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Abstract  

The aim of this study was to investigate how the presence of the interpreter as a third person 

affects the meeting between social secretary and client. The study has been conducted through 

semi-structured interviews based on social secretary's experiences of interpreted meetings and 

experiences of power. The respondents are multilingual and have experience of participating in 

interpreted meetings where they themselves have been able to interpret the language. We have 

analyzed our empirical data based on Foucault's theory of pastoral power. In our empirical data, 

we found that it tends to be more difficult for social secretaries in interpreted meetings to create 

relationships and guide their clients, and thus the pastoral power loses its most fundamental 

principle. The triangular power theory that arises in interpreted meetings makes the relationship 

creation more difficult as the interpreter could have the opportunity to prevent or distort the 

information that is conveyed between the social secretary and the client. We have also found 

that all three parties in the conversation carry various factors into the meeting that can affect 

the situation in different directions, examples of factors can be age, gender and ethnicity. The 

social secretaries are aware of the influencing factors that can occur in interpreted meetings and 

have developed various tools and strategies to be able to respond to this. However, the social 

secretaries believe that it is difficult to pay attention to clear deficiencies in interpreted meetings 

when one cannot speak the language. 

Keywords: Interpreter, power, social secretary, pastoral power, client  
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1. Inledning 

Inspirationen till vår studie grundar sig i våra upplevelser av tolkade möten under vår praktiktid 

på socialtjänsten. Under 16 veckors tid fick vi möta människor som på olika sätt befann sig i 

utsatta positioner varav klienter som var i behov av tolk intresserade oss något extra. Detta 

eftersom vi tidigt märkte att det förekom en viss problematik vid tolkanvändningen, vi upplevde 

många svårigheter, främst praktiska, men också en osäkerhet från socialsekreterarna om 

informationen de förmedlade verkligen kom fram till klienten, detta fick oss att fundera vidare 

kring vilka andra potentiella svårigheter som kan uppstå i samband med tolkade möten.  

1.1 Problemformulering  

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och är avsedd att fånga upp individer som 

befinner sig i utsatta positioner genom stöd- och hjälpinsatser (SOU 2018:32). Det mest 

grundläggande för socialtjänstens praktik är kommunikationen med och relationsskapandet till 

klienter där det främsta medlet och verktyget för detta är språket (Pohjola, 2016: Alwood, 

1980). Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och regeringsformen (SFS 1974:152) innehåller 

grundprinciper som bygger på att varje människa har rätt att uttrycka sig och komma till tals i 

mötet med olika myndigheter och institutioner i de frågor som rör personen (Fioretos, 

Gustafsson & Norström, 2011, s. 10). Och enligt den nya förvaltningslagen (SFS 2017:900) ska 

myndigheter använda tolk när en person inte behärskar svenska, för att denne ska kunna ta 

tillvara på sina rättigheter som individ men också kunna få information om sina skyldigheter.  

Användningen av tolk är dock inte alltid oproblematisk och det går att identifiera olika 

svårigheter som riskerar att försvåra relationsskapandet och dynamiken mellan klient och 

yrkesverksam (Westlake & Jones, 2018, s.1390). En av dessa svårigheter är att det i tolkade 

samtal kan uppstå en potentiell maktobalans. Makt existerar som en given och rörlig komponent 

i all relation och interaktion mellan individer. Tolkade samtal går att se som ett triangulärt 

förhållande där olika potentiella maktsituationer kan uppstå och där makt och maktpositioner 

är rörliga mellan de olika parterna i samtalet (Elven, 2013, s. 56). Exempelvis har 

socialsekreterare, i och med sin roll som myndighetsutövare, en inneboende och formell makt 

medan tolken i sin roll, som den enda parten med tolkningsföreträde, besitter makt genom 

språket (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2008, s. 69: Fioretos, Gustafsson & Norström, 

2014). 
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I denna studie kommer det därmed att undersökas hur socialsekreterare upplever att tolkens 

närvaro som tredje person påverkar mötet mellan socialsekreterare och klient. Detta kommer 

att göras utifrån socialsekreterares erfarenheter av tolkade möten. Vi anser att detta är ett viktigt 

forskningsområde då vi upplever att detta är ett relativt obeforskat område och anser därmed 

att vår studie kan bidra med fördjupat förståelse.  

Vår studie kan bidra med en intressant synvinkel på en insyn i tolkade samtal då våra 

respondenter är flerspråkiga och besitter erfarenhet av att delta i tolkade möten där de själva 

kunnat språket som tolkas. Vi har valt dessa respondenter för att vi anser att de med sina 

språkkunskaper lättare kan få en insyn i det tolkade samtalet. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur närvaron av tolken som tredje person påverkar mötet 

mellan socialsekreterare och klient.  

1.3 Frågeställningar  

– Hur upplever socialsekreterare att de bäst skapar allians i tolkade möten?  

– Hur påverkas socialsekreterarens arbete av att en tredje person deltar i mötet? 

– Hur kan vi förstå mötet mellan socialsekreterare, klient och tolk, utifrån teorin om 

pastoralmakt? 

2. Bakgrund  

I vårt bakgrundsavsnitt och i delar av den tidigare forskningen är vi medvetna om att vi gör ett 

perspektivskifte och bortser från socialsekreterarens perspektiv och intar istället tolkens 

perspektiv. Det gör vi för att belysa den komplexiteten i tolkade samtal som existerar samt då 

de funnits svårigheter att finna relevant tidigare forskning utifrån socialsekreterarnas perspektiv 

gällande makt.  

2.1 Socialtjänstens uppdrag 

“[…] socialtjänsten är avsedd som ett yttersta skyddsnät i samhället” (SOU 2018:32, s.21). 

Socialtjänstens verksamhet ägnar sig åt frågor som rör bl.a. barn och familj, ekonomiskt 
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bistånd, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och missbruk. 

Socialtjänstens verksamhet regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som innefattar mål som 

är avsedda att utforma myndighetens praktik. Dessa mål återfinns i lagens första kapitel: 

1 §   Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

   - ekonomiska och sociala trygghet, 

   - jämlikhet i levnadsvillkor, 

   - aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. (SFS 2001:453) 

Lagen syftar alltså till att fånga upp individer i utsatta positioner och förse dessa med stöd och 

hjälp utefter behov. Insatserna som utformas ska främja och utveckla individens egna resurser 

och kan betraktas som “hjälp till självhjälp” och insatserna ska utformas i samtycke med 

individen (SOU 2018:32, ss. 21–22). 

En stor del av socialtjänstens arbete innefattar myndighetsutövning och under begreppet 

myndighetsutövning faller den del av socialtjänstens verksamhet som har hand om 

handläggning, utför utredningar och fattar beslut. Vid arbete som gäller exempelvis rådgivning 

och besked som inte är bindande föreligger inte myndighetsutövning (SOU 2018:32, s. 27). 

”Gemensamt för all myndighetsutövning är, att det rör sig om beslut eller andra åtgärder, som 

ytters är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna” (Prop. 

1971:30, del 2 s. 33). Myndighetsutövningen ska vila på en saklig grund och kan fastställa både 

gynnande men också negativa beslut gentemot den enskilde. Myndighetsutövning handlar 

därmed om att ha makten och befogenheten att bestämma om så väl rättighet och skyldighet 

med utgångspunkt i ett riksdags- eller regeringsbeslut eller författning (Prop. 1971:30; SOU 

2018:32). 
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2.2 Tolkning i lagen 

Enligt förvaltningslagen (SFS 2017:900) är det myndighetens ansvar att säkerställa korrekt 

kommunikation med sin klient. Implicit innebär det att tolk ska beställas när behov ligger till 

grund. Myndigheten ska också använda tolk då det i regeringsformen (SFS 1974:152) finns 

lagstadgat att alla medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter. Det är också en förutsättning för 

att myndigheterna ska kunna ge vägledning och information likväl som upplysa individen om 

rättigheter men också skyldigheter gentemot myndigheten (Ørvig, 2007, s. 20). 

I förvaltningslagen (SFS 2017:900) som trädde i kraft 2018-07-01 har lagen kring tolk 

förändrats. I den gamla lagen fanns bestämmelser om att tolk bör användas vid behov till 

skillnad från den nya lagen. I förvaltningslagen §13 står följande: 

En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs 

för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med 

någon som inte behärskar svenska. En myndighet ska under samma förutsättningar 

använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med 

någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, 

höra eller tala. (SFS 2017:900) 

Förändringen består främst i att användningen av tolkar har bytts ut från bör till ska. En annan 

förändring är också att klienten ska kunna få sina handlingar översatta på sitt språk för att 

säkerställa att individens rätt kan tas tillvara vid användningen av tolk i kommunikationen 

mellan en individ som inte kan svenska och tolkanvändaren ska en rättssäkerhet kunna 

garanteras (SOU 1972:83). 

2.3 Tolkandets praktik 

Tolken är inte sällan den enda i interaktionssituationen som har möjlighet att koordinera 

samtalet mellan parterna. Tolken är samtalets tredje part som måste bibehålla en opartiskhet 

samtidigt som det är oundvikligt att påverkas av konversationens kontext (Ørvig, 2007, ss. 24-

25). Det finns flera olika typer av tolkande och de tre vanligaste är kontakttolk, teckenspråkstolk 

och konferenstolk. Att arbeta som kontakttolk kan variera mycket mellan olika situationer och 

kan ske i många olika miljöer. Tolkning kan ske antingen via telefon, video eller genom att 

tolken sitter med på möten tillsammans med tolkanvändaren och den individ/individer som är 
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i behov av tolk. Samtliga inriktningar inom tolkandet har olika yrkesetiska riktlinjer att följa, 

en av dem är att tolka allt som säges i rummet, utan att lägga till eller ta bort någonting, det kan 

således bli problematiskt då innebörden av en kontext kan missuppfattas eller gås miste om. 

Även om olika situationer kan uppstå i tolkandet ställs olika krav på tolken trots att de 

grundläggande kompetenserna är desamma. Tolkens praktik innebär att på kort tid kunna 

lyssna, ta emot och sända budskap, använda korrekta benämningar men samtidigt kunna 

anpassa sitt språk till individen. Vidare måste tolken också ha en viss kunskap om ämnet som 

behandlas under olika möten men också ha kunskap om sociala koder samt kunna handskas 

med människors känslor, rädslor och tabun. Tolken kommer oundvikligt in i flera olika 

dilemman under tolkningssituationer. Tolken har flera olika tolkningsregler att förhålla sig till 

av flera olika anledningar. En anledning är att tolken ska undvika att styras av en slump men 

också för att tolken ständigt står inför flera olika dilemman mellan förväntningar om sympati, 

åsikter och känslomässiga reaktioner likväl som skillnader och likheter i religion, etnisk 

bakgrund och kultur. I tolkningsreglerna finns också etiska regler som följs av riktlinjer för att 

tolken ska undvika att hamna i en utsatt position eller att tolken ska agera slumpmässigt i svåra 

situationer. Det finns ingen statlig övervakning över tolkar vilket gör det svårt att göra 

kvalitetskontroller på tolkarnas arbete (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2011; Ørvig, 2007, 

ss. 21-22, 27-29).  

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera olika artiklar som vi anser är relevanta för vår studie 

då de behandlar olika former av maktförhållanden som kan uppstå och faktorer som kan 

påverka det tolkade samtalet.  

3.1 Makt i samband med tolkade möten 

Socialsekreteraren har i och med sin roll som myndighetsutövare en inneboende och formell 

makt då de som myndighetspersoner har möjligheten att bland annat göra bedömningar och 

fatta beslut. Samtidigt har socialsekreteraren det primära ansvaret för samtalet och att 

informationen förmedlas (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014). Det finns flera olika 

potentiella maktsituationer som kan uppstå i tolkade möten och maktpositionen kan se olika ut 

beroende på en rad olika faktorer där makten kan röra sig mellan de olika parterna. Tolken kan 
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besitta en maktposition i tolkade möten då tolken är den enda parten som har tillgång till 

kommunikationen mellan de olika parternas språk. Tolken har således en möjlighet att styra 

samtalet i en annan riktning än vad som är tänkt av tolkanvändaren, vilket kan resultera i att 

tolkanvändaren och klienten talar förbi varandra. Socialsekreterare bör således vara medvetna 

om att det finns en möjlighet att tolken, av olika skäl, kan förvränga information. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara att tolken, utifrån en välmenande ståndpunkt, överdriver klienters 

berättelser av förföljelse eller liknande för att förstärka socialsekreterarens uppfattning av 

klientens skyddsbehov och på sätt hjälpa klienten (Elven, 2013; Berthold & Fischman, 2014, s. 

105).  

En annan potentiell maktsituation som kan uppstå i tolkade möten kan tänkas bli genom att 

tolken blir bokad av tolkanvändaren som beställer och betalar för tolktjänsten. Det kan då tänkas 

att tolkanvändaren i vissa situationer förlitar sig på tolken med utgångspunkt i att tolken är 

tolkanvändarens medhjälpare. Exempelvis kan tolkanvändaren be tolken att definiera klientens 

mentala tillstånd eller att tolken ska upprepa vad klienten sagt om tolkanvändaren varit ute ur 

rummet. Det kan tänkas att tolkanvändaren då använder tolken som en tjänst eller som en 

kollega snarare än ett verktyg för att kunna kommunicera med sin klient. Det kan innebära att 

tolken således antar rollen som endast tolkanvändarens service och inte bibehåller sin 

opartiskhet. I vissa fall kan också klienten försöka skapa allians eller bygga lojalitet med tolken. 

I de fallen förlitar sig klienten sig på tolkens kunskaper som en möjlighet att uppfylla klientens 

önskningar eller intressen i möten. Den lojaliteten kan i vissa fall bygga på att klienten 

förutsätter att tolken står på dennes sida med anledning av att de kommer från samma land och 

därmed är landsmän (Elven, 2013, ss. 55-56; Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014, s. 84). 

Att tolka kan också medföra en sorts makt då tolken är den enda i situationen som kan behärska 

båda parternas kultur. Etiken och dess riktlinjer är då en nyckel för tolken att kunna hantera 

denna maktposition och hur den ska utövas i förmån för konversationen mellan parterna (Ørvig, 

2007, ss. 21-22, 27-29). 

Makt kan på olika sätt komma till uttryck i kommunikation där språket utgör det viktigaste 

kommunikationsmedlet. Genom språket kan inflytande och kontroll utövas på olika sätt och 

därmed går språket att anses vara bärande av makt. Språket kan vara både ett passivt och aktivt 

sätt att utöva makt på. Det kan exempelvis vara passivt på så sätt att makten döljer sig bakom 
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det som framförs genom språket och aktivt på så sätt att det genom språket uttryckligen går att 

kommunicera sitt maktutövande och sin avsikt till inflytande och kontroll. Språket går därmed 

att se som ett verktyg som det går att skapa, forma och upprätthålla makt igenom (Allwood, 

1980: Reid & Hung Ng 2002). 

3.2 Påverkande faktorer i tolkade möten 

Vikten av en väl fungerande relation mellan klient och myndighet är en förutsättning för 

professionellt socialt arbete. Det professionella sociala arbetets praktik grundar sig i att kunna 

ha en välfungerande kommunikation med sina klienter och kunna skapa relationer genom 

språklig interaktion, socialt arbete och språk är därmed nära sammankopplat. 

Language is a bearer of culture. Social work, as a societal activity, science and field 

of learning – its entire theoretical knowledge base in fact – is constructed on 

meanings produced through language and concepts. (Pohjola, 2016, s. 640) 

Tillsammans med en ökad mångfald kommer också kravet på en ökad förståelse i de utmaningar 

som tenderar att uppstå i kommunikationen mellan individer. Att inte dela samma kultur eller 

språk kan generera stora utmaningar för möjligheten till relationsbygge mellan 

myndighetsutövare och individ. För att minska risken för feltolkningar krävs ett 

kommunikationssätt som kan förena både språk och kultur som således bidrar till ökad 

kompetens och medvetenhet hos yrkesutövarna och kan leda till en fördjupad förståelse och 

mottaglighet för sina klienter. Genom att dela samma kultur har det även visat sig att klienter 

ofta känner ett större välbefinnande och utfallet har visat sig bli positivt (Pohjola, 2016; Weng 

& Landes, 2017; Bruhn & Källström, 2018).  

Så som socialsekreterare är det viktigt att vara medveten om att det finns aspekter i klienternas 

berättelser som kan vara stigmatiserade eller anses vara skamliga inom deras kultur eller som 

delar liknande etnisk bakgrund med då de oroar sig över att tolken ska döma de och avslöja det 

som sagts till medlemmar i deras samhälle. Till följd av oron kan det vara ännu svårare för 

klienterna att prata om dessa aspekter i närvaron av en tolk som kommer från samma kultur. 

Det är inte ovanligt att klienter döljer delar av sin historia och väljer att leva i tystnad eftersom 

detta är deras form av självförsvar. Samtidigt kan tolkar utifrån sin etniska bakgrund uppfattas 

vara en allierad som är pålitlig just på grund av den kulturella och språkliga samhörigheten. 
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Tolkar och klienter behöver inte nödvändigtvis dela samma kultur om de delar samma språk 

utan de kan komma från helt olika etniska, religiösa och politiska tillhörighet. De kan komma 

från två olika sidor av en konflikt där risken kan bli att klienter känner sig obekväma eller rädda 

om de misstänker att tolken tillhör den andra gruppen, på samma sätt kan tolken känna obehag 

om klienten tillhör en motsatt grupp i relation till den egna gemenskapen vilket kan påverka 

informationen som förs fram. Socialsekreteraren bör därför vara medveten om att det finns en 

risk för att en sådan situation uppstår även fast den inte förekommer vanligtvis. 

Socialsekreteraren bör alltså kunna urskilja om en sådan situation utspelar sig och detta går att 

göra genom att vara mån om den icke-verbala kommunikationen mellan klienten och tolken då 

denna kan indikera att det finns en sådan problematik (Berthold & Fischman, 2014, ss. 105-

106).  

I arbetet med olika individer är det viktigt att granska relationen mellan förståelsen av språk 

och kultur då individer tenderar att bära på olika förförståelser av olika begrepp. Primärt syftar 

förförståelsen inte till ren ordförståelse utan på en djupare förståelse av kulturella, etniska och 

sociala bakgrunder som kan utgöra en viktig skillnad. Vissa människor kan ha en bakgrund där 

de har erfarenheter av en byråkratisk institution helt i motsats till den svenska välfärden, likväl 

som de inte behöver inneha någon erfarenhet om det alls. Det finns stora skillnader mellan 

människor som är i behov av tolk och det kan vara en utmaning i tolkade möten (Ørvig, 2007, 

s. 75; Pohjola, 2016). 

3.2.1 Gränser och roller i tolkade möten 

När det kommer till socialsekreterares uppfattning av tolkens roll framgår det i tidigare 

forskning att det finns olika förväntningar på tolken. Vissa socialsekreterare förväntar sig att 

tolken, så långt som möjligt, tolkar ord för ord medans andra istället lyfter innebörden av 

tolkens förmåga att kunna skapa ett kulturellt sammanhang och betydelsen detta har för arbetet 

med klienter. Det förs också diskussioner kring vem tolken är till för, vissa socialsekreterare 

ser tolken som en mellanhand som kan ge klienter möjligheten att förstås medan vissa 

socialsekreterare tror att tolken i många fall uppfattas vara på den professionellas sida av 

klienter och att dennes arbete då gynnar myndigheten och deras mål (Westlake & Jones, 2018, 

s. 1397).  
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Genom att göra tolkens kunskap den mest framträdande eller viktiga funktionen i tolkade möten 

förenklas komplexiteten i relationen mellan socialarbetare, tolk och klient. Detta är 

problematiskt eftersom det främjar uppfattningen om att det i stor utsträckning är tolken som 

ansvarar för servicekvaliteten. Detta krockar även med uppfattningen om att det är 

socialarbetaren som är den ledande professionen i dessa möten och som ansvarar för att 

kommunikationen är tydlig, noggrann och effektiv. Problemet ligger därmed inte nödvändigtvis 

hos enbart tolken utan problematiken är betydligt mer komplex där kvalitén på samtalet beror 

på båda parterna (Westlake & Jones, 2018, s. 1391).  

Parternas personliga åsikter och värderingar, kultur, kön, ålder etc. har en stor betydelse för 

meningen i tolkningssituationen och förmedlingen mellan de olika parterna kommer således 

påverkas av dessa olika förhållanden (Ørvig, 2007, ss. 24-25). Vid tolkars försök att skapa 

relation och bygga förtroende till klienterna händer det ibland att de tänjer på sina etiska gränser. 

De kan exempelvis använda sig utav ord som “min son, min systerdotter” för att komma 

närmare klienten vilket stundvis kan vara användbart i svåra situationer men det kan även bli 

problematiskt. Det strider mot deras opartiskhet och kan störa de yrkesverksammas arbete då 

tolken på så sätt kan skapa en allians till klienten vilket kan försvåra socialsekreterarens 

relationsbyggande (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2011, s. 67).  

4. Teori 

I vårt teoriavsnitt för vi ett teoretiskt resonemang utifrån Panican och Ulmestigs (2011) artikel 

som handlar om ett kommunalt aktiveringsprojekt för arbetslösa som analyseras utifrån 

pastoralmakten. Inledningsvis redogör vi för Foucault generella uppfattning om makt och 

redogör sedan för pastoralmakten och relevansen för vår studie.  

Vi har valt att använda oss av Foucaults teori om pastoralmakt då den syftar till att belysa en 

tydlig relationell makt. Vår förståelse av relationen och maktförhållandet mellan 

socialsekreterare och klient kommer att utgå från Foucaults resonemang kring förhållandet 

mellan herde och flock. För att göra detta har vi valt att inte enbart utgå från pastoralmakten 

utan även att ta avstamp i Foucaults allmänna syn på makt.  
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4.1 Foucault om makt  

Michel Foucault har haft ett stort inflytande på forskningsvärlden och detta inte minst för hans 

annorlunda syn på makt (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 9). Maktbegreppet har ofta uppfattats 

som något negativt och associeras vanligtvis med tvång, restriktioner och förbud. I detta 

avseende är makt ofta sammankopplat med juridik, politik, polis och liknande repressiva 

insatser (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 125). Makt kan ses som “något som vissa aktörer har 

[…] som man kan ha mer eller mindre av […] som något man kan äga” och ”som något som 

utövas från en specifik punkt” (Axelsson & Qvarsebo, 2017, ss. 28–29, 125). Foucault ställer 

sig kritisk till denna uppfattning och menar att makt inte är någonting som ägs eller innehas. 

Enligt Foucault utövas makt från otaliga punkter och kan därmed inte härledas till enstaka 

insatser och aktörer (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 126). Foucault menar att: 

Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it 

comes from everywhere. [...] power is not an institution, and not a structure; 

neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one 

attributes to a complex strategical situation in a particular society. (Foucault, 

1990, s.93) 

En annan uppfattning av makt som är vanlig idag är att det finns olika slags strukturer där makt 

utövas uppifrån och ned, innehas av de överordnade och som möjliggör deras dominans av 

andra. “Foucault talar hellre om maktrelationer än om strukturer; maktrelationer är långt mer 

dynamiska […] och har i sig ett växelspel mellan flera parter” (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 

127) till skillnad från strukturer där maktordningen opereras uppifrån och ned. Det är dock 

viktigt att nämna att Foucault inte förnekar att maktmissbruk, diskriminering och 

maktordningar så som manlig överhöghet förekommer i olika delar av samhället (Axelsson & 

Qvarsebo, 2017, s. 127-128).  

Foucault ser makt som något som finns i och sträcker sig över hela det sociala systemet och 

som endast existerar och produceras i relationer (Chambon & Wang, 1999). I och med att makt 

förstås som ett växelspel av rörliga relationer kan maktförhållanden, på oväntade och 

oförutsedda sätt, förändras och skifta. Foucault menar att “Makten kan vara mer indirekt och 

influera eller dirigera oss utan att vi själva är aktiva eller ens medvetna om vad som pågår” 

(Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 130, 16).  
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Enligt Foucault finns det inga egentliga maktförhållanden om det inte existerar något motstånd. 

Motstånd ska förstås som ett fält inom vilket konkurrerande krafter existerar och utmanar 

varandras viljor genom olika strategier och positioner snarare än en handling av speciella 

heroiska individer som går sin egen väg och går emot makten. I maktrelationerna finns 

handlingsutrymmen och strategier som är rörliga och således menar Foucault att det i och med 

motståndet finns möjlighet till förändring (Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 128). Mot denna 

bakgrund tar Foucault avstånd från uppfattningen om att makt primärt är något som är negativt 

utan menar att makt har en produktiv aspekt där det genom handlingar och kunskap går att 

skapa och forma möjligheter/eventualitet (Chambon & Wang, 1999).  

4.1.1 Pastoralmakt  

Pastoralmakten är en maktform som Foucault urskiljer i den gamla kristna kyrkan. 

Inledningsvis präglade denna maktform kyrkans organisation, men under 1600- och 1700-talet 

utvecklas den pastorala makten till att vara en del av den politiska styrningen.  

Denna utveckling innebar […] ett skifte i fokus i relationen till makten, från 

en upptagenhet av maktutövningens praktikaliteter till en upptagenhet av 

makten som sådan, makten som en konst möjlig att bemästra. (Axelsson & 

Qvarsebo, 2017, s. 73) 

Förr syftade maktutövningen till att säkra medborgarnas frälsning efter döden till skillnad från 

vad maktutövning handlar om idag: att säkra dem frälsning i nuet. Betydelsen av frälsning har 

också förändrats och innebär idag bl.a. trygghet, välmående, livskvalitet och hälsa. Dessutom 

har omfattningen av pastoralmakten utökats från att enbart omfatta prästerskapet till att omfatta 

andra professioner såsom socialarbetare. Pastoralmakten håller däremot fast vid sin 

ursprungliga funktion; att så väl hjälpa som kontrollera individen och befolkningen. Detta görs 

genom att utforska och analysera individen ingående och med fokus på individens 

tillkortakommanden, problem och svagheter (Järvinen, 2013, s. 285). Pastoralmaktens centrala 

utgångspunkt är därmed relationen mellan den hjälpsökande och den som hjälper. Foucault 

använder relationen mellan herde och flock som metafor för att illustrera den pastorala makten. 

Foucault beskriver kungen eller en ledare som en herde inom en organisation i förhållande till 

flocken som består av människorna (Foucault, 2010, s. 127; Axelsson & Qvarsebo, 2017, s. 

74). Foucault framhåller att:  
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Pastoratet i kristendomen har givit upphov till en konst att styra, vägleda, 

driva, ledsaga, föra och manipulera människorna, en konst att vars funktion är 

att ta hand om människorna kollektivt och individuellt genom hela deras liv 

och vid varje steg av deras existens.  (Foucault, 2010, s. 160) 

Detta ser Foucault som ett väsentlig och unikt fenomen i historien rörande civilisationen och 

samhällena. Han menar vidare att denna formen av makt inte ska misstas för den makt som 

utövas vid övertalning eller övertygelse mot deras egen vilja, han menar att den pastorala 

makten är frivillig och ett sätt att regera flockmedlemmarna (Foucault, 2010, ss. 160-161). 

Panican och Ulmestig (2011) redogör för att ” […] uppdelningen mellan herden och flocken är 

en grundpelare i pastoralmakten” och att ”Det finns en tydlig gräns mellan pastorn och 

församlingen” samtidigt som ”Vallningen ska lämnas åt dem som har makt att vara herdar” 

(Panican & Ulmestig, 2011, s.50–51).  

I välfärdssamhället utsätts individer för registrerings- och katalogiseringstekniker, såsom 

journaler, rapporter, handlingsplaner etc., som är viktiga verktyg för pastoralmakten då de både 

konstruerar individer till klienter och bekräftar deras behov och utsatthet. Samtidigt fastställer 

pastoralmakten vilka yrkesgrupper som, inom de olika välfärdsområdena, besitter expertisen. 

På så sätt definieras individen som den hjälpbehövande och exempelvis socialarbetaren som 

den hjälpande parten (Järvinen, 2013, s. 286).  

Herden innehar en makt som primärt är en välgörande makt och utövas över flocken som 

befinner sig i en rörelse, genom att ta flocken från en punkt till en annan. Herden är således en 

slags pastor som leder sin flock i den riktning de bör följa. Herden värnar om flocken på så sätt 

att den söker upp de flockmedlemmar som är i behov av hjälp eller vägledning likväl som 

herden sköter om de medlemmar som är skadade. Herden är också den som upprätthåller lagen, 

i flocken med får innebär det att det är han som fördelar födan, han bestämmer vilka får som 

ska paras för att avkomman ska bli bra samt vägleder fåren i den rätta riktningen och på det 

viset upprätthåller herden flockens lag (Foucault, 2010, ss. 127-138).  

Foucault presenterar tre principer som pastoralmakten förankras i. Den första och mest 

fundamentala principen innebär att herden ska vägleda både den enskilde men också flocken 

mot frälsningen (Foucault, 2010, s. 162). Herdarna är ”välfärdsstatens experter som med hjälp 

av olika välfärdstjänster förvaltar, rättfärdigar och förfinar pastoralmakten” (Panican & 
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Ulmestig, 2011, s. 47). Foucault drar liknelser mellan fåraherden och hjälparen inom 

människobehandlande organisationer och menar att frälsningen från välfärdsstatens experter 

består av exempelvis trygghet och livskvalitet (Panican & Ulmestig, 2011). I vår studie kan vi 

se den första principen i relationen mellan socialsekreterare och klient där socialsekreteraren 

ses som herden och klienten som en del av flocken som herden vallar. Socialsekreteraren 

vägleder klienten och utvecklar relationer till var och en. 

Den andra principen innebär att herden ska förhålla sig till lagen. Genom att herden utvecklar 

olika verktyg och strategier för att individen/flocken ska följa den villkorade vägen mot 

frälsningen. Den tredje principen som pastoralmakten förgrenas i innebär att herden förhåller 

sig till sanningen. Det innebär att den utövade praktiken som herden utför måste grundas i en 

viss sanning för att flocken och den enskilde individen ska acceptera och tro på lagen, 

frälsningen och sanningen (Panican & Ulmestig, 2011). Sammanfattningsvis kan sägas att 

“herden vägleder mot frälsning, föreskriver lagen och undervisar sanningen” (Foucault, 2010, 

s. 162). Vi kan se både den andra och tredje principen i socialsekreterarens konkreta arbete då 

de arbetar utifrån olika lagar och där vägen till frälsning, som idag innebär trygghet, välmående, 

livskvalitet och hälsa, är villkorad utifrån lagar och regler. Samtidigt som sanningen är normativ 

och både skapas och upprätthålls av socialsekreterarna utifrån vad de anses vara gott och 

rimligt. Vi tolkar det i vår studie som att sanningen som socialsekreteraren utgår från är lagen 

samtidigt som de strävar efter en hög rättssäkerhet. Parallellt måste socialsekreteraren förhålla 

sig till professionella tillvägagångssätt och interna riktlinjerna för att kunna vägleda flocken.  

Vi utgår från förståelsen av socialsekreterare som utövare av pastoralmakt från Panican och 

Ulmestigs (2011) resonemang samtidigt som vi kommer att undersöka hur denna relation och 

dessa maktförhållanden påverkas när det träder in en tredje part i samtalet.  

5. Metodologiska överväganden  

I följande avsnitt kommer det att redogöras och motiveras för studiens tillvägagångssätt. 

Inledningsvis presenteras datainsamlingsmetod som följs av urval av intervjupersoner, analys 

av materialet, etiska överväganden, studiens trovärdighet och slutligen arbetsfördelningen.  
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5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av intervjuer i denna studie. Intervjuer ger en möjlighet till att få ta 

del av information som kan ge kunskaper om de förhållanden som råder i specifika miljöer. 

Samtidigt är det viktigt att som forskare vara medveten om att den data som framkommer i 

intervjuer är präglad i den sociala och språkliga kontext som skapats (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, ss. 34-35).  

I och med att intervjuaren bestämmer vilka frågor som ska ställas kan denne styra vilken 

riktning intervjun tar och vad som sägs. Detta kan vara positivt på så sätt att intervjuaren kan 

stimulera berättandet men det kan även bli problematiskt om intervjuaren enbart håller sig till 

fasta frågeställningar eftersom det kan begränsa intervjupersonens berättelse (Andersson & 

Swärd, 2015, s. 238). Genom att använda semistrukturerade intervjuer ges en större möjlighet 

till att anpassa intervjun efter intervjusituationen. På så sätt att kan följdfrågor ställas efter 

situationen och en bredare bild av fenomenet som studeras med fler dimensioner kan ges än om 

ett strikt intervjuschema efterföljs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38). Vi har varit 

uppmärksamma med att ställa följdfrågor som kan fånga meningen i vad respondenterna vill 

förmedla för att utesluta att vi måste tolka deras svar. Vi anser därför att den bästa metoden för 

vår studie är semistrukturerade intervjuer för att ge intervjupersonerna möjligheten och 

utrymmet att utveckla sina svar.  

Majoriteten av intervjuerna har gjorts via videosamtal, men ett fåtal har gjorts via telefon för 

de intervjupersonerna som inte känt sig bekväma med videosamtal. En fördel med intervju över 

telefon eller video är av tids- och ekonomiaspekten då varken respondenterna eller forskaren 

behöver ägna tid eller pengar åt resa (Bryman, 2011, ss. 208-209). Telefonintervju tenderar 

dock att vara mer komplicerat eftersom det i många situationer blir svårare att tolka det som 

sägs då det exempelvis inte går att se de inblandades kroppsspråk, ansiktsmimik eller annan 

tyst kommunikation som kan betraktas i ett socialt sammanhang (Fioretos, Gustafsson & 

Norström, 2011, s. 65). Via en telefonintervju ges möjligheten att som både forskare och 

intervjuperson vara relativt anonym, det kan leda till att påverkan av kön, klass, ålder, etnisk 

bakgrund etc. utesluts (Bryman, 2011, ss. 208-209). Vi har ändå valt att använda oss av 

telefonintervju för att möjliggöra våra intervjuer då respondenterna är spridda i hela landet och 

då vi anser att anonymiteten i telefonsamtal inte spelar en avgörande roll i situationen.  
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I vår studie har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 2) som ger plats och möjlighet till 

att ställa relevanta följdfrågor om tillfälle skulle uppstå. Innan intervjuerna utfördes bifogades 

ett informationsbrev till respondenterna där syftet med vår studie presenterades (se bilaga 1).  

Vi har reflekterat kring att det finns en risk för att socialsekreterarna anpassar sitt språk eller 

det de säger efter deras föreställningar om oss. Om de upplever oss som framtida kollegor som 

är kunniga inom ämnet kanske de gör antaganden om att vi besitter samma kunskaper eller 

delar samma erfarenheter inom det berörda fältet. Detta kan bli problematiskt eftersom vi kan 

gå miste om viktig information som de tänker är underförstådd och relaterbar för oss. Dessutom 

blir det underförstådda svårt att lyfta eftersom det inte sägs och kommer därmed inte med i 

datainsamlingsmaterialet. Därmed har vi varit uppmärksamma och bett intervjupersonerna 

utveckla och förtydliga sina svar när det behövts. Vi har också reflekterat över att utföra ett par 

observationer i tolkade möten för att på så sätt kunna anta klienternas perspektiv och vidare 

föra ett resonemang tillsammans med socialsekreterarnas perspektiv i analysen. Vi fann dock 

inte detta möjligt på grund av tidsaspekten och det faktum att vi som forskare hade kunnat 

påverka observationssituationen när vårt syfte att studera makt hade presenterats. Då möten på 

socialtjänsten med tolk tenderar att inte innefatta fler än tre personer hade varje individs 

uppträdande gått att analysera och vi hade också då fått presentera en till teori för att på så sätt 

försöka förstå individernas uppträdande i mötet för att i sin tur kunna förstå maktrelationen. Det 

utvecklades i riktning mot att bli ett för stort och omfattande arbete och vi valde därför att endast 

utföra intervjuer med socialsekreterare.  

Vår tidigare forskning har vi funnit genom att använda databasen Social Services Abstracts och 

använt sökorden interpreters, social work och power. Vi har också använt databasen SwePub 

och använt oss av sökorden makt och socialt arbete. Den norska och danska artikeln har vi fått 

som lästips av vår handledare. Vidare har vi funnit relevant information i böcker som tidigare 

varit kurslitteratur på socionomprogrammet. 

5.2 Urval  

I studien har vi valt socialsekreterare som den enda datainsamlingsenhet. Vi har valt att använda 

oss av socialsekreterare som arbetar på olika socialkontor runt om i Sverige. Genom att ha en 

bred spridning av socialkontor kan ett mer trovärdigt resultat ges eftersom eventuella likheter 

och skillnader kan bli lättare att uppmärksamma (Yin, 2018, s. 96). Vi har valt att intervjua tio 
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flerspråkiga socialsekreterare som har deltagit i tolkade möten där de själva behärskar språket 

i fråga. Utifrån deras språkkunskaper anser vi att de har en insyn i tolkade samtal och kan 

därmed avgöra vad som tenderar att bli en bra tolkningssituation och inte. Vi anser också att de 

genom sin språkkunskap kan uppmärksamma språkliga brister i kommunikationen mellan 

parterna som kan påverka mötet.   

Vi har inte valt att begränsa oss till något specifikt språk och inte heller ett specifikt område 

inom socialtjänsten. Våra respondenter sysslar därmed inte enbart med myndighetsutövning 

utan vi har även respondenter vars arbetsuppgifter fyller en mer stödjande, vägledande och 

behandlande funktion. Majoriteten av våra respondenter arbetar med barn- och 

ungdomsutredningar och resterande respondenter arbetar som bl.a. barnhandläggare inom 

familjehemsvård, familjehemssekreterare och behandlare. 

För att få tag i respondenter har vi skrivit ett inlägg i en sluten grupp på Facebook för 

socionomer. I inlägget beskrev vi vårt syfte med studien och bad respondenter att uppge intresse 

i kommentarsfältet. Därefter skrev vi till respondenterna privat för att bekräfta intresset och 

även skicka informationsbrevet (se bilaga 1). Vi har reflekterat över problematiken kring att 

hitta respondenter på facebook då de flesta har tillgång till internet och gruppen även om den 

är sluten. Vi bad därför alla respondenter att uppvisa visitkort och legitimation för att styrka 

tillförlitligheten. Vi upplevde att vi genom detta tillvägagångssätt har löst problematiken av att 

hitta trovärdiga respondenter på facebook.  

5.3 Analys av materialet   

Genom att tematisera det empiriska materialet ges en möjlighet till att identifiera ett större och 

gemensamt synsätt på det insamlade materialet istället för att fokusera på de små skillnaderna 

som finns mellan respondenterna (Bryman, 2018, s. 707). I början av vårt analysarbete av 

materialet hade vi inte valt någon teori att använda som analysverktyg då vår tanke först var att 

välja teori efter vår tematisering. Det gjorde det dock svårt för oss att veta hur vi konkret skulle 

tematisera och dela upp vårt material samt vad vi faktiskt skulle leta efter. Vi valde därför att 

börja söka efter möjliga teorier som kunde hjälpa oss besvara vår forskningsfråga och göra vår 

empiri greppbar. Vi valde då pastoralmakt som teori då den belyser den relationella makten 

mellan myndighet och klient. Vi läste oss in på teorin och utgick sedan från Panican och 

Ulmestigs (2011) artikel i vår tematisering då vi ansåg att deras tematisering och tillämpning 
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tenderade att passa vår studies syfte också. De använde sig av begreppen vallning, motstånd 

och gränser.  

Genom att läsa igenom det empiriska materialet flertalet gånger och bekanta sig med det kunde 

likheter men också olikheter i form av avvikande svar i förhållande till varandra urskiljas och 

på så sätt analyseras (Larsson, 2005, ss. 91-92). Vi valde först att tematisera likt Panicans och 

Ulmestigs (2011) studie, men vi märkte snart att vi hade andra utgångspunkter i vår studie och 

ändrade därför tematiseringen till begreppen herde, gränser/roller och motstånd/påverkande 

faktorer som var mer tillämpningsbar på vår studie.  

Vi har i vår studie valt att utgå från begreppet etnicitet istället för kultur. Begreppen kultur och 

etnicitet har ofta blivit varandras synonymer då de tenderar att definieras på liknande sätt. 

Etnicitet är ett komplext begrepp som har flera olika innebörder och kan beskriva en människas 

exempelvis biologiska faktorer, kultur och ursprung medan kulturen kan beskriva en människas 

livsstil som innehar olika normer och ideal som är i ständig rörelse. Därmed kan kulturen ses 

som en människas ständiga process i att definiera sig själv och andra och utifrån detta kan 

kulturen ses som en del av människans etnicitet (Hertz, 2012; Vesterberg, 2016). Vi väljer att 

använda begreppet etnicitet då kulturen kan ses som en del av en människas etnicitet och på så 

vis är etnicitet ett bredare begrepp som kan inkludera flera komponenter. När våra respondenter 

hänvisar till kultur kommer vi således att diskutera utifrån begreppet etnicitet. 

5.4 Etiskt övervägande  

Personer som befinner sig i en integrationsprocess är ofta i behov av tolk och kan anses vara en 

särskilt utsatt och maktlös grupp i samhället eftersom de befinner sig i en beroendeställning. 

Därmed är det viktigt att från en etisk ståndpunkt reflektera över hur studien kommer att gå 

tillväga. Detta är viktigt i och med att finns en asymmetri i intervjusituationer mellan forskaren 

och den beforskade (Andersson & Swärd, 2015, s. 237). Eftersom vi i vår studie har utgått från 

socialsekreterarnas professionella perspektiv och upplevelser anser vi att det inte föreligger 

något behov av etikprövning enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) eftersom ambitionen med vår studie inte har varit att ta reda på privata och 

personliga fakta om våra respondenter. Därmed anser vi inte att socialsekreterarna har satts i en 

position som äventyrar deras säkerhet eller integritet.  



Hanna Bohlin 

Angie Ponce 

Socionomprogrammet 

 

 

 

18 

“Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen” (Bryman, 2018, s.170). I enlighet med 16§ 

(SFS 2003:460) fick våra intervjupersoner på förhand ta del av ett informationsbrev (se bilaga 

1) där de informerades om att deras medverkan i studien var helt frivillig och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Informationsbrevet presenterade studiens syfte och 

tillvägagångssätt. I God forskningssed utgiven av Vetenskapsrådet (2017) framgår betydelsen 

av forskarens förpliktelse till konfidentialitet och anonymitet gentemot intervjupersonerna. I 

informationsbrevet framgick det att intervjupersonernas uppgifter kommer att skyddas från 

obehöriga och att deras identitet kommer att anonymiseras i så stor utsträckning som möjligt 

genom att tilldela intervjupersonerna siffror och därmed undanhålla var i landet de är 

yrkesverksamma. Innan påbörjad intervju blev intervjupersonerna, i enlighet med 17 § (SFS 

2003:460), även tillfrågade att bekräfta sitt samtycke till deras medverkan i studien. Vi har valt 

att tilldela våra respondenter siffrorna 1–10 utefter ordningsföljden de intervjuades.  

5.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

En studies trovärdighet kan ses som ett mått som avser om studien besvarar det forskaren har 

för avsikt att mäta. Inom ramen för trovärdighet faller flera komponenter in, bland annat 

forskarens roll och de metodologiska valen såsom, datainsamlingsmetod och analys av 

materialet (Dalen, 2015, s. 17).  

Beträffande trovärdighet i forskarrollen har vi reflekterat kring vår anknytning till det vi avser 

att undersöka i vår studie för att på så sätt försöka vara kritiska mot vår tolkning av resultaten 

(Dalen, 2015, s. 117). Vi anser inte att vi har någon personlig koppling till problematiken som 

uppstår i samband med tolkade möten, utan det är snarare något vi både upplevde var 

problematiskt på våra respektive praktikplatser och ansåg därmed att detta skulle vara en 

intressant problematik att beforska. När det kommer till val av metod har tillvägagångsättet vid 

insamling och analys av materialet utformats efter studiens syfte och frågeställningar vilket 

höjer studiens trovärdighet (Dalen, 2015, s. 120).  

Det går inte att dra generella slutsatser på samma sätt inom kvalitativ forskning som inom 

kvantitativ forsning. Inom kvalitativa studier är exempelvis antalet respondenter vanligtvis 

betydligt mindre än antalet respondenter inom kvantitativa studier. Därmed blir spridningen av 

respondenterna alldeles för liten för att kunna dra några statistiska generaliseringar som det 
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kallas inom det kvantitativa (Yin, 2011, s.223). Urvalet inom kvalitativa studier “omfattar 

individuella variationer som är relevanta för den aktuella företeelse som studeras” (Dalen, 2015, 

s. 119) och därmed går det inte att dra generella slutsatser.  

En annan typ av generalisering som är mindre önskvärd inom kvalitativa studier kommer från 

experimentell metodologi och kallas extern validitet. “Den antar att resultaten från ett 

experiment kan reproduceras tillräckligt väl i liknande situationer för att rönen kan 

generaliseras till liknande situationer” (Yin, 2011, s.223). Detta är ett mindre önskvärt sätt att 

generalisera inom den kvalitativa forskningen då möjligheten att göra en exakt dubblett av en 

kvalitativ studie är svårt. Detta eftersom respondenterna har varierande kunskaper och 

föreställningar, ingen är lik den andra och därmed är det orimligt att göra generaliseringar 

eftersom det inte går att vara säker på att det kommer framkomma svar som är lika de som 

framkommit i studien som utgås ifrån. Ett sätt att höja tillförlitligheten hos en studie är dock att 

göra så noggranna beskrivningar av sin forskningsplan så att andra så längt det går kan följa 

den (Yin, 2011, s.222–223; Jönsson, 2010, s.13–14). Vi har haft detta i åtanke när vi utformat 

våra metodologiska överväganden och försökt vara så noggranna som möjligt.  

5.6 Arbetsfördelning 

I studien har majoriteten av avsnitten skrivits tillsammans. Hanna har skrivit analys av 

materialet och haft all kontakt med respondenterna medan Angie har haft ansvar över etiskt 

övervägande och problemformuleringen. Intervjuerna har utförts tillsammans och 

transkriberingen har delats upp lika.  
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6. Resultat/Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den insamlade empirin och vår analys utifrån de tre 

frågeställningarna och besvara de under respektive rubrik.  

6.1 Hur upplever socialsekreterare att de bäst skapar allians i tolkade möten?  

Socialsekreterarna i vår studie innehar olika arbetsuppgifter. En del av respondenterna arbetar 

med direkt myndighetsutövning på olika avdelningar på socialtjänsten medan andra 

respondenter arbetar med behandling av olika slag. De olika respondenterna arbetar således 

med olika åldersgrupper och olika former av utsatthet. I det sociala arbetet är relationsskapandet 

en central del och i vår empiri framgår det från majoriteten av våra respondenter att 

relationsskapande är en principiell svårighet när tolk är inbegripen i samtal med klienter. När 

våra respondenter fick frågan kring hur de upplever att tolkar påverkar relationsskapande 

uttrycker respondenter 1 att “Jag tror som sagt det är liksom ett hinder för relationsbyggande” 

(Respondent 1). Även respondent 9 framhåller att “Ja till en viss del, det gör det verkligen 

[försvårar relationsbygget]. Man har inte den direkta kontakten” (Respondent 9). Respondent 

10 menar att detta kan bero på: 

Just för att där [tolkade möten] är det ett störningsmoment hela tiden. Det flyter inte 

på så smidigt […] det blir mer formellt många gånger. (Respondent 10)  

Respondenterna framhåller att relationsskapandet är svårt i tolkade möten. Bruhn  och 

Källström  (2018) framhåller vikten av en relationsskapande och en god relation som ett villkor 

för professionellt socialt arbete. I vår empiri framgår det att socialsekreterarna upplever att det 

är svårt att förmedla känslor såsom empati eller medkänsla genom en tredje part och därmed 

tenderar relationsskapandet att bli svårt i tolkade möten:  

[…] tolken kan ju inte förmedla, ja men om jag sitter och berättar någonting med 

inlevelse på svenska, så ska tolken göra det, och det blir inte samma sak, jag tycker 

det blir svårt att nå fram ibland genom tolk. (Respondent 2) 

Även respondent 10 berättar att ” […] det är mycket svårare att skapa en närmare eller en 

tätare relation till klienter som behöver tolk än till de som inte behöver, just för att där är det 

ett störningsmoment hela tiden”. Respondent 8 framhåller att använda tolk i samtal:  
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[...] blir väldigt mekaniskt. Det blir väldigt opersonligt och det blir svårt att riktigt 

nå fram...utan tolk går det tyvärr många gånger smidigare, utan tolk kan klienten 

vara lite öppnare och mer personlig. (Respondent 8)  

Vidare menar respondent 2 att “Ja, jag tror absolut det försvårar. Eller det tar åtminstone 

längre tid”. Samtidigt framhåller respondent 1 att ”Tolken är ju ett hjälpmedel” (Respondent 

1) och ” Vi är inte så många som […] pratar andra språk, utan de flesta pratar svenska bara. 

Så då, då blir det väl tolk det enda alternativet för de att föra information” (Respondent 4).  

I det konstaterade komplexa mötet med tolk men för att ändå försöka skapa relation till sina 

klienter har socialsekreterarna arbetat fram strategier som de använder sig av:  

Man får prata till klienten […] jag tittar på den personen, jag liksom ignorerar 

tolken i rummet för att på något sätt att visa att ’det är dig jag pratar med […] det 

är du som får min uppmärksamhet’ och så bygger jag på det, det är viktigt att liksom 

klienten får uppmärksamhet och att jag visar att ’jag lyssnar på dig’. (Respondent 

7) 

Respondent 6 menar att det också är viktigt med den tysta kommunikationen i tolkade möten 

när de inte talar samma språk: 

Alltså jag tänker att även om tolken är med så tittar man på klienten och visar 

intresse […] med sitt kroppsspråk […] även när klienten då pratar på sitt språk och 

vi gör såhär liksom [nickar], det är nästan som om vi låtsas att vi förstår. Och det 

är jätteviktigt, kroppsspråk, när vi inte förstår varandra. (Respondent 6) 

Majoriteten av socialsekreterarna i studien framhåller vikten av relationsskapandet till sina 

klienter men påpekar samtidigt att det tenderar att bli problematiskt i tolkade samtal. 

Huvuddelen av socialsekreterarna anser att det är svårt att kommunicera genom en tredje part 

och förmedla känslor och sympati samtidigt som de framhåller att tolken är ett viktigt verktyg 

i det tolkade samtalet för en möjlig kommunikation.  

Vi ställde frågan till våra respondenter vad den främsta anledningen var till att inte använda 

tolk i möten med klienter där de själva kunnat språket, majoriteten av socialsekreterarna 

framhåller då att deras flerspråkighet kan vara en resurs i samtalet med klienter som inte talar 

svenska och att det är ytterligare ett sätt att bygga relation med klienter: 
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Det känns onödigt och boka en telefontolk för fem minuter när det jag ska säga är 

’Hej det är jag igen och vi ska ses detta datumet’ det känns onödigt. Och det är också 

ett sätt för mig att bygga relation till mina klienter […] jag tänker också på hur 

mycket pengar jag har sparat förvaltningen genom att tolka själv, det är ju säkert 

flera tusen i månaden. (Respondent 2) 

Likaså berättar respondent 9 att ”Anledningen [till att inte använda tolk] kan vara att man får 

en direkt kommunikation och jag tror, också bra för relationsbyggande att man pratar direkt. 

(Respondent 9) Även respondent 1 berättar: “Det har inte varit något krav på mig att jag 

använder de språken [som hen kan tala], jag har ju själv utifrån situationer och samtalet och 

typ av samtal använt språk eller använt tolk” (Respondent 1). Vi tolkar det som att det är 

beroende på samtalets form som socialsekreterarna anses göra en egen bedömning av vad som 

kan anses vara bäst för klienten och för deras arbete, socialsekreterarna gör således en 

individuell bedömning på vilka situationer eller typer av möten där det finns behov av tolk och 

där de anser att de kan använda sina egna språkkunskaper i kommunikation med klienter. 

Motivering för dessa bedömningar menar respondenterna kan vara så väl i förmån för 

relationsskapande och även myndighetens ekonomi. Precis som Pohjola (2016) framhåller i sin 

avhandling så går det att identifiera att klienter ofta känner ett större välbefinnande när de 

känner samhörighet med någon och utfallet av insatser har visat sig bli positivt. 

Relationsskapandet anses alltså vara en viktig del i socialsekreterarnas arbete med klienter men 

att det är svårt i tolkade samtal. Samtidigt är tolk ett nödvändigt verktyg för att möjliggöra 

kommunikation för att förmedla viktig kunskap mellan parterna som inte talar samma språk. 

Men genom socialsekreterarnas flerspråkighet expanderas möjligheterna till relationsskapande 

eftersom det är en resurs som kan göra kommunikationen med klienterna enklare, effektivare 

och till fördel för relationen mellan individ och myndighet. 

 

6.2 Hur påverkas socialsekreterarens arbete av att en tredje person deltar i mötet? 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka det olika mötet och de är inte renodlade från 

varandra utan sammankopplade på olika sätt. Fioretos, Gustafsson och Norström (2014) menar 

på att etnicitet, kön och ålder tillsammans påverkar och avgör ett mötes komplexitet. Likt 

författarna finner vi i vår empiri att respondenterna ofta kopplar samman faktorerna med 
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varandra och menar på att mötet hela tiden är beroende av de faktorer som deltagarna bär in i 

mötet.  

Respondenter i vår studie till upplever till stor del att relationsskapandet försvåras i det tolkade 

mötet och framförallt när tolken tenderar att överskrida gränserna för vad som anses vara 

tolkens uppgift. Vidare upplever respondenterna att tolken är ett nödvändigt verktyg som trots 

dess potentiella brister ändå fyller en viktig funktion i kommunikationen med icke 

svensktalande klienter.  Respondenterna har en tydlig och överensstämmande uppfattning av 

vad som ingår i tolkens roll samtidigt som de också har en uppfattning om vad som ingår i deras 

roll som socialsekreterare i tolkade samtal där de kan språket som tolkas. Respondent 6 menar 

att:   

Jag försöker ju undvika att hamna i den här att jag ska lägga mig i om det finns tolk, 

för jag kan språket. Då är jag bara socialsekreterare. (Respondent 6)  

Socialsekreteraren menar att de håller sig inom ramen för vad som ingår i deras roll som 

socialsekreterare om det finns en tolk som kan språket då det inte ingår i socialsekreterarens 

roll att tolka. Men det finns samtidigt de respondenter som menar på att de övertar tolkningen 

om det blir så pass fel att det blir rättsosäkert. Respondent 10 som berättar att:    

Och sen var det ett par till saker i det mötet som gjorde att jag till slut fick säga att 

‘jag ber om ursäkt, det är inte att förminska tolkens professionalitet, men här blev 

det inte bra utan då får jag ta över istället’. (Respondent 10)  

Westlake & Jones (2018) skriver i sin artikel att ett nyckelproblem inom tolkanvändningen kan 

vara den bristen på professionella tolkar som existerar tillsammans med andra försvårande 

faktorer inom ett tolkat möte. Vi tolkar det som att socialsekreterarna är medvetna om sin roll 

som socialsekreterare och det utökade handlingsutrymme de har i de tolkade samtal där de 

själva kan språket som tolkas, men respondenterna menar samtidigt på att det inte finns något 

krav att de i sin roll som endast socialsekreterare ska träda in som tolk när de uppmärksammar 

att tolkningen blir fel. Dock framhåller respondent 6 att “[…] skulle det vara jättefel skulle jag 

i så fall reagera” (Respondent 6), vi tolkade det som att tolkarnas förmåga att tolka i dessa 

samtal är villkorad av socialsekreterarna som kan språket då majoriteten av våra respondenter 

menar att de träder in i samtalet när det blir för fel. Vi menar än en gång att det är problematiskt 
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då dessa svårigheter inte kan uppmärksammas i tolkade samtal när socialsekreterare inte kan 

språket som tolkas och klienten inte talar svenska, men respondent 2 menar samtidigt att:  

Men jag känner inte heller att det är mitt ansvar som socialsekreterare, alltså det är 

tolkförmedlingens ansvar att ha bra tolkar. Men det är klart att det blir jobbigt om 

det man säger inte kommer fram, eller tvärtom. (Respondent 2)  

Westlake & Jones (2018) framhåller dock i sin forskning att ansvaret ligger hos samtliga parter 

i samtalet och att det är problametiskt att endast lägga ansvaret på en part då problematiken i 

samtalet är mer komplext än så.  Vi tolkar det som att majoriteten av våra respondenter strävar 

efter att bibehålla sin roll som socialsekreterare i tolkade samtal då det inte ingår i deras arbete 

att tolka, samtidigt som nämnt i tidigare avsnitt väljer vissa socialsekreterare att använda sina 

egna språkkunskaper i mötet med klienter där de talar samma språk av olika anledningar, i vissa 

fall för att effektivisera arbetet men också för att kunna skapa relation till sina klienter.  

6.2.1 Etnicitet 

Att dela samma språk och i vissa fall etnicitet kan vara en faktor som kan påverka det tolkade 

samtalet på olika sätt. I vårt insamlade material uppmärksammade vi att etnicitet var nära 

sammankopplat kring den problematiken som socialsekreterare upplevde kunde uppstå i 

tolkade möten. Antingen utifrån tolkens etnicitet, socialsekreterarens eller klientens. En sådan 

problematik kan exempelvis bestå av tabubelagda ämnen som man som socialsekreterare måste 

beröra i samtal med klienter. Respondent 4 framhåller det på följande sätt: ”Och man kommer 

från samma kultur och är så ’nej det där ska inte vi prata om, det där är inte någonting som de 

får veta, det ämnet ska man inte ens beröra’” (Respondent 4). Genom att dela samma etnicitet 

kan också innebörden av landsmän blir en påverkande faktor som kan påverka samtalets utfall. 

Majoriteten av våra respondenter menar att det kan finnas en lojalitet genom gemensam etnisk 

tillhörighet som medför vissa svårigheter:  

Jag har haft en tolk som har sagt till mig ‘ja men X fan vi är ju från samma land och 

sånt där gå inte på den här kvinnan så mycket om hennes barn och sånt du vet ju hur 

det är’. Så det förekommer ju och det är ett stort problem, det är det, för det finns 

lojaliteter, det finns religiös kulturella nationella lojaliteter. (Respondent 7) 
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Elven (2013) skriver i sin forskning och menar att klienten kan, genom kultur som medför 

lojalitet, försöka skapa allians med tolken och på så sätt försöka få tolken att uppfylla klientens 

önskan. Likt Elven (2013) finner vi även det fenomenet bland våra respondenters svar och 

respondenterna i vår studie problematiserar faktumet att komma från samma land och att inneha 

en lojalitet till sina landsmän: 

I vissa kulturer, och då menar jag inte kulturer som i en svensk kultur eller arabisk 

kultur, utan jag menar i den familjens kultur […] har man då en tolk som kommer 

från samma område eller alltså, det blir jättejobbigt för klienterna, eller så råkar de 

känna varandra och, tolkar tolken rätt då eller förminskar tolken omständigheterna 

och säger ‘äsch jag förstår var det kommer ifrån’ eller ‘den där örfilen gör 

ingenting’. (Respondent 2) 

I den situationen kan det tänkas att tolken och klienten innehar en lojalitet gentemot varandra 

och tolken kan således förminska eller förstora det som sägs i det tolkade samtalet för att uppnå 

det som kan tänkas vara bäst för klienten. Det skapar problem i det tolkade samtalet för 

socialsekreteraren som har olika uppdrag i sin yrkesutövning att fullfölja. En annan aspekt som 

framhålls är:  

Det kan finnas även inte bara lojalitetskonflikter där någon från en grupp och tolken 

är från annan och de får reda på det, berättar kanske inte lika mycket för en person 

som är från den andra gruppering och det är ju också ett problem […] där kan det 

vara liksom många långgående konflikter, historiska grejer, som har gjort att det 

blir ett issue. (Respondent 7) 

Även Fioretos, Gustafsson och Norström (2014) diskuterar lojalitetskonflikter kopplat till 

tolkade samtal, de framhåller likt Elven (2013) att lojalitet kan försöka byggas mellan klienten 

och tolken. Men det kan även tänkas att en motsats till lojalitet kan uppstå i tolkade samtal om 

klienten och tolken delar etnicitet men att det råder historiska konflikter som kan påverka det 

tolkade mötet i en negativ riktning på olika sätt genom att exempelvis tolken förvränger 

informationen som förs fram till socialsekreteraren till följd av att klienten tilhör den 

rivaliserande gruppen eller att klienten inte vågar prata. Samtidigt menar respoendent 3 att det 

också finns fördelar för både tolken såväl som socialsekreteraren med att dela etnicitet med 

klienten: 
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Går man in i en situation med enormt stort kulturellt kapital då kanske man har en 

helt annan förutsättning för att lösa situationen än om man går in med någon annan 

typ av kapital. (Respondent 3) 

Likt Pohjola (2016) som menar att det går att identifiera att klienter ofta känner ett större 

välbefinnande när de känner samhörighet med någon så tolkar även vi det som att etnicitet kan 

vara en faktor som kan underlätta det komplexa samtalet om klienten känner en tillhörighet till 

socialsekreteraren, ännu mer om klienten får möjligheten att tala sitt modersmål med en 

socialsekreterare som talar samma språk och på så sätt kan samtala direkt utan en tolk som 

mellanhand.  

Vi fann vidare i vår empiri att en känsla av skam kopplat till etnicitet på olika sätt kan yttra sig 

i det tolkade samtalet och vara en faktor som påverkar samtalsklimatet och relationsskapandet:  

Det kan vara jätte skamfyllt att vara på socialtjänsten, har man då en tolk som 

kommer från samma område eller alltså, det blir jättejobbigt för klienterna och dom 

vill inte vara här, de vill inte ha tolkar och man kan inte tvinga de och ha tolkar men 

då förstår vi inte varandra, det är jättemycket, mycket skam. (Respondent 2) 

Även respondent 1 framhåller att: 

[…] när det när det gäller känsliga samtal så är det väldigt svårt att, att utföra ett 

samtal med väldigt känsligt ämne. Jag har upplevt att det är, mycket handlar om att 

det är landsmän och eventuellt det kan, eller att man vet att personen eller att man 

känner personen liksom, det gör det svårt för klienten [...] i rädslan om att samtalet 

eller informationen förs vidare. (Respondent 1) 

När vi lyfte frågan med våra respondenter om de upplevde att skammen kunde kopplas till 

etniciteten fann vi att många upplever det som en tänkbar faktor samtidigt som det fanns de 

respondenter som inte tyckte det: “Vill de inte prata med oss så vill de inte, så då får de lämna 

rummet, det har också hänt” (Respondent 6). I vår empiri kunde vi urskilja och också 

problematisera det faktum att socialsekreterarna ibland uttrycker “Att de [klienterna] inte vill 

prata, de pratar ingenting de vill inte säga någonting” (Respondent 1). Det kan tänkas att det 

kan finnas en möjlighet att det beror på det faktumet att en tolk är närvarande som innehar 

samma etnicitet och då bidrar till att de inte vill tala som skamfyllda ämnen och då väljer att 

inte prata alls. Som Berthold och Fischman (2014) presenterar i sin artikel så är det inte ovanligt 
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att det finns skam i klienternas berättelser som kan kopplas till etnicitet och det är således inte 

ovanligt att klienterna undanhåller information eller väljer att leva i tystnad som ett självförsvar. 

Respondent 1 menar att hen upplevt att det funnits en misstro för tolkar från klienterna på så 

sätt att de haft rädslan av att tolken inte kommer att uppfylla sin tystnadsplikt.  

Jag har inte varit med om det just att tolken har brutit mot tystnadsplikten men man 

har hört liksom något enstaka fall här på enheten, men det är ju mer klienten som 

visar lite så här att de inte litar på sina landsmän just när det gäller känsliga ämnen. 

(Respondent 1) 

Respondent 7 uttrycker att “Visst de har en tystnadsplikt osv men det är inget som är givet om 

jag ska vara helt ärlig” (Respondent 7). Vidare menar respondent 1 att: 

[…] man har inte den här tystnadsplikt kulturen med sig ifrån hemlandet och man 

tror inte riktigt på det och i rädsla att inte liksom information sprider sig så tar man 

inte upp känsliga saker vid närvaro av tolk. (Respondent 1) 

Utifrån socialsekreterarnas berättelser tolkar vi det som att det kan finnas en möjlighet att skam 

är kopplat till etnicitet och att det kan vara en faktor som gör att vissa klienter väljer att inte 

prata med socialsekreterarna. Med tanke på att det fanns varierande uppfattningar om 

kopplingen mellan skam och etnicitet kan det tänkas att tystnaden från klienterna likväl kan 

förekomma av andra anledningar som vi inte har valt att fördjupa oss i, vi väljer endast att 

framhålla den potentiella kopplingen mellan skam och etnicitet.   

6.2.2 Ålder 

En del av våra respondenter menar att ålder på de medverkade parterna i samtalet också är en 

faktor som kan påverka samtalet på olika sätt. Antingen i positiv eller negativ riktning: 

[…] och det har jag sett, tolken som inte har respekterat en kvinnlig ung en kvinnlig 

klient en ung tjej ehm man har ju liksom känt på sig att det finns inte så mycket 

respekt. (Respondent 1) 

Respondenten framhåller att respekten till en yngre socialsekreterare i förhållande till tolken 

tenderar att vara bristande i vissa fall i tolkade möten och hänvisar till deltagarnas kön men 
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också ålder i relation till varandra. Samtidigt kan ålder i relation till varandra i mötet medföra   

andra svårigheter:  

Här kommer en utbildad tolk, samma bakgrund, samma ålder, med någon som inte 

kan språket, som kanske går på försörjningsstöd som sitter på socialtjänsten, alltså 

det är jättemycket maktobalans. (Respondent 2) 

Som Berthold och Fischman (2014) framhåller förekommer det mycket skam i klienternas 

berättelser hos socialtjänsten. Den tydliga maktobalansen som respondent 2 framhåller tolkar 

vi är grundad i att klienten och tolken i detta fallet innehar samma etnicitet och ålder fast förmått 

olika förutsättningar att utvecklas i det svenska samhället. Utifrån respondentens berättelse 

tolkade vi det som att situationen kan upplevas skamfull då klienten måste dela med sig av 

känslig information till en jämnårig tolk och bekänna sig vara i behov av hjälp.  

Vi fann också att en av respondenterna kan relatera ålder till något positivt då hen menar att 

ålder kan medföra en viss respekt från klienter: 

[…] det var väl för att han kom från samma kultur och han var äldre, och han var 

vänlig och att han hade den auktoriteten att kunna liksom bara ‘nu sitter du still och 

nu lyssnar du och nu beter du dig under det här mötet’. (Respondent 8) 

Vidare i empirin fann vi att en del av respondenterna inte erhöll erfarenheter av tolkade samtal 

och där deltagarnas ålder har varit en påverkande faktor. En del av respondenterna hade 

uppfattningen om att ”annars har jag liksom inte alls haft det här med kön eller ålder på tolken 

i fokus på något sätt det har aldrig varit något problem att någon har påpekat” (Respondent 

5). Samtidigt vill vi problematisera faktumet att en del av respondenterna framhåller att 

problemet inte har varit uttalat från klienterna och därför inte uppmärksammats, precis som 

Berthold och Fischman (2014) framhåller så kan skam vara en faktor som gör att klienterna av 

olika anledningar väljer att inte prata och kan således vara en anledning till att fenomenet inte 

uttalats i tolkade möten. Sammanfattningsvis kan sägas att respondenternas erfarenheter kring 

kön i tolkade möten är varierande men ändå tänkas vara en möjlig påverkande faktor. Vi tolkar, 

utifrån respondenternas svar, det som att ålder i jämförelse till varandra som det blir en 

komponent som kan påverka samtalets utfall både positivt och negativt samtidigt som 

deltagarnas ålder inte behöver ha en påverkan på samtalets utfall alls.  
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6.2.3 Kön 

 

Vi har uppmärksammat att våra respondenter ofta återkopplar till kön som en faktor som kan 

påverka det tolkade samtalet. Respondent 1 framhåller att “Många av oss [kvinnliga 

socialsekreterare] har ju känt sig lite såhär kränkt vid något tillfälle eller att man inte blir 

respekterad som kvinna” (Respondent 1). Respondent 2 menar att: 

 

[…] även med mig som är ung kvinna, när jag sitter i samtal med två män så kan de 

ju ignorera vad man säger och prata med varandra, då får man liksom ’okej nästa 

gång bokar jag motsatt kön’ eller, då får man försöka styra på ett annat sätt. 

(Respondent 2) 

 

Våra respondenter menar vidare att de olika parternas kön kan spela en avgörande roll i tolkade 

samtal. Beroende på om socialsekreteraren är en kvinna eller man kan tolken och klienten 

uppträda olika, likaväl som klienten eller tolkens kön kan ha en avgörande betydelse för hur det 

tolkade mötets utfall tenderar bli: 

[…]om det är en kvinnlig klient så blir det svårt om det är en manlig tolk eller tvärt 

om, om det är en manlig klient och det är en kvinnlig tolk, så kan det vara lite 

obekvämt för klienten. (Respondent 8) 

Trots att respondent 8 framhåller att såväl manliga som kvinnliga klienter kan påverkas av 

tolkens kön när tolken är av det motsatta könet, talar majoriteten av våra respondenter om kön 

som en påverkande faktor främst när det handlar om en kvinnlig klient och en manlig tolk: 

Jag har ju upplevt unga tjejer som vi har haft kontakt med som, väldigt blyga i att 

prata i tolkens närvaro om det är en manlig tolk. De är lite mer öppna när det är en 

kvinnlig tolk. (Respondent 1) 

Respondent 4 framhåller vidare att:  

Sen om det är man eller kvinna, sånt kan ju också ibland spela roll, för vissa kanske 

inte känner sig bekväma med att prata inför en manlig tolk och så ska den känna sig 
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dömd, det är inte alltid nödvändigt att det faktiskt är så, men det är kanske någonting 

som klienten bär med sig. (Respondent 4)  

Ørvig (2007) skriver i sin avhandling om att kön är en faktor som har stor betydelse för 

konversationens sammanhang och förmedlingen mellan de olika parterna. Och även fast tolken 

ska bibehålla opartiskhet i tolkade samtal är det oundvikligt att samtalets kontext påverkas 

(Ørvig, 2007, ss. 24–25). Och likt Berthold och Fischmans (2014) resonemang kring skam kan 

vi, utifrån socialsekreterarnas beskrivning av de kvinnliga klienterna, också förstå det som att 

klienten upplever situationen som skamfull när det är en manlig tolk är närvarande och därför 

uppvisar beteende som visar att det är jobbigt eller känsligt. Respondent 2 framhåller att det 

inte alltid är lätt att få syn på när klienten känner sig obekväm: “Det är svårt. Det är inte alltid 

man märker det heller” (Respondent 2). Dock upplever en del av våra respondenter att det finns 

vissa tendenser i klienternas beteende som kan indikera när de tycker att en situation är jobbig. 

Respondent 1 menar att klienterna visar att situationen är jobbig eller känslig genom “Att de 

inte vill prata, de pratar ingenting de vill inte säga någonting och ja det blir lite känsligt” 

(Respondent 1). Vidare menar respondent 8 att det även går att uppmärksamma att klienten 

upplever situationen som skamfull genom att klienten tenderar att vara “[…] kort i sina svar, 

undviker ögonkontakt, vill inte svara på frågor… och ja det kommer ingen information fram” 

(Respondent 8). 

En del av respondenterna menar att de tagit lärdom av tidigare erfarenheter där de upplevt att 

kvinnliga klienter haft svårt att uttrycka sig i närvaron av en manlig tolk och att de försöker ha 

detta i åtanke. Respondenterna menar att de brukar reflektera kring att en kvinnlig klient ” […] 

kanske inte känner sig bekväm att prata inför en man och berätta om när hon blir slagen av sin 

man hemma liksom” (Respondent 4). Respondent 2 framhåller på liknande sätt att: 

Om det är en kvinna som ska prata om våld, så sitter en annan man där, hur är det? 

Om man utsatts för en man? Är det bekvämt för henne? Alltså det är jättemycket som 

man måste ha i åtanke. (Respondent 2)  

Respondent 10 menar vidare att det går att försöka undvika dessa situationer genom att ha det 

i åtanke vid bokning av tolk: 

Men många gånger så kan man förekomma det genom att man liksom vet vad ärendet 

handlar om, då kan man liksom läsa in sig på att, här behöver vi en kvinnlig tolk till 
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en kvinnlig klient, eller tvärt om. Ja, hur det nu är. För att klienten åter igen, klienten 

är i fokus ju, den ska känna sig bekväm. För att det ska, för att den kanske ska våga 

säga saker. (Respondent 10) 

Vidare uttrycker respondent 8 att “då är vi specifika när vi bokar tolk att det ska vara en manlig 

eller kvinnlig då vi förstod från förra mötet att det är det som behövs” (Respondent 8). Även 

respondent 7 resonerar på liknande sätt: 

[…] det är bara så, man liksom har det i bakhuvet även om det är fel och bla bla bla 

och så men på något sätt för att få ett så bra samtal som möjligt så kommer du tyvärr 

att gå de till mötes, det är ju bara så. Om du har en kvinna som inte kommer att 

prata om sitt privatliv när en man är där du vill ju veta hur det ser ut för den här 

kvinnan då kommer du anpassa dig så är det bara annars får du inte ut någon 

information. (Respondent 7) 

6.2.4 Språket 

Språket är en annan faktor som våra respondenter ansåg vara påverkande i tolkade möten. De 

menar att utfallet av kommunikationen mellan parterna i samtalet kan bero på hur nära parterna 

ligger varandra språkmässigt. Respondenterna framhåller att det inte alltid är tillräckligt med 

att enbart dela samma språk utan att det finns stora språkliga skillnader beroende på vilket land, 

region eller område parterna kommer ifrån. 

[…] man förutsätter att arabisk - då är det arabiska, men jag menar har du någon 

från Syrien så kan det komma någon från Egypten som tolkar och det är en helt 

annan femma. Arabiska är ju jätte, det är ett stort språk det är många dialekter. 

(Respondent 7) 

Respondent 8 framhåller på liknande sätt att “[…] många nordafrikanska länder talar ju 

arabiska, men de talar ju inte, de talar ju arabiska med en helt annan dialekt” (Respondent 8). 

Respondent 8 fortsätter att berätta: 

 [...]dari och persiska, det är som svenska och danska, men alla svenskar förstår ju 

inte danska, men många svenskar förstår danska. Så det är det man tar för givet. För 

att många svenskar kan danska så tror man att alla svenskar ska förstå, och då 
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skickar man en dansk tolk, men det funkar ju inte alltid. Så det är typ samma situation 

som uppstår. 

Respondenterna belyser alltså betydelsen av dialekter inom diverse språk och hur de kan skilja 

sig från land till land. Vidare menar respondenterna att dessa språkliga skillnader är viktigt att 

lyfta för att undvika potentiella missförstånd mellan parterna. Respondenterna anser även att 

det finns en bristande kunskap hos socialsekreterarna om just de dialektiska skillnaderna. “[…] 

det här med dialekter det är en sådan brist som märkts i samband med tolkning” (Respondent 

7). Samtidigt menar respondenterna att det även finns en brist på tolkar hos tolkförmedlingar 

och framför allt i utbudet av olika dialekter.   

[…] det som är största problemet är att det är svårt att hitta tolk när det gäller språk 

som kanske inte är så jättevanliga här i Sverige, typ som det här med arabiska med 

nordafrikansk dialekt. (Respondent 8) 

Respondent 7 berättar om sina erfarenheter av tolkade möten under tiden då hen jobbade inom 

integrationen och menar att bristen av tolkar som talar samma dialekt som klienten blev väldigt 

synlig under flyktingkrisen 2015:  

[…] när vi tog emot de här grabbarna och liksom då skulle vi ha dari tolkar och det 

är ju inte super många afghaner som har kommit till Sverige som är duktiga på, dels 

som är duktiga på svenska liksom och har varit här så pass länge så att de kan tolka 

dari. Ja vad händer då istället? Jo då får du en massa iranier istället som pratar 

farsi persiska vilket är dialektalt, det är en skillnad men de här persiska tolkarna 

hoppade in och tolkade dari. Det fick de för tolkförmedlingarna för att det fanns inte 

dari tolkar att få tag på och väldigt få och vad händer under de här samtalen jo men 

de här afghanska grabbarna de fattar ingenting. (Respondent 7) 

En annan aspekt som respondenterna lyfter i samband med språkliga skillnader är tolkens 

språkliga förmåga. De menar att hur pass bra eller inte en tolk behärskar både svenska och det 

språk de tolkar i kan påverka det tolkade samtalet. Respondent 9 berättar om ett tillfälle där hen 

var med om en situation där tolken gjort en språklig miss och själv missförstått det som skulle 

framföras. Det rörde sig om ett så kallat inskrivningssamtal med en ensamkommande ungdom 

där ungdomen skulle bli underrättad om såväl sina rättigheter som skyldigheter. En av 
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punkterna som skulle tas upp under samtalet berörde religionsfriheten där respondenten skulle 

förmedla att ungdomen har rätt att utöva sin religion.  

[…] då sa tolken att ja du ska utöva din religion och man såg liksom på honom 

[ungdomen] att han hoppade till, han fattade ingenting …  alltså för honom, barn 

som kommer till Sverige fjorton femton år, så en vuxen säger till honom att han ska 

utöva sin religion det kan bli jätte fel. Det kan vara så att han hade kunnat vara 

religiöst förtryckt i sitt hemland han kanske hatar sin religion som han är född med 

så det kan liksom bli förödande. (Respondent 9) 

Respondent 9 menar vidare att det var tur att han själv kunde språket som tolkades då en sådan 

miss hade kunnat påverka ungdomen negativt. Respondenten menar att hade inte hen kunnat 

språket och kunnat identifiera tolkens misstag så hade hen inte heller kunnat rätta till felet heller. 

Respondenten framhåller att detta visar på hur problematiskt det kan bli och hur lätt missar går 

förbi osedda.  

[…] om mina kollegor som pratar svenska använder daritolk då har de ingen koll 

på om tolken tolkar rätt eller inte då kan det bli fel det kan få liksom, ibland kan det 

få liksom konstiga konsekvenser ibland kanske det inte gör någonting men ibland 

kan det göra det, det kan bli känsligt som det här med religionen det tror jag hade 

blivit väldigt konstigt tror jag. (Respondent 9) 

Likt respondent 9 har resterande respondenter en överensstämmande syn på sina 

språkkunskaper som något positivt och utifrån deras svar framgår det att de anser att det är en 

bra resurs just i tolkade möten där de själva talar språket. De menar att de får en annan inblick 

i vad som förmedlas än socialsekreterare som inte behärskar språket i fråga. Respondent 7 

uttrycker att “[…] det är ju en stor fördel att jag kan språket, man kan ju snappa upp det 

[bristerna] snabbare” (Respondent 7). Dessutom anser de att det är en resurs som inte bara 

främjar relationsskapandet utan även gynnar sin organisation. Respondent 2, likt andra, 

framhåller att ”Det är ju många av mina kollegor som använder mig” (Respondent 2). Även 

respondent 4 berättar att hens kollegor ofta vill att hen ska “[…] hoppa in och hjälpa till” 

(Respondent 4) när de har klienter som talar hens språk. Socialsekreterarna i vår studie 

framhåller också att relationsbygge tenderar att vara enklare när man talar samma språk och 

kan förstå varandra på ett annat sätt utifrån tillhörighet och en djupare förståelse. 
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En annan språklig aspekt på tolkade möten som framkom var att informationen i tolkade samtal 

tenderar att bli extra tydlig: 

[…] för att vi måste ju förbereda samtal med familjer som behöver tolk och som inte 

kan, som inte vet hur vi fungerar, hur myndigheten fungerar, och då är vi extra 

förberedda. Så jag tror att många gånger så är det bättre när man har en sån familj 

[som är i behov av tolk] … än när man har en svensk familj, då antar man ibland 

kanske att ’ja, de vet hur det går till’, men oftast så vet de inte. (Respondent 6) 

Vi tolkar det som att respondenten här utgår från att människor med annan etnisk bakgrund 

anses vara oerfarna gällande den svenska välfärden och engagerar sig därmed att förklara 

socialtjänstens arbete mer än om det hade varit en familj från Sverige. Ørvig (2007) skriver i 

sin avhandling att det förekommer stora skillnader kring människors tidigare erfarenheter, vissa 

individer kan ha en bakgrund där de har erfarenheter om en byråkratisk institution helt i motsats 

till den svenska välfärden, likväl som de inte behöver inneha någon erfarenhet om det alls. 

Tolken blir ett verktyg i kontakt med personer med andra erfarenheter osv. Vidare menar 

respondent 4 att det kan bli problematiskt att tolken tolkar ordagrant då det inte går att anta att 

alla klienten kommer förstå vad som förmedlas enbart för att tolken tolkar på dennes språk.  

[…] det är någonting som jag har märkt också har blivit ibland fel att när man har 

kanske en tolk som tolkar ord efter ord vad man säger, och vi använder ju ändå 

ganska svåra ord ibland i vår svenska på jobbet. Men det är ju inte alltid våra 

klienter förstår de orden även om de är tolkar på deras språk, för även i deras land, 

eller vart de kommer ifrån, så använder de ju inte så liksom akademiskt [språk] eller 

avancerade ord eller myndighetsspråk. (Respondent 4) 

Respondent 8 framhåller på liknande sätt att: 

[…] folk som kommer från länder där de inte är jätteutvecklade, kanske man har lite 

simplare språk, för liksom i varje språk så finns det ju alltid den akademiska 

varianten, sen finns det ju språk som oftast är lite enklare. (Respondent 8) 
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6.3 Hur kan vi förstå mötet mellan socialsekreterare, klient och tolk, utifrån teorin om 

pastoralmakt? 

Centralt för pastoralmakten är att det finns en tydlig uppdelning mellan herden och flocken 

(Panican & Ulmestig, 2011). Inom människobehandlande organisationer menar Järvinen 

(2013) att bland annat socialsekreterare utifrån pastoralmakten kan ses som en herde där dennes 

primära uppgift är att skapa relation till såväl flocken och den enskilda individen. Herdens 

funktion är att, genom sin vallning, så väl hjälpa som kontrollera flocken. Respondent 1 menar 

att “Man har ju både en handledare roll, stödjande person, men också någon slags kontrollant” 

(Respondent 1). Vidare framhåller respondent 3 att hen som myndighetsutövare “[…] försöker 

i den mån det är möjligt att vara en som hjälper […] jag försöker ställa mig bredvid personen 

istället för att ställa mig mitt emot” (Respondent 3). Utifrån pastoralmakten uppfattar vi 

respondent 3s agerande som en strategi för att underlätta relationsskapandet till klienten då 

herden tappar sin funktion som vägledande (jmf Foucault, 2007) om denne inte uppfattas 

välvillig gentemot klienten utan endast uppfattas inneha en kontrollfunktion. Vidare menar 

respondent 1 att människor som kommer i kontakt med socialtjänsten ofta har en fientlig bild 

av socialtjänsten: "inom den här socialtjänsten så hör de att socialtjänsten tar barn, de tror att 

vi fyller en kontrollfunktion” vilket gör att det blir viktigt att visa att socialtjänsten även har en 

hjälpande funktion. Vidare kan en socialsekreterare liknas vid en herde med utgångspunkt i det 

sociala arbetets praktik tillsammans med de lagar de utgår från i sitt arbete. Lagarna syftar bland 

annat till att främja individers rättigheter och kan därmed anses vara välvilliga:  

[…] alla de här lagar och regler som vi har att förhålla oss till syftar ju till att vi ska 

behandla klienterna eller medborgarna på ett så demokratiskt och jämställt sätt som 

det nu överhuvudtaget är möjligt. (Respondent 3)  

Samtidigt är lagar utformade för att se till att individer även tar ansvar för sina skyldigheter 

vilket gör lagarna till styrande och kontrollerande. Det kan bli problematiskt för 

socialsekreterare att både inneha en roll som stöttande men också kontrollerade då det kan bli 

missuppfattningar hos klienten som kan ha svårt att förstå socialsekreterarens egentliga roll, 

men det kan också tänkas bli svårt för socialsekreteraren som måste sända ut dubbla signaler 

och kunna skilja på sina roller. Inom pastoralmakten (jmf Foucault, 2010) är det herdens uppgift 
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att vara både kontrollerande och vägledande men vi tolkar det som att det kan vara svårt att 

upprätthålla sin roll som herde i tolkade samtal.   

Flertalet av respondenterna uppger att de använder sig av tolk i samtal bara för att det är 

lagstadgat och då ska det vara rättssäkert:  

När det kommer till känslig information som man vill förmedla, då ska det ju vara 

rättssäkert och då är det tolk som är det första alternativet och då måste man ha 

tolk. (Respondent 4)   

Foucault (2007) menar att herden föreskriver sig lagen och förhåller sig till sanningen. Vi kan 

således se den kopplingen till pastoralmakten då socialsekreterarna använder tolk för att det är 

lagstadgat och således förhåller de sig till sanningen om att det ska vara rättssäkert. Dock 

framgår det också från våra respondenter att uppfattningen om den sanningen ser annorlunda 

ut i praktiken. Respondent 4 menar att “Det [rättssäkerheten]är inte helt hundra, speciellt inte 

om man själv inte förstår vad som sägs” (Respondent 4). Likt respondent 4 uttrycker respondent 

9 att användandet av tolk “[…] kan bli rättssäkert men det kan också bli motsatsen det kan bli 

ett riktigt problem med rättssäkerheten när du inte vet vad som riktigt sägs" (Respondent 9). 

Respondent 7 framhåller att:  

Det är ju det här som är lite standard Sverige på något sätt […] du tror att du på 

något sätt löser ett problem genom att bara skriva det i lagen och dessa riktlinjer 

och sådan skit […] hur det implementeras är en annan femma förstår ni, det är vi 

på golvet om man säger, vi ser ju de här bristerna. (Respondent 7)  

Respondenten hänvisar till förvaltningslagen (SFS 2017:900) och menar att kravet på 

användandet av tolk är lagstadgad och därmed implicit rättssäkert men samtidigt upplever 

socialsekreterarna att användningen av tolk i praktiken är väldigt rättsosäkert. Och flertalet 

respondenter utgår från sina egna erfarenheter av tolkade samtal där de kunnat språket i tolkade 

möten och menar att rättssäkerheten är låg:  

Väldigt låg. väldigt låg, väldigt låg på de språken jag kan och förstår. Alltså om det 

är lågt, oj… då börjar jag ju ifrågasätta hur det är i de samtal och språken jag inte 

förstår. Så jag tycker inte att tolkar, jag tycker att tolkar är jätte rättsosäkert. Tänk 

om hela min utredning med mitt beslut grundas och bygger på vad tolken har sagt, 
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och så är det inte alls vad man menar, eller vad föräldrarna menar, vad gör man 

då? (Respondent 2)  

Vidare menar respondent 9 att:  

Nästan varje gång jag använder tolk är det något som blir fel det är sällan man 

hittar det har hänt men det är nästan undantag, en regel att tolken tolkar fel […] jag 

har av egen erfarenhet märkt att tre av fyra samtal måste jag gå in och rätta till när 

jag är med och kan språket. (Respondent 9)  

Likt respondent 9 menar även respondent 7 att “[…] det har vi [hen tillsammans med kollegor] 

stött på väldigt ofta att det blir fel och att det blir fel när det gäller väldigt viktiga frågor också 

“(Respondent 7). Respondent 7 berättar även om tillfällen där hen hjälpt sina kollegor efter att 

de haft samtal på det språket hen talar och framhåller att: “Jag får ju hjälpa kollegor och de 

blir chockade varje gång så där ´men va blev det fel liksom, hur hade vi kunnat veta det om vi 

inte hade haft dig? ´” (Respondent 7). Respondenten menar att såvida klienterna inte själva 

uppmärksammar de fel som uppstår i det tolkade mötet blir det svårt för socialsekreterare som 

inte behärskar språket i fråga att märka av det, “[…] men sen är det ju så att det är inte ofta 

sådant händer och då är det ju så att misstagen de går förbi omärkta tyvärr” (respondent 7). 

Utifrån detta förstår vi det som att socialsekreterarna förhåller sig till sanningen och utövar den 

trots att de inte förlitar sig på den. Tolken är lagstadgad och således innehar den en viss sanning 

om rättssäkerhet inom organisationen. Det respondent 7 framhåller ovan menar vi även visar 

på vilken betydelse språket har för så väl rättssäkerheten som kommunikationen med klienterna.  

Något som är gemensamt för alla våra respondenter är att de har en tydlig överensstämmande 

uppfattning om vad tolkens roll innebär i tolkade möten. När de fick frågan om hur de anser att 

tolken bör förhålla sig gentemot såväl klienter som socialsekreterare och vilken funktion de 

anser att tolken fyller i det tolkade mötet gav samtliga respondenter liknande svar. Respondent 

1 framhåller, i samsyn med övriga respondenter, att “[…] de[tolkarna] ska vara helt opartiska” 

(Respondent 1). Vidare uttrycker respondent 7 att tolkarna inte ska “[...] lägga sina värderingar 

i samtalet och att man [tolkarna] inte börjar alliera med klienten” (Respondent 7).  
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Respondent 4 anser att:   

Det är ingen professionell tolk om den ska ta klientens sida och det är ju då man 

hamnar i sådana situationer där de kanske börjar ge tips. Då märker man ju att 

tolken helt plötsligt hjälper klienten vilket inte är dennes roll. (Respondent 4)  

[…] man måste hela tiden se till att det är jag som styr samtalet mitt samtal det är 

mina frågor som ska behandlas, tolken är bara där för att översätta alltså man ska 

inte vara rädd för att sätta tolken på plats för att de har ett tydligt uppdrag. 

(Respondent 7)  

Fortsättningsvis framhåller respondent 9 att “Ja men jag försöker liksom gå in och liksom 

avbryta och säga till att jag vill att du tolkar endast det jag säger inget annat” (Respondent 9). 

Det som är viktigast enligt respondent 5 är att “[…] de [tolkarna] inte går in och styr samtalet 

för mycket utan bara översätter så korrekt som möjligt och det är ju inte alltid det blir så 

korrekt“(Respondent 5).  

Respondenterna fick frågan om de någon gång upplevt att tolkarna gör mer än vad som ingår i 

deras roll och om de upplevt att tolkarna handlat på ett sätt som överskrider socialsekreterarens 

egen roll. Respondent 6 uttrycker “Ja, jaja! Jag har haft en sån situation där tolken ställer 

följdfrågor och så sitter vi där och tittar på de, så plötsligt så börjar föräldrarna prata med 

tolken” (Respondent 6). Respondent 10 uttrycker på liknande sätt att “Jaa jo det har ju hänt, 

då har tolken gått in och på något sätt försökt jo men gjort mer än att tolka […]” (Respondent 

10).    

Vidare fick respondenterna frågan kring hur de uppmärksammar när tolken överskrider sin roll 

eller brister i sin tolkning när de deltagit i tolkade möten där de inte kunnat språket. Många av 

respondenterna menade att detta är svårt att göra eftersom bristerna oftast är språkliga. “[…] 

det är jättesvårt att märka” (Respondent 1). Som tidigare nämnts blir det svårt för 

socialsekreterarna som inte behärskar språket i fråga att märka av det såvida klienten själv kan 

tillräckligt bra svenska för att uppmärksamma det, “[…] men sen är det ju så att det är inte ofta 

sådant händer och då är det ju så att misstagen de går förbi omärkta tyvärr” (Respondent 7).   

Respondenterna menar dock att även fast det är svårt så finns det sätt att upptäcka bristerna på. 

Respondent 4 menar att “Man brukar oftast snappa upp det vid nästa möte, för det är då, då 
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kommer det ju fram att, då märker man ju hur mycket som har fått med sig från förra gången” 

(Respondent 4). Vidare menar respondenterna att det går att märka om tolken överskrider sin 

roll utifrån hur interaktionen mellan tolken och klienten ser ut.   

Tolken kan tolka det du säger och mycket mer, och då märker man ju att plötsligt 

sitter de i en dialog med en klient i fem minuter när en mening ska ta kanske en minut 

eller så. Så det är väl det man märker, sen blickar, kroppsspråk, det har hänt att 

tolkar lägger handen på en ungdoms arm för att liksom markera ’stop, det räcker’.  

(Respondent 4)  

På liknande sätt går det att märka om tolken brister i sin tolkning och överskrider gränser genom 

att bryta rollen “[…] man känner ju liksom okej man förstår inte språket men det var ju tre 

meningar jag sa fast tolken sa ju tre ord, eller man kände ju på sig att det var alldeles för kort” 

(Respondent 1). Det främsta sättet för socialsekreterarna att hantera detta på är genom att säga 

ifrån när de märker av att något inte stämmer. “Man behöver så där stanna upp och säga till 

tolken eller klienten att nu är det faktiskt jag som håller i det här samtalet, om du inte har 

pondus att ta över så kan du hamna liksom vid sidan av samtalet” (Respondent 7). “Märker 

man att tolken börjar prata och liksom hjälper klienten formulera sig, och det är absolut 

förbjudet det får man inte göra, då har vi stoppat samtalet” (Respondent 1). Detta kan ses som 

strategier (jmf Panican & Ulmestig, 2011) som socialsekreterarna använder sig av för att 

behålla sin roll som herde och således sin maktposition.  

6.4 Sammanfattande diskussion 

Tolken blir ett hinder för socialsekreteraren i relationsskapandet till klienten på så sätt att det 

kan förekomma svårigheter med att exempelvis förmedla inlevelse och empati och därmed 

betydelsefull information till klienten. Samtidigt är tolken ett nödvändigt verktyg för att kunna 

kommunicera med klienten. Vi är kritiska till att tolkanvändningen uttrycks vara för 

rättssäkerhetens skull då det enligt vår mening och i samråd med våra respondenter är svårt och 

ibland omöjligt att garantera rättssäkerhet. Utan tillsyn över tolkarnas praktik finns det även 

utrymme för maktmissbruk, då vi, utifrån våra respondenters resonemang, uppfattar språket 

som en bärare av kommunikation och att det genom språket går att utöva makt i form av att 

kontrollera vad som förs mellan parterna i samtalet. Respondenterna i vår studie kan därmed 

med sin flerspråkighet uppmärksamma när tolkandet blir fel och har därmed möjligheten att 
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träda in eller säga ifrån när tolkningen upplevs bli oriktig. Det vi anser blir problematiskt är 

dock att det blir svårt att märka av när tolken frångår sin uppgift i att tolka ordagrant och börjar 

förvränga information av olika anledningar när man inte talar språket som tolkas och därmed 

inte har insyn i vad som förmedlas mellan parterna i samtalet. Å ena sidan framhåller 

majoriteten av socialsekreterarna i vår studie att det inte är deras ansvar att tolkningen sköts på 

rätt sätt då deras roll är att vara socialsekreterare i mötet, å andra sidan upplever vi, utifrån 

respondenternas svar, att de ändå tar ansvar för det tolkade samtalet och är måna om att 

informationen som bör förmedlas kommer fram och att det kommer fram på ett bra sätt. I 

slutändan utgör en stor del av deras arbete att förmedla information till sina klienter och därmed 

menar vi att det skulle vara problematiskt om de inte kände någon typ av ansvar över att se till 

att tolkandet sköts på ett bra sätt. Vidare tolkar vi det som att socialsekreterarna villkorar 

tolkningen när de själva kan språket då de till en viss gräns accepterar feltolkningar, men när 

de upplever att det blir för mycket fel så kan de avbryta tolken eller till och med ta över tolkens 

roll och därmed gå ur sin roll eller försätter sig i dubbla roller i det tolkade samtalet. Problemet 

i det tolkade samtal ligger därmed inte bara på den ena parten i samtalet utan det är mer 

komplext än så. Det finns samtidigt flera olika faktorer som kan påverka utfallet i tolkade 

möten, faktorer såsom ålder, etnicitet och kön hade stor betydelse för mötets utfall och de 

faktorerna kan antingen förstärkas eller försvagas i gemenskap med varandra och i mötet med 

flera olika parter. Vidare finns det språkliga faktorer som kan påverka det tolkade mötet. Vid 

de tillfällen det uppstår språkliga svårigheter anser vi att våra flerspråkiga respondenter utgör 

en viktig resurs för att synliggöra eventuella språkliga brister och missar.  

Utifrån pastoralmakten kan socialsekreteraren liknas vid en herde utifrån sin dubbla roll som 

både vägledande och kontrollerande. För att kunna uppfylla sin roll utvecklar 

socialsekreteraren, på liknande sätt som herden, olika strategier och verktyg för att kunna valla 

sin flock. Det framgår dock att relationsskapande, som är en viktig del av herdeskapet, blir 

svårare i det triangulära förhållandet som tolkade samtal utgör. 

7. Avslutande diskussion  

Studiens syfte har varit att förstå hur närvaron av tolken som tredje person påverkar mötet 

mellan socialsekreterare och klient. Vi har nått studiens syfte genom att intervjua tio 

socialsekreterare som jobbar på socialkontor runt om i Sverige. I analysen av materialet har vi 
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använt oss av Foucaults allmänna teori om makt men också använt hans teori om pastoralmakt. 

Studiens resultat är att relationsskapandet blir svårare i tolkade möten eftersom tolken har 

möjlighet att förhindra eller snedvrida informationen som förmedlas mellan socialsekreteraren 

och klienten. Vi har också funnit att alla tre parter i samtalet bär på olika faktorer i mötet som 

kan påverka situationen i olika riktningar. Socialsekreterarna är medvetna om att det finns 

påverkande faktorer som kan uppstå i tolkade möten och har genom sina erfarenheter utvecklat 

olika verktyg och strategier för att kunna svara på detta. Socialsekreterarna tror att det är svårt 

att uppmärksamma tydliga brister i tolkade möten när man inte kan tala språket. Det tenderar 

således att vara svårare för socialsekreterare i tolkade möten att skapa relationer och valla sina 

klienter mot frälsningen och hjälpen.  

Vi uppmärksammade också i vår studie en skillnad mellan manliga och kvinnliga respondenter 

i deras upplevelse av att deras roll som socialsekreterare blev mer eller mindre utmanad av 

tolken. Våra kvinnliga respondenter menade att de alla hade upplevt att tolken någon gång hade 

försökt ta över rollen som socialsekreterare och leda samtalet, medan inte någon av våra 

manliga respondenter kunde relatera till en sådan händelse. Motståndet till socialsekreterarna 

utifrån deras kön tolkade vi vara en bidragande faktor till detta. Vi upplevde inte i vår empiri 

att vi hade tillräckligt med belägg för att dra några slutsatser kring detta ämnet, dock anser vi 

att det hade varit intressant att forska vidare om. Avslutningsvis kan vi i vår studie se att 

relationsskapandet försvåras i tolkade möten beroende på flera olika faktorer som både kan 

försvaga men också förstärka maktrelationen i olika situationer. Vi menar att pastoralmakten i 

tolkade möten förlorar sin mest grundläggande princip och funktion och därmed går 

herdeskapet förlorat. 
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Informationsbrev 

En förutsättning för individers integration är språket[1]. Varje människa har rätt att uttrycka sig 

och komma till tals i mötet med olika myndigheter och institutioner i de frågor som rör 

personen[2]. I möten blir tolken en mellanhand mellan myndighet och klient där det finns rum 

för eventuella missförstånd och feltolkningar[3]. Vi vill därmed ta kontakt med er för att få en 

djupare förståelse för tolkade möten. 

Eftersom du som jobbar inom socialtjänsten deltar i tolkade möten anser vi att du har 

upplevelser och erfarenheter som är betydelsefulla för vår studie. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tvåspråkiga socialsekreterare upplever tolkade 

möten och vilka faktorer som påverkar tolkade möten.  

Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjun 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas och beräknas ta 30–60 minuter. Intervjun 

kommer att genomföras på din arbetsplats.  

Materialet från intervjun kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det.  

Vi heter Hanna Bohlin och Angie Ponce och läser socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet 

Växjö. Denna studie är ett självständigt arbete i form av en kandidatexamen vilket är 
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Intervjuguide 

• Ålder:  

• Kön: 

• Anställning/ befattning:  

• Varit anställd vid verksamheten under hur lång tid:  

• Varit yrkesverksam socionom under hur lång tid: 

 

• Hur ofta använder ni er av tolk i samtal med klienter? 

• Vad anser Du ingår i tolkens roll i samtal med klienter?  

• Vad anser Du inte ingår i tolkens roll i samtal med klienter?  

• Vad upplever ni är den största skillnaden mellan att använda tolk i klientsamtal, jämfört 

att inte använda tolk i klientsamtal? (Följdfråga: för er som socialsekreterare, för 

klienten) 

• Hur upplever ni att det är att använda tolk i klientsamtal som berör känsliga frågor? 

(Berätta om en sådan situation?) 

 

• Påverkas alliansen med klienten när tolk närvarar i mötet? (Om ja; hur, berätta om en 

sådan situation? Om nej; hur skapades allians med klienten?)   

 

• Hur påverkas tolkade möten när du kan språket som tolkas?  

• Kan du ge ett exempel på när det har fungerat bra när du kunnat språket som tolkas? (ge 

exempel på vad som fungerade bra och varför) 

• Kan du ge ett exempel på när det fungerat mindre bra när du kunnat språket som tolkas? 

(Ge exempel på varför det fungerade dåligt och varför)  

• Uppge något exempel på ett klientsamtal som blev bra, där tolk var närvarande och du 

inte kunde språket som tolkades. (Följdfråga; Vad var det som gjorde att mötet blev 

bra?) 

• Uppge något exempel på ett klientsamtal som gick mindre bra där tolk var närvarande 

och du inte kunde språket som tolkades. (Följdfråga; Vad var det som gjorde att mötet 

inte blev bra?) 

 

• Brukar Du reflektera över makt eller Din maktposition i mötet med klienter? 



 

 

• Hur hanterar Du din maktposition i klientsamtal utan tolk?  

• Hur hanterar Du din maktposition i klientsamtal med tolk där du kunnat språket som 

tolkas? 

• Hur upplever du rättssäkerheten i tolkade samtal? 

• Hur diskuterar ni tolkanvändning på er arbetsplats? 

 

• Anser ni att tolkens etnicitet påverkar klientsamtalet? (Om ja; hur påverkar det? Beskriv 

en sådan situation).  

• Anser ni att tolkens ålder påverkar klientsamtalet? (Om ja; hur påverkar det? Beskriv 

en sådan situation). 

• Anser ni att tolkens kön påverkar klientsamtalet? (Om ja; hur påverkar det? Beskriv en 

sådan situation). 

 

• Finns det någonting mer som ni vill berätta om tolkanvändning som ni anser är viktigt 

men som vi inte har frågat om? 

 

• Vad tror du att det berodde på? Hur hanterade du det? Kan du utveckla? På vilket sätt? 

Kan du förklara? Hur menar du då? Vad menar du med det? 

 

Reservfrågor: 

• I vilka situationer använder du platstolk? – Varför?  

• I vilka situationer använder du telefontolk? – Varför?  

• Vilka fördelar finns det med att använda tolk i samtal? 

• Vilka nackdelar finns det med att använda tolk i samtal?  

• Vad anser ni utmärker en bra tolk? 

• Vad anser ni utmärker en mindre bra tolk? 

 

 

 

 


