempelvis att inte förklara ord specifika för myndigheter som försäkringskassan, socialtjänsten eller 

migrationsverket. Några respondenter berättar att det kan bli extra svårt för klienter som inte tidigare 

besökt en myndighet eller om det inte funnits socialtjänst i deras forna hemland. 

Om en ska nämna myndigheter som inte finns i Turkiet eller tjänster som inte finns där, då är jag 

egentligen inte ålagd att tolka det utan jag måste säga det på svenska egentligen. Men vissa klien-

ter drar sig för att fråga vad betyder det egentligen. Alltså om jag säger exempelvis försäkringskas-

san, om det är någon som precis har kommit till Sverige, och de skäms och tänker okej detta är 

kanske nånting jag verkligen måste veta. De tror att det måste vara något enkelt och lätt och då 

skäms de kanske för att fråga …. Där tycker jag att de brister faktiskt ganska mycket, att man bara 

förutsätter att jamen hon vet det säkert. Det är egentligen deras uppgift att säga till mig förklara 

såhär och såhär för säkerhets skull. För jag som tolk får som sagt egentligen inte hoppa in och för-

klara saker och ting. (Tolk 5)  

 

Detta är ytterligare ett exempel på att tolkarna uppfattar det som att socialarbetaren inte anstränger sig 

tillräckligt för att klienten ska kunna förstå och ta till sig informationen.Ett annat ämne som samtliga 

respondenter återkommer till är de situationer där de uppfattar att socialarbetare väljer att inte beakta 

klientens bakgrund, forna hemland och kultur och seder som finns där. En del av de intervjuade tol-

karna upplever att socialarbetaren har en fördömande attityd mot klienternas kulturella bakgrund. För-

utom att klienterna inte kan språket och behöver hjälp från en myndighet så har många inte kunskaper 

om svenska normer och lagar. Respondenterna beskriver framförallt exempel som handlar om att kli-

enten förhåller sig till familjerelationer på ett annorlunda sätt och att de upplever att socialarbetaren 

beter sig fördömande mot klienten på grund av detta. Detta medför en svår situation för tolken, en 

respondent illustrerar hur en sådan situation kan se ut:  

För att det är barn inblandade och familjer som splittras som utsätts för orättvisa, det ser vi ju 

själva. Vi ser att man inte får den här chansen varken att höras eller att få sin åsikt prövad. Det tas 

inte hänsyn till. …. Tänk en familj som är generellt lågutbildad, kommer från landsbygden i ett 

annat land, och det kan förekomma hårdragning, örfilar, svordomar sånt där. Inte säkert att det be-

höver det men om det förekommer är det inte straffbart …. Det blir då ett orättvist fördömande 

från myndigheterna mot dessa människor …. Myndigheten agerar och anklagar dessa människor 

utan att beakta deras bakgrund. (Tolk 4) 

Myndighetens regler och riktlinjer som socialarbetaren arbetar utifrån kan leda till ett fördömande av 

klientens familjerelationer vilket i längden innebära att en familj splittras. Det uttrycks en uppfattning 

av intervjupersonerna att socialarbetaren inte alltid hjälper klienten utan istället riskerar att splittra 

familjer som redan befinner sig i en väldigt svår situation. En anledning till att detta upplevs som en 

konflikt för tolken själv är att denne har en förståelse för klientens kultur, bakgrund och sätt att upp-

fostra barn, samt att några respondenter även själva har en egen erfarenhet av att emigrera till Sverige.  
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8.1.2 Tolken förstärker, skriver om och bekräftar budskapet 

I det här avsnittet redovisar jag hur tolken agerar i situationer där socialarbetaren inte bemöter klients 

individuella förutsättningar. I intervjuerna framkommer att tolken använder sig av olika tekniker för 

att förbättra kommunikationen vid de tillfällen när klienten inte upplevs förstå. En sådan teknik är att 

förtydliga innehållet i budskapen som parterna skickar till varandra. Det gör tolken genom att förstärka 

budskapet genom röst och kroppsspråk så att det ska bli tydlig för mottagaren (socialarbetaren eller 

klienten). Tolken härmar och överdriver klientens beteende för att försöka få socialarbetaren att förstå 

det tolken upplever är klientens egentliga budskap. På så sätt kan tolken förtydliga om en klient är 

missnöjd, frustrerad eller inte förstår. Det kan t ex handla om att betona något för att göra det tydli-

gare, som Tolk 4 beskriver. 

Om du är frustrerad så måste jag påvisa din frustration, om du är sarkastisk så måste jag påvisa 

sarkasmen. Det går inte om jag bara säger en mening helt objektivt och sakligt då förstår du inte 

vad jag menar. Men om jag säger det med en viss betoning, på ett visst sätt, då förstår du att jag är 

så att säga sarkastiskt och ifrågasättande. Och det gör skillnad. (Tolk 4) 

Att förtydliga genom röst och kroppsspråk gör tolken både för klient och socialarbetare för att få par-

terna att bättre förstå varandra.En annan strategi som tolken tillämpar när socialarbetaren brister i att 

förmedla information är att tolken själv under tolkningsprocessen formulerar om budskapet så att kli-

enten ska förstå och ta det till sig. Det gör tolken genom att först försöka skapa sig en egen uppfattning 

om klientens bakgrund och vad personen har för behov. Tolken studerar och lyssnar därför på klien-

tens berättelser och språkbruk och försöker sedan anpassa språk, ord och meningsbyggnader i tolk-

ningen till klientens förutsättningar. Flera tolkar beskriver att de gör på det här sättet eftersom de vill 

hjälpa klienten ta till sig information samt underlätta samtalet. Tolk 6 beskriver det enligt följande:  

Sen personen i frågan, alltså klienten, vad har han för utbildningsbakgrund, på vilket sätt ska jag 

göra för att han ska förstå. Det är också en metod, det är också en konst att kunna få alla att gå åt 

rätt och samma håll. För pratar jag med en person på riktig arabiska, jag märker efter ett tag han 

hänger inte med utan då måste jag försöka på ett helt annat sätt, med en annan metod. Bara för att 

kunna få fram budskapet, det är det som är viktigast, det är vårt yrke. (Tolk 6)  

 

Tolk 6 beskriver det som tolkens viktigaste uppgift i yrkesutövningen att förmedla budskapet så klient 

respektive socialarbetare förstår det. En annan respondent Tolk 7 beskriver liknande att ”Använda 

rösten på ett bättre sätt, använda formuleringar på lite annorlunda sätt. För det är stora skillnader mel-

lan svenska och polska och det handlar inte bara om att översätta en mening, man kan säga samma sak 

på hundra olika sätt”. En ytterligare aspekt som framkommer är att tolken försöker ge bekräftelse till 

klienter där socialarbetaren brister i sitt bemötande. Det är i situationer då det finns ett fördömande 

mot klientens kulturella bakgrund. Några av respondenterna beskriver att de känner ansvar för att ge 

en bekräftelse och trygghet för klienten när socialarbetaren upplevs brista. I de situationerna bekräftar 

tolken klienten genom t ex ögonkontakt, leende och nickningar. En respondent berättar att hen vid ett 

tillfälle tolkade för ”Barn- och ungdom” när hen upplevde att socialarbetaren försökte pressa ett barn 

på ”fel sätt” att berätta om sina familjeförhållanden.   
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Hur hanterar jag.. jag tror att jag.. jag log jätte mycket för att jag försökte få henne att känna att det 

är okej även om du inte berättar så mycket som den andra personen försöker få ur dig, det är okej 

att berätta så mycket som du vill. Så hon sa efter en stund, den här flickan, att om hon kommer 

tillbaka hit igen.. Så sa hon att hon inte ville prata om inte jag var där, hon sa jag vill att hon ska 

vara med. Det kändes jättefint på något sätt att försöka ge den tryggheten. (Tolk 5)  

 

Samtidigt beskrivs en uppfattning av samtliga respondenter att det enligt deras yrkesroll inte har ett 

sådant ansvar för klienten utan bara ansvar för det språkliga, det vill säga att budskapet översätts kor-

rekt.  

Vi har tolketik som vi måste hålla oss till och där säger reglerna och rutinerna att vi bara är där för 

att tolka, och det innebär att vi kan inte förtydliga, vi kan inte försköna, vi kan inte liksom tillägga 

innehållet utan vi säger allt som sägs i jag-form. Alltså man kan säga att vi bara är en översätt-

ningsmaskin, vi kan inte tillägga eller göra förtydligande och det är tolkanvändarens ansvar att 

säga sitt budskap så som han vill. (Tolk 2) 

Respondenterna är alla överens om att de i princip inte ska lägga sig i socialarbetarens arbetsuppgifter 

även när de upplever att det blir fel eller att socialarbetaren gör fel. 

8.2 Klientens påverkan på tolkningssituationen  

Jag kommer i detta avsnitt att beskriva hur respondenerna upplever hur klienternas agerande kan för-

svåra tolkningen och sedan hur tolken förhåller sig till detta. Nedan kommer jag gå igenom några olika 

situationer där klienten har ett gränsöverskridande beteende. 

8.2.1 Klienten har ett gränsöverskridande beteende                       

En svårighet i tolkningsarbetet som de flesta respondenterna beskriver är när man upplever att klienten 

går över gränser i samtalet. En sådan gräns är att klienten försöker få hjälp och stöd av tolken utanför 

tolkens yrkesrolls förutsättningar. Det kan då uppstå svårigheter för tolken att hålla kvar neutraliteten 

om klienten försöker få tolken på sin sida. Tolk 5 berättar vad som kan hända:  

Då skulle jag tolka för familj- och barn och då handlar det om en anmälan gällande barn som far 

illa. Då kom jag, jag tror att jag var där en kvart innan själva mötet och då var det bara en familj på 

plats som väntade i väntrummet. De förstod att jag var tolk för jag hade på mig brickan och så. Så 

pappan försökte, han gick runt lite, jag förstod att han försökte skapa kontakt med mig, så frågade 

han Är det du som är tolken? och jag kan inte vara helt stum, så jag sa Ja och han sa Ja du vet hur 

de är socialtjänsten och då du vet hur de är gällande barn och uppfostran, och sa ungefär ta inte 

ställning mot oss där inne. Han ville skicka den signalen. Och jag försökte förmedla att jag både 

hade förståelse för honom men att jag skulle hålla mig neutral. Så när vi väl kom in dit så sökte de 

mig, nästan hela familjen sökte mig jättemycket med blicken, och typ stå inte på deras sida bara 

för att du är tolk utan förstå oss också. (Tolk 5) 

Vad som blir svårt i och med detta är att tolken känner att yrkesrollen missuppfattas från klientens 

sida. Flera andra respondenter berättar om liknande situationer t ex att det är vanligt att klienten pratar 

direkt till tolken, tittar mycket på tolken under samtalet och försöker skapa kontakt. Respondenterna 

framhåller att situationen kan bli mycket påfrestande eftersom de värnar om att deras yrkesroll ska 

vara så neutral som möjligt.       
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 En annan aspekt av klientens gränsöverskridande beteende är i situationer när klienten 

beter sig aggressivt. Det är något alla respondenter har upplevt förekommer i offentligt socialt arbete. 

Beteende riktas oftast mot socialarbetaren eller klientens egen familj men ibland även till tolken, och 

kan innebära att klienten är otrevlig, höjer rösten, skriker eller hotar någon. En respondent beskriver 

upplevelsen av de här situationerna:  

Han kom in i stort sätt nästan varje dag, antingen för- eller eftermiddag och bara att ha med en sån 

människa att göra kan förstöra ens dag faktiskt. Mycket jobbig. Det kommer bara gnäll, bara svor-

domar och inget schysst budskap, ingen kommunikation …. Då sitter jag där i kläm förstås, för att 

jag blir frustrerad varenda gång. (T4)  

 

Flera av respondenterna beskriver att klienternas beteende i dessa fall leder till att de upplever tolk-

ningssituationen som särskilt svår eller obehaglig och att det leder till att de känner sig frustrerade, 

irriterade, ledsna eller utmattade under en tid efter samtalet. Flera av respondenterna berättar att det 

händer att klienterna avbryter tolkens arbete genom att de skriker och pratar en längre tid vilket försvå-

rar för tolken att hinna tolka allt och ibland även minnas allt som ska tolkas. Ytterligare en aspekt i 

detta är att även när klienten uttrycker sig aggressivt måste tolken tolka informationen. Det beskrivs 

som en väldigt svår situation för flera eftersom det kan röra sig om rasistiska ord, svordomar, hot mot 

personer i rummet och liknande. Klienten uttrycker sig då på ett sätt som tolken inte känner sig be-

kväm eller inte vill tolka, men måste. En respondent uttrycker det enligt nedan:  

För mig är det jobbigt, de grejerna de säger måste komma ut ur min mun …. Riktiga svordomar 

och sånt du måste ju liksom tolka, de måste ju gå ur min mun. Herregud jag säger inte såna saker i 

vanliga fall som jag nu ska tolka. …. Det påverkar även mig den närmaste tiden efter uppdraget, 

men det går över. Men jag har fått mer grått hår från det. (Tolk 1) 

Det handlar både om att det känns olustigt att tolka och förmedla informationen men också eftersom 

det finns en risk att konflikter utvecklas om klienten svär eller är aggressiv. En del situationer blir 

extra svåra och påverkar tolkens yrkesutövning på ett väldigt personligt och moraliskt plan. Tolk 6 

berättar om en situation hen varit med om: 

Vi var på hembesök faktiskt, det var en 15-årig tjej som började svära till sin mamma, sin egen 

mamma och kallade henne för ett riktigt fult ord, enligt mig. Hon kallade sin mamma för hora …. 

Jag har aldrig och kan aldrig föreställa mig att min dotter skulle kalla sin mamma för ett sånt ord. 

Det sätter spår, det får inte förekomma, personligen tycker jag inte det får förekomma av ren mo-

ral. (Tolk 6)  

 

Tolkningssituationen kan bli en väldigt mödosamt och svår process. Det handlar om att tolkningen blir 

så obehaglig att tolken inte vill upprepa det som ena parten sagt.  

8.2.2 Tolken undviker, neutraliserar, dämpar affekter 

Vid intervjuerna framkommer att tolken använder särskilda strategier för att bemöta klienten när 

denne beter sig gränsöverskridande. En sådan strategi är att undvika klienten och försöka hålla 

sig mer i bakgrunden av samtalet. Det är framförallt i situationer när klienten försöker ta kontakt 

med tolken. Respondenterna berättar att de tittar ned på sitt papper, undviker ögonkontakt med 
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klienten samt fokuserar på tolkningen för att hålla sig utanför situationen. Respondent Tolk 1 

berättar ”Jag försöker inte samtala om någonting innan tolkningen och heller inte efter tolkning-

en, det måste vara professionellt”. Det handlar till stor del om att tolken vill bevaka sin objekti-

vitet och neutralitet för att undvika att det uppstår en svår tolkningssituation. Det finns ett lik-

nande förhållningssätt i samtal när klienten upplevs vara aggressiv. I de samtalen försöker tol-

ken tolka budskapet så att det neutraliserar situationen och inte uppstår en konflikt. Det gör 

tolken genom att inte tolka klientens alla svärord samt inte spegla aggressivt kroppsspråk och 

dåligt humör. T4 berättar ”Jag förklarar på ett svenskt vis, för om jag säger på ett arabiskt vis då 

kan det gå väldigt fel, då kan handläggaren t ex känna sig kränkt”. Tolk 4 utvecklar lite senare 

sitt resonemang:  

Jag menar, det finns också en etisk och moralisk aspekt i det hela. Tänk dig när du har två männi-

skor här på grund av t ex kulturkrockar börjar bråka, hamnar i bråk. Och om du kan och förmår att 

göra så att de förstår varandra båda två, utan att det uppstår en konflikt, hade du inte velat göra 

det? (Tolk 4) 

I ett samtal där konflikter uppstår eller riskerar att uppstå beskriver respondenterna att de tolkar över 

ett mindre aggressivt budskap till socialarbetaren. Det är ett mer neutralt och inte lika laddat budskap. 

Tolken tolkar inte alltid ordagrant i de situationerna utan fokuserar mer på att kommunikationen ska 

fungera och att parterna ska komma överens. Respondenterna beskriver att de har en position i samta-

let med möjlighet att påverka samtalsklimatet, t ex om klienten är upprörd, skriker och är arg kan tol-

ken tolka på ett lugnande sätt som påverkar samtalet. ”Jag försöker prata långsamt, tydligt och att man 

får ner den här stressituationen lite att man kommer till kan man säga det normala läget” (Tolk 7). 

Tolken dämpar därmed affekter i forma av aggressivitet i samtalet genom att själva vara lugna, prata 

långsamt och tydligt göra de andra parterna i samtalet lugna. 

Vi ska inte lägga oss i men däremot mitt lugn, när jag är lugn och inte går på deras tempo, då 

automatiskt dämpar jag ner deras ilska om man säger så. För så länge jag håller lugnet, han skriker 

- jag tolkar lugnt - hon har blivit irriterad på honom - jag tolkar lugnt. Och i och med de här se-

kunderna då jag tolkar lugnt är tillräckliga för att kunna dämpa ner. (Tolk 6) 

Genom att utstråla lugn så dämpas affekterna i samtalet. På så vis utvecklas inte tolkningssituationen 

till en ännu svårare situation.  

8.3 Tolkens påverkan på tolkningssituationen                            

I ett tolkmedierat samtal finns även tillfällen då tolken själv bidrar till att tolkningen blir svår. Jag 

kommer att redogöra för hur tolkens agerande leder till svårigheter och hur tolken förhåller sig till 

detta. Svårigheten beskrivs vara att förhålla sig till den egna yrkesrollen trots att man blir starkt 

känslomässigt påverkad. En del av det som skapar svårigheter med tolkens beteende har redan diskute-

rats ovan i avsnitt med socialarbetaren respektive i det med klienten. Det framkommer att det i är van-

ligt att yrkesrollen utmanas i offentligt socialt arbete, vilket skapar svårigheter som tolken måste för-

hålla sig till.  
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8.3.1 Känslomässiga svårigheter relaterade till yrkesetik                     

Eftersom yrkesrollen föreskriver att en tolk inte ska visa egna privata känslor i tolkningsprocessen kan 

det uppkomma svårigheter i samtal när tolken blir känslomässigt berörd. Ett vanligt exempel som be-

skrivs är de samtal då klienter berättar ingående om traumatiska händelser som exempelvis våld, mord, 

våldtäkter eller farliga sjukdomar. I de situationerna berättar intervjupersonerna att de kan uppleva 

samtalet som hemskt, tungt och ledsamt. Detta beskrivs ibland ha en djup inverkan på tolken som gör 

att de bär med sig känslorna även efter att uppdraget är avslutat.  

Hennes dotter som då var två år hade utsatts för ett sexuellt övergrepp på det här lägret som de 

hade varit på när de kom till Sverige först. När mamman berättade om detaljerna …. när hon väl 

öppnade upp sitt hjärta så var det, det var två socialsekreterare som var där, och sen jag och mam-

man, alla fyra brast i gråt. Efter det.. jag ville inte ens gå förbi den gatan på flera veckor, det var 

jätte, jätte jobbigt faktiskt. (Tolk 5) 

 

Tolk 5 berättar vidare att samtalet på socialtjänsten blev så pass svårt att hen sedan dess undvikit att 

utföra tolkningar inom det området på den socialtjänsten. Flera andra respondenter vittnar om liknande 

händelser. Tolk 6 berättar om ett samtal som var känslosamt ”Fanns ingen som satt i det mötet som 

inte började gråta. För det är så mycket känslor, så djupt ledsamhet”. Tolkarna beskriver att sorgen och 

ledsamheten kan påverka dem ett längre tag framöver och därmed påverka deras arbetssituation. I 

själva tolksamtalet riskerar den starka känslomässiga påverkan att tolken bryter mot tolketiken. Etiken 

för tolkar är som tidigare beskrivits baserad på lagar och regler, vilka ett av huvudkraven är neutralitet. 

I dessa svåra situationer utmanas därför neutraliteten.   

Ibland så har man ju hamnat i sådana situationer där man själv till och med har varit ledsen och 

man har tappat någon tår eller så. Inte just kanske socialen, men migrationsverket. T ex när man 

pratar om förhållanden man har kommit ifrån, alltså tänk dig att sitta framför en 16-årig tjej som 

själv sitter där och pratar om vad hon har upplevt, om de gångerna hon har blivit våldtagen och så-

där. Det är ingen lätt samtal alls. Det var det tyngsta samtalet jag har haft i stort sätt. Och som tur 

så var det ju en video, en videolänk och inte live på plats. Annars hade det varit mycket värre. Men 

ändå så fällde jag då faktiskt ett par tårar. Men jag visade det inte. (Tolk 4) 

Det här är en typ av samtal där tolken upplever att tolkningssituationen försvåras. Det blir en svår situ-

ation eftersom tolken vill vara neutral i samtalet men har svårt att kontrollera detta.    

8.3.2 Tolken döljer eller bejakar egna känsloyttringar 

Att visa känslor i en tolkningssituation försvårar tolkningen eftersom det bryter mot professionaliteten 

men också eftersom tolken påverkas negativt personligen. Det framkommer att tolken i sådana situat-

ioner har olika förhållningssätt till sina egna brister. Respondenterna skildrar t ex att man ibland för-

söker dölja sina känslor genom att behärska sig. 

Man försöker ha en koncentration på sina anteckningar, men det är klart då hörs rösten att den rent 

spontant ändras, tårarna börjar bli närmare, det är klart det är tufft men här är det en balans. (Tolk 

6) 
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Några andra respondenter beskriver att det mest centrala är att värna om neutraliteten, vilket innebär 

att även om känslor uppkommer måste tolken alltid hålla dem i schack. Men det är inte alla som håller 

med. Ett annat tillvägagångssätt är istället att bejaka sina känsloyttringar.  

Det kändes skönt att ingen av de som var på plats reagerade konstigt på att jag också grät. Det är ju 

meningen att jag ska vara professionell men jag kan inte hänga av mig mänskligheten där ute och 

komma in och tolka. Men det var jätteskönt att de inte hade fördomar kring att men du ska vara 

professionell och hålla tillbaka tårarna, så var det inte utan alla var jättekänsliga och berörda. (Tolk 

5) 

 

Flera andra tolkar beskriver att i situationer när samtalet handlar om traumatiska händelser är det ac-

ceptabelt att visa sina känslor, och de hänvisar till att ”de är mänskliga”. De tolkarna som är förlåtande 

mot sig själva berättar att i de situationerna när de själva har gråtit så har alla andra på mötet också 

gråtit (alltså socialarbetaren och klienten). Det verkar i de här situationerna vara accepterat för tolken 

att visa sina känslor, även från socialarbetarens och klientens sida. En del intervjupersoner menar att 

de ser det som en fördel att visa sorgsna känslor. Det kan handla om att visa omsorg som Tolk 7 be-

skriver: 

Jag försöker absolut inte dölja att jag är berörd. För det känns också som att det kan hindra klien-

ten från att tala om det som den egentligen vill tala om. Om jag dessutom ser att de jag tolkar för 

inte är lika lyhörda, eller lika intresserade, då försöker jag ännu mindre att dölja det. (Tolk 7) 

 

Att tolken visar känslor kan vara en fördel i samtalet för att samtalet ska gå framåt, och i situationer 

när socialarbetaren inte verkar lyhörd eller intresserad för klienten. En del tolkar står fast vid att de 

inte ska visa egna känsloyttringar och pekar på lagar och riktlinjer, t ex God tolksed (Kammarkolle-

giet, 2018), där det står att tolken inte får visa varken egna känslor eller reaktioner. 

För mig det är professionellt intresse, jag ser på det från lite olika perspektiv, jag koncentrerar mig 

inte på.. Naturligtvis känslor de finns, men för mig det är språket som står i centrum. Det är det 

som ger adrenalin att du känner ord. Allt kommer till orden, man måste känna till orden, man 

måste känna termerna. Det är som matematiken, om du kan formulan då blir det matematik. Om 

du inte kan formulan som är ord då blir det ingenting. Så det är det som man koncentrerar sig på. 

Åtminstone jag. Jag tror att som sagt, de tolkar som jag har pratat med, de är lite cyniska, det 

måste man vara, filtrera lite grann vad man hör. (Tolk 3)  

 

Några beskriver det också som att de inte upplever känslorna som ett problem utan istället fokuserar 

på tolkningsprocessen.  

9. Analys 

I följande avsnitt presenteras analys och diskussion där jag försöker förstå anledningar till varför tol-

ken upplever det som framkom i resultatet som svårigheter, samt varför tolken agerar som den gör. 

För att analysera materialet har jag använt mig av filter- och brusmodellen, rollteori, det teoretiska 

begreppet skön samt tidigare forskning i området. Utifrån detta har jag valt att ta fasta på två centrala 

sammanfattande fenomen som framkom under min bearbetning av data vilka är 
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1. Hinder i kommunikationen  

2. Tvetydigheter i tolkrollen  

9.1. Hinder i kommunikationen  

I studiens resultat framkom att respondenterna upplever svårigheter till följd av kulturella och seman-

tiska hinder i kommunikationen mellan socialarbetaren och klienten. Nedan har jag att analyserat detta 

med utgångspunkt i filter- och brusmodellen. Hur tolken bemöter svårigheten har jag analyserat med 

filter- och brusmodellen samt utifrån det teoretiska begreppet skön. 

9.1.1 Kulturella och semantiska hinder i kommunikationen           

I den här studiens resultat framkommer att tolken har en kulturell och semantisk kompetens när det 

gäller både klienten och socialarbetaren. Det visar sig då intervjupersonerna vid flera tillfällen berättar 

om deras kunskaper som rör både klientens och socialarbetarens olika språk, kultur, normer och seder. 

Tolken besitter alltså en tvärkulturell kompetens och kan därför förklara olikheter i en multikulturell 

kontext. Detta är i linje med vad som i tidigare forskning kallas för kulturmäklare (Fioretos et al., 

2013; Bischoff et al., 2012). Denna kunskap leder ibland till svårigheter för tolken i situationer när 

socialarbetare och klient hamnar i konflikt med varandra till följd av språkliga och kulturella olikheter. 

Respondenterna i denna studie beskriver att konflikten ofta inträffar när bägge parterna har olika kul-

turell bakgrund och där normer och värderingar skiljer sig åt, eller när de har olika utbildningsbak-

grund. En typisk sådan situation är då klienten är analfabet och socialarbetaren har en universitetsut-

bildning och försöker kommunicera utifrån dessa olika utgångspunkter. Tolkarna i min studie beskri-

ver att olikheterna kan försvåra kommunikationen och skapa missförstånd, konflikter och frustration i 

samtalet. De beskriver dessutom att deras egen kulturkompetens som ger en förståelse för bägge parter 

i dessa lägen kan bidra till en komplex situation för dem.      

 Anledningen till att det skapar en svår arbetssituation för tolken är att tolken har en möjlighet 

att underlätta kommunikationen genom att använda sin kulturella och semantiska kompetens. Social-

arbetare och klient har svårigheter i kommunikationen som de själva inte förstår, men som tolken 

förstår på grund av sin särskilda kompetens. När det uppstår en konflikt mellan de två parterna till 

följd av semantiska och kulturella olikheter uppstår det en situation där tolken antingen kan tolka or-

dagrant eller tolka ”kulturellt”, alltså att agera som kulturmäklare. Samtidigt är det inte tolkens arbets-

uppgift att tolka kulturellt, utan tolken ska bara tolka informationen i samtalet. Men den här studiens 

respondenter lyfter att detta ändå är en svårighet eftersom om de i sådana situationer tolkar ordagrant 

kan det leda till missförstånd. Den kulturella kunskapen kan i många fall vara något de båda parterna 

saknar om varandra och av den anledningen skulle det kunna betraktas som en fördel att tolken inne-

har denna kunskap. Men i min studie upplevdes detta som en svårighet eftersom tolken inte får berätta 

att hen uppmärksammar svårigheterna, samt att det är socialarbetarens uppgift att i samtalet se till att 

klienten förstår och tar till sig information.        
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  För att förstå respondenternas upplevelser av en sån situation har jag använt mig av 

Filter- och brusmodellen (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Utifrån modellen beskrivs att kommuni-

kation försvåras om parterna i ett samtal har olika filter och brus. Enligt modellen kommunicerar en 

sändare och en mottagare ett budskap genom en kanal. I kanalen kan budskapet förvanskas av filter 

och brus, vilket innebär att parterna kan tolka informationen olika på grund av sina olika bakgrunder, 

och detta kan leda till missförstånd. I den här studiens resultat framkommer att intervjupersonerna 

ibland uppfattar att klient och socialarbetare har olika filter och brus som stör kommunikationen. In-

tervjupersonerna upplevde att de flesta konflikter uppkom på grund av socialarbetarens och klientens 

språkliga och kulturella skillnader, alltså olika filter och brus. Det framkom t ex att det är när respon-

denterna upplever att socialarbetaren använder sig av ett myndighetsspråk, eller formulerar sig vagt 

och otydligt som klienten inte förstår. Tolken kan då uppfatta bruset mellan parterna på grund av sina 

kunskaper om de båda talade språken, och uppfatta att klienten har svårt att ta till sig informationen på 

grund av sin kunskap om klientens filter, den kulturella kunskapen om klientens bakgrund. Anled-

ningen till att tolken uppfattar parternas brus och filter är att tolken har en kunskap om parternas olika 

bakgrund. 

9.1.2 Tolken reducerar kulturella och semantiska hinder i kommunikationen  

När tolken upplever att det förekommer kulturella eller semantiska hinder i ett samtal som skapar kon-

flikter och missförstånd försöker tolken att reducera dessa hinder. Eftersom tolken inte får berätta att 

hen uppmärksammar svårigheter finns andra tillvägagångssätt som tolken kan använda sig av för att 

underlätta parternas kommunikation, samt för att förhindra att det uppstår onödiga konflikter. Respon-

denterna i den här studien beskriver att de använder sig av ord, röstläge och kroppsspråk för att anting-

en försöka belysa och lyfta upp olikheter i samtalet i syfte att något ska bli tydligare, eller för att tona 

ner aggressiva ord och affekter i syfte att försöka undvika konflikter.   

 Detta är även något som tidigare forskning visat att tolkar gör i situationer där de uppfattar 

hinder på grund av kulturella olikheter. I studien av Dubus (2015a) framkom att tolkar medvetet på-

verkar relationen mellan klient och tolkanvändare för att skapa en balans i samtalet. Det innebar att om 

tolkanvändaren betedde sig ”hårt” mot klienten så pratade tolken på ett sätt så samtalet ”mjuknade”. 

Detta är i linje med den här studien som också visar att intervjupersonerna på olika sätt försöker balan-

sera samtal för att undvika att onödiga missförstånd och konflikter till följd av parternas olika bak-

grunder uppkommer.   

 Genom filter- och brusmodellen (Nilsson & Waldemarsson, 2007) går det att förstå att tolken 

har en särskild påverkan på kommunikationen och samtalsklimatet, utöver det som ingår i den profess-

ionella tolkrollen. Modellen beskriver att en sändare och en mottagare kommunicerar via en kanal. I 

ett tolkmedierat samtal finns det tre kommunicerande parter; socialarbetaren, klienten och tolken. Tol-

ken innehar alltså också en aktiv position som både sändare och mottagare av information. När tolken 

tolkar informationen och skaframför budskapet kommer det därför mer eller mindre präglas av tolkens 
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eget brus och filter, alltså tolkens egna förståelse, förutfattade meningar och individuella bakgrund. I 

studiens resultat framkommer t ex att det finns tillfällen när tolken uppfattar (utifrån sin kulturella 

kompetens) att klienten inte förstår information som ges av socialarbetaren och att detta påverkar hur 

tolken formulerar informationen mellan de två parterna. I de situationerna berättar intervjupersonerna 

att de anpassar informationen för att parterna ska ta till sig informationen bättre t ex genom att för-

stärka klientens utsatthet när de överför budskapet till socialarbetaren. Att klienten inte förstår är inget 

som klienten berättar utan något som tolken, på grund av sitt filter, uppfattar. I den situationen väljer 

tolken att aktivt agera för att få socialarbetaren att uppfatta det tolken själv uppfattar utifrån sin tolk-

ning av situationen.  

 När tolken väljer att agera för att hjälpa till i samtalet kan man säga att tolken agerar utifrån 

sitt skön. Skaaden (2017) beskriver skönsdomän som det område där en individ agerar självständigt i 

sin yrkesroll i situationer där det råder obestämdhet. Med detta menas att tolken själv måste resonera 

sig fram till vad som är bäst att göra utifrån sin professionella kompetens i situationer med flera hand-

lingsalternativ. Utifrån min studie kan man förstå att just detta sker i situationer när det finns hinder i 

kommunikationen. Tolken gör då bedömningar och fattar beslut utifrån eget initiativ, exempelvis när 

tolken uppfattar att klienten inte förstår, eller när det uppfattas skapas en onödig konflikt mellan par-

terna.  

 Flera av intervjupersonerna i denna studie beskriver att de resonerar att det är viktigare att 

kommunikationen fungerar än att orden översätts ordagrant. Detta visar att intervjupersonerna resone-

rar kring handlingsalternativen i situationen utifrån sin professionella kompetens innan de sänder iväg 

budskapet. Handlingsalternativen är att då antingen översätta ordagrant eller att översätta kulturellt 

(vilket de gör genom att belysa eller tona ner ord och affekter). Här handlar tolken utifrån sitt skön 

genom att använda sina kunskaper om parternas respektive bakgrund i skapandet av ett budskap som 

då också indirekt får en annan innebörd för de deltagande parterna. Detta är något som även visat sig i 

Bischoff, Kurth och Henleys (2012) studie, där det visade sig att tolkarna upplevde det som deras 

uppgift att skapa en god relation mellan parterna, och av den anledningen försökte intervjupersonerna i 

den studien implicit agera för att undvika att konflikter och missförstånd beroende på kulturella olik-

heter skulle uppkomma.          

 Avslutningsvis kan man säga utifrån filter- och brusmodellen att det alltid kan finnas en risk 

att tolkens eget filter och brus försvårar en situation när tolken försöker hjälpa till utöver det som ingår 

i yrkets uppgift. Det innebär att även om tolken har en kulturell kompetens och förstår individens kul-

turella bakgrund är det fortfarande tolkens egen uppfattning och kanske även förutfattade mening att 

se t ex en klient som hjälplös och oförstående eller en socialarbetare som lättkränkt och fördomsfull. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att tolken brister i sin neutralitet och opartiskhet utan att tolken är 

medveten om det.  
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9.2 Tvetydigheter i tolkrollen 

I studiens resultat framkom att respondenterna även upplevde svårigheter till följd av tvetydiga för-

väntningar som riktades mot den egna yrkesrollen. Nedan har jag analyserat detta utifrån rollteorin, 

och frågan hur tolken bemöter svårigheten har jag analyserat utifrån rollteori samt begreppet Skön. 

9.2.1 Motstridiga förväntningar på tolkrollen   

Ett annat fenomen som framkom som en svårighet i mina intervjuer är när tolken upplever motstridiga 

förväntningar på sitt arbete. Studiens resultat visar att det finns två situationer som blir särskilt svåra. 

Den ena är när klienten söker kontakt med tolken och försöker få tolken på sin sida. Den andra situat-

ionen uppstår när samtalet blir känslomässigt påfrestande och tolken blir känslomässigt berörd. Det 

som tolken upplever vara särskilt svårt är att förväntningarna i situationen inte är förenliga med de 

etiska regler som tolkens yrkesroll baseras på, vilket bidrar till en inre konflikt för tolken.  

 Denna konflikt går att förstå med hjälp av rollteorins begrepp. Enligt teorin är en roll skapad 

av förväntningar samt formella- och informella normer. Utifrån detta kan man säga att tolkens yrkes-

roll i det offentliga sociala arbetet är formad av de etiska riktlinjerna som beskrivs i God Tolksed 

(Kammarkollegiet, 2018, vilka redogjordes i avsnitt 3) samt av förväntningar som socialarbetare och 

klienter har på tolkens beteende. I min intervjustudie framkom att formella och informella normer i 

vissa situationer upplevs vara motstridiga, vilket enligt rollteorin kallas för en rollkonflikt. Resultatet 

visar framförallt på två centrala rollkonflikter.        

 Den första handlar om motstridiga förväntningar på tolkens roll från de andra aktörerna i sam-

talet. En sådan är t ex när klienten söker stöd och kontakt av tolken utanför tolkens yrkesroll. Tolkarna 

i min studie berättar om sådana rollkonflikter när de tydligt uppfattar att klienten försöker få tolken 

som en allierad genom att söka kontakt med denne innan eller under ett samtal. Detta kan även beskri-

vas som en situation när tolken ofrivilligt tilldelas rollen som kulturmäklare (beskrivet i avsnittet 

9.1.1). Fioretos et al. (2013) beskriver att tolken i en del situationer tilldelas rollen som kulturmäklare 

(till skillnad från att självmant ta den). Enligt studien (Fioretos et al., 2013) förväntar sig klienter att 

tolken agerar som en allierad t ex på grund av att de talar samma språk eller delar kulturell bakgrund. 

Utifrån rollteorin kan man säga att tolken uppfattar att klienten har en förväntning på att tolken ska 

frångå sin neutrala och opartiska hållning och gå in och agera till klientens stöd. Detta krockar då med 

regler i tolkens yrkesroll.          

 Den andra typen av rollkonflikt handlar om att det finns motstridiga förväntningar inom tol-

kens roll. Den mest centrala typ svårighet som framkommer i min studie är att tolken ska vara neutral 

men samtidigt empatisk och spegla den andra parten i samtalet. Resultatet visar att det är en påfrest-

ning att kontrollera sina egna känslor om själva innehållet i samtalet är tungt och känslomässigt svårt. 

I tolkrollen är det tydligt att tolken inte får visa egna känslor och av den anledningen utgör en sådan 

situation en svårighet. Tidigare forskning (Björn, 2005; Berthold & Fischerman, 2014; Lai, Heydon & 

Mulayim, 2015; Doherty, Wyne & MacIntyre, 2010) ger olika förklaringar till varför just denna typ av 
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rollkonflikt kan upplevas som särskilt problematisk. En anledning kan vara att tolken inte har tillräck-

ligt med förberedelse eller verktyg utifrån sin utbildning för att hantera ett sådant samtal. En annan 

förklaring är att tolken kan uppleva ett så kallat vicarious trauma, vilket betyder sekundärt trauma. Ett 

vicarious trauma kommer sig av att tolken upprepar exakt ord för ord och i jag-form vad en individ har 

varit med om, och om tolken då dessutom engagerar sig empatiskt i den traumatiska berättelsen kan 

hen bli starkt identifierad med klientens upplevelse och det kan skapa ett sekundärt trauma hos tolken 

själv (Lai et al., 2015). Flera av respondenterna i min intervjustudie vittnar om att de känt sig ned-

stämda under en tid efter att ha tolkat samtal som handlar om våld och trauma. 

 Den dubbelhet som skapas utifrån att tolken empatiskt förväntas leva sig in i klienten och 

samtidigt vara oberörd utåt skapar en rollkonflikt. Den tidigare forskningen i ämnet (Tryuks, 2006; 

Colley & Gúry, 2015) beskriver att det finns särskilda svårigheter med kontakttolkens roll eftersom 

den inte fungerar praktiskt för mellanmänskliga relationer där många samtal är av mer terapeutiskt 

slag. I den här studien tyder resultatet på en liknande slutsats; att svårigheter skapas för tolken i det 

sociala arbetet på grund av att tolkrollen är för begränsad för den särskilda situationen. Det betyder att 

situationer i det offentliga sociala arbetet av mer terapeutisk karaktär där bemötandet av klienten blir 

det centrala skapar konflikter för tolken eftersom det inte är förenliga med yrkesrollen.  

 

9.2.2 Tolken anpassar sitt beteende utifrån situationen    

När det uppkommer en situation där motstridiga normer och förväntningar riktas mot tolkrollen måste 

tolken förhålla sig till detta. I min studie framkommer att tolken har olika strategier för att försöka lösa 

de rollkonflikter som kan uppstå i offentligt socialt arbete. Resultatet visar att tolken anpassar sin roll 

till det specifika sammanhanget, vilket innebär att tolken i en del situationer väljer att bete sig som en 

neutral ”översättningsmaskin” medan i andra fall väljer att inta en mer terapeutisk och bemötande 

hållning.  

 Den första typ av situation som blir svår för tolken uppkommer när klienten har förväntningar 

på tolkens beteende som krockar med de etiska reglerna i tolkrollen. I situationen när tolken upplever 

att förväntningarna innebär att klienten vill ha tolken som en allierad i samtalet uppfattas detta strida 

mot yrkesrollen och tolken väljer då att inte bemöta klientens förväntningar. Tolkarna berättar att de 

markerar sin neutralitet och opartiskhet genom att titta bort eller titta ner när klienten söker kontakt 

med dem. Respondenterna hänvisar då till att ett bemötande i den här situationen vore oprofessionellt 

eftersom det bryter mot opartiskhet och neutralitet.       

 Den andra typen av situation som blir svår för tolken är när det krävs av tolken att vara neutral 

och empatisk samtidigt. För att hantera konflikten som uppkommer i tolkarbetet beskriver intervjuper-

sonerna att det är motiverat att visa egna känslor eftersom samtalsämnet är svårt, och hänvisar till att 

det i professionaliteten måste ingå en viss medmänsklighet. Flera av respondenterna uttryckte även att 

de bejakar och ser sin känsloyttring som en fördel i arbetet med klienten eftersom de upplever att det 

krävs av situationen att visa känslighet och engagemang. Det framkommer också att om t ex klienten 



41 
 

inte upplevs få tillräckligt stöd från socialarbetaren finns ett behov att i stunden bemöta klienten aktivt 

och ge denne stöd genom att se klienten i ögonen. I den här typen av situation berättar flera av 

respondenterna att de ser det som en del av sitt arbete att bemöta klienten och att detta engagemang 

inte upplevs bryta mot neutralitet och opartiskhet. 

 Dessa två typer av hantering visar att tolken inte alltid agerar på samma sätt utifrån sin 

yrkesroll utan snarare anpassar sitt beteende utifrån den uppkomna situationen. Anledningen till att 

tolken beter sig olika är att tolken gör en egen bedömning av när det är centralt att bemöta och när det 

inte är det. Utifrån rollteorin kan man säga att tolken medvetet väljer att tolka yrkesrollen på ett sätt 

som minskar konflikten i stunden. Rollkonflikten mildras när tolken resonerar på detta sätt. Enligt 

Repstad (2016) är det centralt hur individen tolkar sin egen roll och de förväntningar som kommer 

utifrån, vilket den här studien visar som något viktigt. Tolkens resonerande kring sin roll och dess 

arbetsuppgifter kan även beskrivas utifrån begreppet skön. Skaaden (2017) beskriver att det innebär att 

tolken har ett visst utrymme innanför sin restriktiva yrkesroll att göra bedömningar och fatta beslut. 

Tolken måste med hjälp av sin omdömesförmåga i sitt yrkesutövande försöka skilja en ”god” lösning 

från en ”dålig” med hjälp av sina resonemang. Utifrån den aktuella studiens resultat kan man säga att 

när tolken upplever att socialarbetaren inte bemöter klientens individuella förutsättningar, eller stöttar 

klienten, uppfattar tolken det som en ”god” lösning att bemöta och stötta klienten extra mycket. Men i 

de situationer som innebär en rollkonflikt när klienten söker stöd från tolken upplever tolken är det en 

”dålig” lösning att bemöta klientens förväntningar. I den här situationerna kan man säga att tolken 

löser sin konflikt genom att använda sig av sitt skön.  

 Detta är något som även Dubus (2015a; 2015b) studie visar. I studien framkom att tolken 

använder ”sig själv” när det uppkommer särskilda situationer under tolksamtalet, t ex i situationer när 

de upplevde att tolkanvändaren inte ansträngde sig för att bemöta klienterna. Med ”sig själv” menades 

personliga egenskaper som inte tillhör den officiella tolkrollen. I de situationerna upplevde tolkarna 

det som rätt att bemöta klienterna för att skapa en trygg miljö genom att försöka inge tillit med hjälp 

av sitt kroppsspråk, röstläge samt ha ögonkontakt med klienten (Dubus, 2015b). 

 Med hjälp av rollteorins begrepp kan man säga att tolkens roll ibland är av diffus karaktär, 

vilket innebär att gränserna i tolkens roll är tvetydiga. Colley och Gúry (2015) kallar tolkyrket för ett 

hybrid-yrke eftersom tolken alltid utför sitt arbete på en annan professions arbetsplats, och även för-

väntas anpassa sig till den specifika arbetsplatsen. Detta visar även mitt resultat eftersom mina respon-

denter vittnar om att det finns många situationer som tolken måste anpassa sig till, vilket leder till att 

tolken kommer att göra olika beroende på sammanhang, något tolken kan göra med hjälp av sitt skön 

och sina tidigare kunskaper.  

10. Slutsatser och diskussion  

I följande kapitel kommer jag att diskutera slutsatser som jag kommit fram till utifrån studiens resultat 

och analys i relation till dess forskningsfrågor. Jag kommer även diskutera slutsatserna tillsammans 
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med den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 6. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om 

vad som är ett svårt tolksamtal i offentligt socialt arbete. För att undersöka detta har studiens sju inter-

vjupersoner berättat om sina egna erfarenheter av samtal i offentligt socialt arbete och det har då fram-

kommit att ett flertal olika svårigheter kan uppkomma under tolksamtal.                  

 Studiens första forskningsfråga ämnade undersöka om tolken upplever att det finns samtal i 

offentligt socialt arbete som är särskilt svåra. Studiens respondenter beskriver flera olika typer av svå-

righeter som de uppfattar skapar en särskilt svår tolkningssituationen för dem. I resultatet framkom att 

svårigheterna kunde handla om missförstånd, konflikter eller starka känslor mellan socialarbetare eller 

klient, eller så kunde det handla om att det fanns orimliga förväntningar på tolkens beteenden i en viss 

situation.  

 Den andra frågeställningen handlade om vad i tolksamtalen som gjorde just dessa svårigheter 

särskilt utmanande för tolken. Studiens analys visar att det utifrån tolkens perspektiv framförallt hand-

lar om två företeelser. Det ena är att tolken har en särskild kulturell kompetens vilket innebär att tolken 

uppfattar när semantiska och kulturella hinder uppstår i kommunikationen mellan socialarbetare och 

klient. Tolken uppmärksammar att det skapas missförstånd och konflikter till följd av kulturella och 

språkliga olikheter. Eftersom tolkarna inte får använda sin kulturella kunskap för att hjälpa till skapas 

en svår situation för tolken. Den andra företeelsen som försvårar ett samtal är när tvetydiga förvänt-

ningar riktas mot tolkens yrkesrolls. Studiens resultat visar att det antingen är parternas förväntningar 

på tolken, förväntningar i en särskild situation eller inom tolkens yrkesroll som krockar och skapar en 

konflikt. I studiens analys framkom att förväntningarna skapade en konflikt hos tolken eftersom tolken 

hamnar i ett dilemma om hur denne ska agera.  

 Den tredje frågeställningen ämnade undersöka vad tolken gör i en situation som blir särskild 

svår. Där visar studiens resultat och analys att tolkarna bedömer en enskild situation och försöker se 

vilka konsekvenser ett agerande kan leda till. För att minska de konflikter som en svår situation skapar 

för tolken visade studiens analys att tolken resonerade kring situationen för att sedan anpassar sig till 

situationen avseende sin roll och sitt beteende. Det gör tolkarna när de upplever att svårigheter kom-

mer att skapas eller fortlöpa om de inte agerar. Tolkarna återkommer i dessa situationer ständigt till 

riktlinjerna i sin yrkesroll och jämför dem mot sina tidigare erfarenheter när de gör överväganden för 

sitt agerande.  

 Denna studies resultat visar sammanfattningsvis att tolkens arbete i offentligt socialt arbete 

många gånger kan bli problematiskt eftersom tolken stöter på svårigheter som denne egentligen inte 

får hantera utifrån sin position. Det framkommer att tolkarna önskar följa sin tolkroll och sätter ett 

högt värde på sin opartiskhet och neutralitet. Men eftersom tolken ställs inför de här svårigheterna 

visar studien att detta är ett problem som tolken i verkligheten måste hantera vare sig tolken får det 

eller inte. De svårigheter som respondenterna vittnar om visar att det finns en särskild problematik för 

tolken i offentligt socialt arbete som tolken måste förhålla sig till. När det uppkommer svårigheter i 
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samtalen måste tolken många gånger anpassa sig till situationen och riskerar därmed att bryta sin neut-

ralitet och opartiskhet. 

 Eftersom tolken är en central del i att upprätthålla rättssäkerhet och likabehandling (Fioretos et 

al., 2014) i offentligt socialt arbete i Sverige kan den här studien bidra till att belysa att tolken i tolk-

samtal har en stor påverkan på det offentliga sociala arbetets utförande. Den här studiens resultat visar 

att tolken gör aktiva överväganden och val i samtalet, och att dessa val kan komma att påverka samta-

lets ton och riktning. Tolkens egen tolkning av situationen kan i en del fall visa sig avgörande för sam-

talets utformning. Det är något som därmed kan påverka klientens och socialarbetarens relation och 

samarbete.    

 De svårigheter som den här studiens respondenter redogör för är även något som både nation-

ell och internationell forskning (som redovisas i kapitel 6) har påvisat kan innebära svårigheter speci-

fikt för kontakttolken. Det som är centralt är att yrkesrollen hamnar i konflikter (likt de den här studien 

visar) i situationer av mellanmänskliga interaktioner. Att tolkens roll inte är anpassad till vissa situat-

ioner framkommer (Colley & Gúry 2015; Björn 2005; Fatahi et al., 2005) inte minst när det gäller de 

förväntningar som ställs på tolkens arbetsuppgifter, vilka krockar med tolkens yrkesroll. Flera tidigare 

studier (Fioretos et al., 2013; Tryuks, 2006) visar också att kontakttolkar upplever det som en svårig-

het att inte få använda sin kulturella och semantiska kompetens i samtalet. Sammantaget går det att 

säga att tolkens yrkesroll upplevs vara för begränsad i ett flertal olikartade situationer. Men tolken 

ställs inför de här situationerna ändå och problemet verkar vara att tolken inte har rätt verktyg för att 

hantera situationen. Frågan är då om kontakttolkens roll borde omdefinieras så att tolken skulle få ett 

annat handlingsutrymme och därmed kunna vara en större del i arbetet mellan parterna, istället för som 

nu när tolken återkommande ställs inför dessa svårigheter och dilemman. Men samtidigt är detta inte 

oproblematiskt då det kan innebära att tolken frångår sitt egentliga uppdrag vilket är att vara röst åt de 

båda parterna i samtalet. Det är av den anledningen tolkens yrkesroll är formulerad så strikt som den är 

(se God tolksed (Kammarkollegiet, 2018)).        

 Den här studien visar slutligen på vikten av att anställa tolkar med relevant utbildning på 

myndigheter eftersom tolken har en sådan avgörande position i samtalet. Den visar också att även om 

tolkar har utbildning så ställs de ändå inför svårigheter som deras yrkesroll inte förbereder dem för. 

Studiens resultat tyder vidare på att en av dessa svårigheter är kopplad till brister hos socialarbetaren 

angående kunskaper på hur en tolk ska användas.       

    

11. Förslag på vidare forskning  
Den här studien har undersökt tolkens perspektiv på svårigheter som kan uppkomma i offentligt soci-

alt arbete. Detta är svårigheter som tolken uppmärksammar utifrån sin position i samtalet. Det hade 

varit intressant att fördjupa analysen genom att även studera om detta är något som klient eller social-

arbetare upplever.  
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 Ett centralt resultat som framkommer i studien är att samtliga respondenter har erfarenheter av 

socialarbetare som upplevs brista i sitt bemötande av klienter som inte talar svenska. Av den anled-

ningen kan det vara värdefullt att ta vara på detta genom att vidare studera vad för brister som kan 

finnas i en socialarbetes bemötande av icke svensktalande klienter. Frågan är om det handlar om soci-

alarbetarens kompetenser att bemöta vissa klienter, eller om det handlar om att det är en svårighet som 

skapas i ett tolkmedierat samtal, vilket kunde visa på att socialarbetaren har dåliga kunskaper när det 

gäller tolksamtal. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka dessa möjliga brister ytter-

ligare och försöka få ett bättre grepp vari svårigheten innefattar. Att genom forskning skapa en fördju-

pad förståelse kring detta är något som i sin tur kan skapa ett bättre bemötande för de klienter i offent-

ligt socialt arbete som är i behov av tolk då de inte behärskar det svenska språket. 
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13. Bilagor  
 

Bilaga 1  

Intervjugudie  

 

Tema: Särskilt svåra samtal 

- Utifrån din roll som tolk, vad tycker du är ett särskilt svårt samtal i offentligt socialt arbete?  

- Vad i samtalen upplever du som svårt? 

- Hur påverkar det dig som person efter att du har haft ett svårt samtal?  

- Kan det även finnas bra upplevelser/goda upplever som kommer av ett svårt samtal?  

 

Tema: Påverkan på särskilt svåra samtal  

- Vad är det för faktorer som försvårar samtalet?  

- Vad för komponenter tror du gör att ett samtal blir svårt?  

 



 

 

Tema: Hantering av de svåra samtalen  

- Hur hanterar du ett särskilt svårt samtal (inom din arbetsroll)? 

- Gör du något särskilt i den svåra situation som du beskriver?   

 

Bilaga 2.  

 

Hej! 

  

Jag heter Clara Hill Fors och studerar socionomprogrammet, termin 6, på Ersta Sköndal Bräcke Högs-

kola i Stockholm. Under vårterminen 2018 skriver jag c-uppsats i socialt arbete. Jag undersöker erfa-

renheter hos tolkar som arbetar med att tolka samtal inom socialt arbete. Jag skulle uppskatta väldigt 

mycket att få intervjua dig som har kunskap och erfarenheter inom området och hoppas att du vill 

delta! 

  

Platsen för intervjun kommer vi överens om tillsammans. Intervjun tar ungefär 45 minuter och kom-

mer att spelas in på band. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. 

Efter intervjun skriver jag ut det inspelade materialet i text för att kunna analysera det. Intervjumateri-

alet används enbart för min uppsats, och förvaras så att ingen annan kan komma åt det. Efter det att 

uppsatsen är klar och godkänd så raderas inspelningen. Allt material från intervjuerna behandlas kon-

fidentiellt, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt för någon utomstående att identifiera dig 

eller någon annan intervjuperson i den färdiga uppsatsen. 

  

Varmt välkommen att kontakta mig om du är intresserad av att delta i studien eller har fler frågor! 

clarahillfors@gmail.com  
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Bilaga 3.  

 

Samtyckesblankett  

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien ”Tolkens erfarenhet av särskilt 

svåra samtal i socialt arbete” av Clara Hill Fors och vet vad studiens syfte är. Jag 

har informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta min medverkan. Mitt namn och person-

uppgifter kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter 

som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt så 

att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer end-

ast att användas till den kandidatuppsats studien utmynnar i men jag är med-

veten om att slutversionen är offentlig. 

 

 

______________________                                             

Ort 

 
 

 
 

______________________ 

Datum 

 

 

 

_________________________                                            _________________________ 

Informant                                                                     Namnförtydligande 

 

 


