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Abstract 
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Title: “To overcome language barriers – social workers communication strategies at 

interpreted meetings”  

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study was to examine social workers communication strategies in meetings 

with non-Swedish speaking families where interpreters are used, and analyze if those 

strategies are in line with a model of the ideal interpreted meeting that we constructed. The 

ideal model was based on what previous studies proposes as the best communication 

strategies at interpreted meetings. The chosen method for this study was unstructured 

interviews. These interviews were held with eight social workers from two different 

municipalities, all working with children and their families. The study showed that social 

workers use different strategies at interpreted meetings and some of them followed the ideal 

model while others did not. It further indicated that social workers have different levels of 

professional competence in interpreted meetings and that the two municipalities, concerned in 

the study, does not have any guidelines for how to use interpreters in meetings with non-

Swedish speaking families. The result of this study further on shows that it is important to 

have knowledge about different communication strategies in interpreted meetings and that the 

legal rights of the non-Swedish speaking client might be at stake today because of the 

different levels of social workers professional competence at interpreted meetings.   
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Förord 

Vi vill ge ett stort tack till alla som varit engagerade i vår studie. Tack till vår handledare, Peter 

Hultgren, samt våra studiekamrater i vår handledningsgrupp som har stöttat oss i vår process mot en 

färdig uppsats. Och ett ännu större tack till de socialsekreterare som deltog i våra intervjuer, utan er 

hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

 

Varmt tack! 

Sara Nilsson och Tilda Johansson  
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1 Problemformulering 

Människors allmänna kommunikationskompetens utvecklas i interaktion med andra individer, 

först och främst genom språkutvecklingen. Därigenom blir människan delaktig i en 

mångfaldig, nyanserad och värdefull kommunikationsgemenskap. I människovårdande yrken 

är den allmänna kommunikationskompetensen den professionellas främsta resurs. Att utföra 

ett gott arbete innebär till stor del för den professionella att använda den kunskap hen redan 

har, i egenskap av kommunicerande medmänniska, i ett nytt sammanhang (Røkenes 2016, s. 

7), i detta fall vid möten med klienter. 

 

I barnavårdsärenden är relationen mellan föräldrar och socialarbetare komplicerad eftersom 

det råder en maktassymetri där socialarbetaren har makten att avgöra en familjs öde (Bundy-

Fazioli, Briar-Lawson & Hardiman 2009, s. 1448). I en avhandling skriven av Sjögren (2018, 

ss. 62-63, 124) uttrycker en av de intervjuade socialarbetarna att ärenden inom barn och familj 

är mer sårbara än andra ärenden inom socialtjänsten. Detta eftersom socialarbetaren ska 

bedöma föräldraförmågan, vilket är en känslig och eventuellt kränkande situation. Eftersom 

dessa ärenden är känsliga och komplexa är det av vikt att socialarbetaren har goda 

kommunikationsfärdigheter, där socialarbetaren bland annat är tydlig med vad termer och 

begrepp som hen använder sig av faktiskt innebär (ibid.). Ändå säger Forester, Kershaw, 

Moss och Hughes (2008, s. 43) att det finns lite forskning på hur socialarbetare kommunicerar 

på mest effektivt sätt inom barnavårdsärenden.   

  

Vid möten med icke-svensktalande familjer är det ännu viktigare att socialarbetaren har 

kunskap om goda kommunikationsstrategier eftersom samtalet sker via en tredje part, det vill 

säga en tolk. I Tolkutredningens rapport (2018) påpekar stat, kommuner och landsting att de 

upplever ett ökat behov av tolktjänster till följd av det ökade antalet asylsökande under 2015-

2016. Socialstyrelsen (2016, s. 14) och Sveriges Kommuner och Landsting (2016) definierar 

en tolk som vem som helst som talar fler än ett språk och som har förmågan att förmedla 

budskap mellan dessa språk. Det innebär att en person kan vara tolk oberoende av kunskaps- 

och utbildningsnivå. Vid användning av tolk är det inte endast den verbala och icke-verbala 

kommunikationen som socialarbetaren bör ta hänsyn till. Socialarbetaren bör även ta hänsyn 

till att meddelandet som hen sänder ut, samt informationen som hen får tillbaka, har filtrerats 

genom en tredje person. Detta kan innebära att bitar av samtalet av olika anledningar kan ha 

gått förlorade eller förändrats på vägen (Kriz och Skivenes 2011, ss. 1361-1362). Berthold 
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och Fischman (2014, s. 105) skriver att många socialarbetare sällan eller aldrig har arbetat 

med tolk. Därav behöver socialarbetare mer utbildning i tolkanvändning för att få kunskap om 

bästa sätt att kommunicera genom tolk i möten med klienter. 

  

Den 1 juli 2018 ändrades lagen om när myndigheter ska använda sig av tolk. Tidigare gällde 8 

§ i Förvaltningslagen (SFS 1986:223) där det stod att “när en myndighet har att göra med 

någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 

myndigheten vid behov anlita tolk”. Numera gäller 13 § i Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

som säger att ”en myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det 

behövs för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt när myndigheten har kontakt med 

någon som inte talar svenska”. Ordet “bör” har därmed skiftat till “ska”, vilket innebär ett 

ökat ansvar för socialarbetare gällande tolkanvändning. Även det faktum att en del tolkar inte 

har någon utbildning i att tolka ökar socialarbetarens ansvar vid tolkade möten. Norström, 

Gustafsson och Fioretos (2011, ss. 59,73) belyser vikten av tolk för icke-svensktalande 

klienter i kontakten med myndigheter. Detta för att klienter som inte talar svenska har rätt till 

ett jämlikt bemötande och samma förståelse som svensktalande klienter. Socialarbetarens 

kunskap om tolkanvändning är viktig inte bara för att följa lagen, utan även för att säkerställa 

att mötet blir rättssäkert för klienten. Klienten ska ha möjlighet att förstå socialarbetaren samt 

att själv göra sig förstådd. 

  

Berthold och Fischman (2014, ss. 105-106) diskuterar sätt för att förenkla socialarbetares 

arbete vid kommunikation via tolk. Exempelvis kan socialarbetare använda sig av ett tydligare 

språk och tala i kortare meningar samt informera om hur rollfördelningen under mötet ser ut. 

De socialarbetare som Westlake och Jones (2008, s. 1393) intervjuat ansåg att det var 

komplicerat att kommunicera genom tolk och en del av dem såg det som en omöjlighet att 

etablera en god relation till klienterna vid möten där tolk närvarar. Vi finner få studier om hur 

socialarbetare i Sverige kommunicerar genom tolk, samt ingen forskning om detta efter 

implementeringen av 13 § Förvaltningslagen (SFS 2017:900). Eftersom det numera är ett krav 

att använda tolk i möten med icke-svensktalande klienter är det än viktigare att studera 

svenska socialsekreterares praktiska kunskap i tolkanvändning. Barnavårdsärenden är mer 

komplexa än andra ärenden inom socialtjänsten och därför är det ännu viktigare med en 

fungerande kommunikation i dessa ärenden. Därför vill vi studera socialsekreterares 

kommunikationsstrategier, inom avdelning barn och familj, i möten där kommunikationen 

sker genom tolk. Detta kommer vi att göra sett utifrån Røkenes (2016, ss. 7-11) teori om 
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yrkeskompetens. Vi kommer sedan jämföra socialsekreterarnas strategier med en idealmodell 

som vi har konstruerat gällande hur ett tolkat möte bör gå till enligt tidigare studier. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares kommunikationsstrategier i möten med 

icke-svensktalande klienter där tolk används, för att sedan analysera om socialsekreterarnas 

strategier går i linje med den idealmodell som vi har konstruerat utifrån vad tidigare studier 

förespråkar som det ideala sättet att kommunicera vid tolkade möten. 

 

1.2 Frågeställning 

•  Vilka strategier använder sig socialsekreterare av vid tolkade möten? 

• Vilken typ av yrkeskompetens kan socialsekreterare tänkas uppnå i möten med tolk 

sett utifrån idealmodellen? 

• Vad kan vara anledningen till vilken typ av yrkeskompetens som socialsekreterarna 

uppnår? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast tala om de konkreta kommunikationsstrategierna i 

tolkade möten, det vill säga den språkbarriär som kan uppstå när en tredje part översätter. Vi 

är medvetna om att det även finns en kulturell barriär som kan påverka mötet och leda till 

missförstånd mellan socialsekreteraren och klienten, men vi har valt att inte belysa denna 

aspekt då studien skulle förlora sitt fokus på just de kommunikativa strategier som krävs för 

att kommunicera genom tolk.  

 

2 Tidigare forskning  

I följande del presenteras forskning om socialarbetares bemötande gentemot familjer i 

barnavårdsärenden. Våra tre övergripande teman under denna rubrik är “relationer”, 

“kommunikation” samt “tolkanvändning”. Detta eftersom en god relation och god 

kommunikation är essentiellt för ett lyckat möte, både vid användning av tolk, men även i 

möten med svensktalande klienter. I tidigare forskning använder vi ordet socialarbetare 

istället för socialsekreterare eftersom studierna i vår tidigare forskning är på engelska och 

använder ordet ”social worker”. Därav känner vi inte till om informanterna specifikt är 
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socialsekreterare. När vi talar om vår studie benämner vi däremot informanterna som 

socialsekreterare eftersom det är deras yrkestitel.  

 

2.1 Relationer 

Sjögren (2018, ss. 3-6, 123-124, 231-233) har i sin avhandling visat på att relationen i möten 

mellan socialarbetare och föräldrar är avgörande. En dålig relation kan bidra till ett dåligt 

samarbete mellan parterna, vilket kan försvåra arbetet. Då kontakten kan kännas obehaglig 

och påtvingad inom dessa ärenden så är det av extra vikt att samarbetet mellan familjen och 

socialarbetaren fungerar. Bemötandet som klienten får av socialarbetaren kan vara avgörande 

för klientens syn på kontakten med socialtjänsten. Den existerande maktassymetrin som finns 

på grund av de kontrollerande inslag som socialarbetarens arbete innebär, kan påverka 

relationen mellan socialarbetaren och familjen negativt. Detta eftersom socialarbetaren kan 

tvingas att fatta beslut som går emot familjens önskningar. Vidare skriver Sjögren att de 

intervjuade socialarbetarna anser att det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen med 

utsatta familjer och se till att familjen förstår de begrepp och uttryck som socialarbetaren 

använder sig av. Detta eftersom det har en positiv effekt på relationen och familjens bild av 

socialtjänsten. Det är socialarbetarens ansvar att skapa en fungerande relation med familjen. 

Det är av vikt att ständigt arbeta med att bibehålla den goda relationen, eftersom klienter som 

känner tillit till socialtjänsten i högre utsträckning tenderar att ta emot stöd (ibid. ss. 125-128, 

139-145). 

  

Även Johansson (2014, ss. 535, 546) belyser vikten av en god relation mellan familjer och 

socialarbetare. Johansson (2014) intar dock ett annat perspektiv än Sjögren (2018), eftersom 

Johanssons (2014) studie fokuserar specifikt på relationen mellan socialarbetare och 

invandrarfamiljer. Johansson (ibid. ss. 536, 541) har studerat situationen för invandrarmän 

mellan 14-22 år som har varit aktuella hos socialtjänsten. En pojke som blivit placerad 

beskriver att hans socialarbetare inte svarar i telefon, vilket Johansson (ibid. ss. 542, 543-544) 

säger kan leda till att barnen känner sig ensamma och att ingen bryr sig om dem. En annan 

pojke har bättre erfarenheter från sin socialarbetare. Även om socialarbetaren inte till fullo 

trodde på pojkens historia så lyssnade socialarbetaren på honom, vilket byggde en tillitsfull 

relation mellan socialarbetaren och pojken (ibid.). Både Sjögrens (2018) och Johanssons 

(2014) studier påvisar att en ömsesidig tillit mellan socialarbetare och klient är att prioritera i 

skapandet av en god relation. 
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2.2 Kommunikation 

Forrester, Kershaw, Moss och Hughes (2008, ss. 42-43) har undersökt hur socialarbetare 

kommunicerar med klienter i barnavårdsärenden. Studien utgår från fem aspekter; empati, 

öppna och slutna frågor, förmåga att reflektera samt hur socialarbetaren lägger fram sin oro 

och hur de påvisar förälderns styrkor. Författarna (ibid. ss. 48-50) beskriver att socialarbetarna 

ställde slutna frågor och hade svårt att reflektera kring klientens upplevelser. Detta anser 

författarna tyder på att socialarbetarna saknar träning i viktiga kommunikationsfärdigheter. I 

alla intervjuer utom en ansågs socialarbetarna vara tydliga med vad de var oroliga över i 

situationen som aktualiserat ärendet, men de var inte empatiska när de framförde oron och 

nämnde inget om föräldrarnas styrkor. Studien visar att ju mer empatisk och bekräftande 

socialarbetaren är desto mer mottaglig blir klienten. I Sjögrens (2018, ss. 8-9) avhandling 

framgår det att en god relation till klienten bidrar till mer mottagliga klienter. Detta tyder på 

att empati är centralt både för en god kommunikation, men även för en god relation till 

klienten. 

  

Även Ruch (2014, s. 2145) påpekar i sin forskningsstudie att det är viktigt som socialarbetare 

att ha goda kommunikationsfärdigheter. Istället för att studera socialarbetares 

kommunikationsförmåga med föräldrar har Ruch inriktat sig på att studera kommunikationen 

mellan socialarbetare och barn. För att utveckla goda kommunikationsfärdigheter behöver 

socialarbetare ha förmåga att förstå och mentalisera hur barn tänker och känner. Detta kan 

kopplas till Forrester, Kershaw, Moss och Hughes (2008, s. 43) diskussion om att 

socialarbetare behöver bättre reflektionsförmåga, eftersom förmåga att mentalisera krävs för 

att kunna ha förmågan att reflektera. Ruch (2014, ss. 2151-2153) beskriver att socialarbetarna 

kunde uppleva det problematiskt att prata med barn som varit med om händelser där 

socialarbetaren själv blivit känslomässigt påverkad av situationen. Detta eftersom 

socialarbetarna kände att de var tvungna att visa sig starka inför barnet och inte visa hur 

hemsk de upplevde situationen. Detta kan leda till att relationen mellan socialarbetaren och 

barnet försämras eftersom barnet kan uppleva att socialarbetaren saknar empati. Även 

Forrester, Kershaw, Moss och Hughes (2008, s. 42) studie indikerar att empati är viktigt för 

en god relation till klienten. Ruch (2014, s. 2146) skriver att socialarbetare som har förmåga 

att reflektera över sina egna känslor i svåra situationer är mer sannolika att kunna visa empati 

och få barnet att känna förtroende för socialarbetaren, vilket leder till en bättre 

kommunikation med barnet och i längden en tryggare relation. Sett till båda studierna går det 
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att utläsa att socialarbetares förmåga att reflektera samt visa empati är av yttersta vikt för en 

god kommunikation med klienter. 

 

2.3 Tolkanvändning 

Socialarbetare träffar ofta människor med annan etnisk bakgrund än de själva, vilket kan 

innebära att klienten inte talar samma språk som socialarbetaren och därav kan tolk behövas. 

Westlake och Jones (2017, ss. 1388, 1393) har genomfört en studie i England där de har 

undersökt om socialarbetare inom området barn och familj har förmåga att kommunicera 

effektivt vid tolkade möten. I studien framkom det att en del av socialarbetarna ansåg att det 

var utmanande att använda tolk i möten och några av dem uttryckte att det var en omöjlighet. 

Alla intervjupersoner utom en svarade dessutom att de inte hade lyckats etablera en god 

relation till de familjer där tolk närvarat. Socialarbetarna ansåg även att det var svårare att visa 

empati vid tolkade möten (ibid.). Forrester, Kershaw, Moss och Hughes (2008, s. 42) samt 

Ruch (2014 s. 2146) har i sina studier påvisat vikten av empati för att skapa en god relation 

och en välfungerande kommunikation i möten med klienter. 

  

I Westlake och Jones (2017, s. 1396) studie framträdde två grupper av socialarbetare; de som 

var mindre skickliga att arbeta med tolk och de som var mer skickliga. De mindre skickliga 

tolkanvändarna ställde slutna frågor, lät tolken svara för klienten, och pausade inte för att ge 

tolken utrymme att översätta. Dessa socialarbetare redde inte heller ut missförstånd som 

uppstått på grund av felöversättning. De mer kunniga socialarbetarna använde tolken så att 

klienten och socialarbetaren kunde småprata med varandra, försäkrade sig om att reflektioner 

blev tolkade, hade kontroll över samtalet och såg till att det inte förekom några missförstånd. 

  

Westlake och Jones (2017 ss. 1399, 1401-1402, 1405-1406) diskuterar riktlinjer som 

socialarbetare bör följa när de använder sig av tolk. Exempelvis är det viktigt att 

socialarbetaren väljer en professionell tolk som talar samma språk och dialekt som klienten. 

Det är även av vikt att socialarbetaren funderar över om tolkens kön kan påverka mötet och i 

så fall tar hänsyn till det. Vid tolkanvändning är tydlig och klar kommunikation viktigt 

eftersom det minskar risken för felöversättningar och missförstånd. I studien framkom det att 

tolkar inte alltid översätter allt som sägs samt att tolkar ibland förändrar informationen vid 

översättningen. Detta påvisar vikten av att socialarbetare tar ansvar över samtalet och inte 

förlitar sig på att tolken översätter allt korrekt. Författarna (ibid. ss. 1403-1404) påpekar även 
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att det är av stor vikt att allt som sägs tolkas även om en av föräldrarna kan engelska eftersom 

det är viktigt att båda föräldrarna får likvärdig information. 

  

Berthold och Fischman (2014, s. 103) har studerat vikten av ett gott samarbete mellan 

socialarbetare och tolk i möten med klienter som blivit utsatta för trauman. I studien framkom 

det att ett gott samarbete är essentiellt i möten där tolk används. I artikeln framgår riktlinjer 

för hur de anser att socialarbetare bör hantera möten där tolk är närvarande. Dessa riktlinjer 

går i linje med de riktlinjer som Westlake och Jones (2017) diskuterar i sin studie. Båda 

studierna diskuterar vikten av att socialarbetare har kännedom om att tolkar har olika 

utbildningsnivå och att det finns risk att tolkar både medvetet och omedvetet gör 

felöversättningar, vilket kan få förödande konsekvenser för klienten. I båda studierna framgår 

essensen i att ha kännedom om bästa sätt att formulera sig vid användning av tolk, där det är 

av vikt för socialarbetaren att exempelvis använda sig av kortare meningar, ha mer pauser i 

sitt tal, samt undvika slang och svårtolkade uttryck. 

  

Berthold och Fischman (2014) diskuterar ytterligare riktlinjer som inte framkommer i 

Westlake och Jones (2017) studie. Berthold och Fischman (2014, ss. 105-106) tar upp vikten 

av att vara uppmärksam både på klientens verbala och icke-verbala signaler eftersom klienten 

av olika anledningar eventuellt inte känner sig bekväm med tolkens närvaro. Om klienten 

känner sig obekväm med tolken bör socialarbetaren skydda klienten genom att avbryta mötet 

och anlita en annan tolk. Andra riktlinjer som framkommer i studien är att socialarbetare inte 

bör prata till tolken utan bör ha ögonkontakt med klienten under mötet. Socialarbetare bör i 

början av ett möte gå igenom med både klienten och tolken att allt som sägs under samtalet är 

sekretessbelagt. Socialarbetaren bör även förklara för klienten hur ett tolkat möte går till och 

vilken roll tolken kommer inneha under mötet. Socialarbetaren och tolken bör före mötet ha 

diskuterat hur de ska hantera eventuella utmanande situationer som skulle kunna uppstå under 

mötet. Exempelvis kan klienten säga saker till tolken och be tolken att inte översätta det, 

vilket tolken är skyldig enligt god tolksed att göra. Detta är ytterligare en anledning till varför 

det är viktigt att socialarbetaren tydliggör alla inblandades roller vid mötet (ibid.). 

  

Kriz och Skivenes (2010, ss. 1353, 1361-1362) skriver att familjer i behov av tolk kan bli 

felbedömda och förlora tillgång till samhällsservice på grund av problem vid användandet av 

tolk, vilket äventyrar rättssäkerheten. Författarna har intervjuat socialarbetare som fått 

reflektera över skillnaderna med att arbeta med familjer där tolk närvarat samt familjer där 
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tolk inte har behövts då socialarbetaren och klienten har talat samma språk. Studien visar att 

socialarbetare stöter på många utmaningar vid tolkanvändning. De förlorar information, tid 

och tillit från klienter. Att inte tala samma språk påverkar samspelet mellan socialarbetaren 

och klienten negativt, och ett gott samspel är nödvändigt för att etablera en god relation. Detta 

går i linje med både Sjögrens (2018) och Johanssons (2014) studier som även dem belyser 

vikten av en tillitsfull relation mellan socialarbetaren och klienten. 

  

Socialarbetarna som intervjuades i Kriz och Skivenes (2010, ss. 1357-1360) studie svarade att 

språkhinder, och framförallt att arbeta med tolk, komplicerar kommunikationen med 

invandrarfamiljer. Alla tolkar känner inte till de arbetsrelaterade termerna i socialt arbete, 

vilket kan leda till att en del familjer inte förstår den information de får till sig. En av 

socialarbetarna påpekade att hur bra mötet blir beror på hur bra tolken är. En annan 

socialarbetare beskrev att tolken istället för att berätta allt som klienten sagt endast 

summerade det till ett ”ja”. En socialarbetare påtalade att det är svårare att planera in möten 

med familjer där tolk behövs eftersom hen inte kan ringa till dem spontant, utan det krävs mer 

planering än med familjer där tolk inte används. Därför träffar hen tolkanvändande familjer 

mer sällan. En del familjer tycker att det är jobbigt att använda tolk eftersom de inte litar på 

att tolken sköter sekretessen, vilket kan leda till att klienten inte berättar allt av betydelse för 

socialarbetaren (ibid.). 

  

Westlake och Jones (2017) samt Berthold och Fischmans (2014) studier belyser riktlinjer som 

bör användas vid tolkanvändning. Kriz och Skivensens (2010) studie intar ett annat perspektiv 

där de istället utgår från socialarbetares erfarenheter av användning av tolk. Kriz och Skivenes 

(ibid. ss. 1362-1363) diskuterar lösningar på de problem som deras studie påvisat. De föreslår 

att socialarbetare så långt det är möjligt bör använda sig av tolkar med kompetens inom 

socialt arbete. Socialarbetare bör i början av möten informera om sekretessen. Vid misstanke 

om att tolken inte översätter allt som sägs kan socialarbetaren be tolken översätta ordagrant. 

De anser även att socialarbetares tolkanvändningskunskap bör höjas. Dessa lösningar går 

hand i hand med de riktlinjer som Fischman och Berthold (2014) samt Westlake och Jones 

(2017) diskuterar i sina studier. Resultatet av Kriz och Skivenes (ibid. ss. 1364-1365) studie 

visar på att problem vid tolkanvändning beror på att organisationerna inte uppmärksammar 

problemet samt att det inte finns några riktlinjer för hur socialarbetare ska arbeta med tolk och 

familjer som inte talar samma språk som socialarbetaren. 
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2.4 Konklusion av tidigare forskning 

Det som framkommer som mest essentiellt av tidigare studier är att socialarbetare bör ha 

förmåga att visa empati för att lyckas skapa goda relationer till klienter, vilket i sin tur leder 

till en god kommunikation i möten. I tolkade möten kan strategier för hur tolk bör användas 

ses som en del av socialarbetarens empatiska förmåga, då dessa strategier ger klienten 

möjlighet att få ett lika gott och jämlikt bemötande som svensktalande klienter. 

3  Teori 

I följande del redogörs den teori vi har utgått från vid genomförandet av studien. Vi har valt 

teorin om yrkeskompetens som Odd Harald Røkenes har framtagit. Røkenes är utbildad 

psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är även lektor vid Sør-Trøndelag och arbetar 

som privatpraktiserande psykolog (Røkenes 2006). Utifrån teorin ”yrkeskompetens” samt 

tidigare forskning har vi framtagit en modell för hur ett idealt tolkat möte skulle kunna se ut. 

Som framgår i vår konklusion av tidigare forskning krävs goda strategier i tolkade möten för 

att klienten ska uppleva socialsekreteraren som empatisk. Detta eftersom det är svårare att 

visa empati genom kommunikation via tredje part. Teorin ”yrkeskompetens” blir relevant för 

vår studie eftersom den vilar på två ben som blir betydelsefulla i förhållande till 

socialsekreterarens förmåga att visa empati vid tolkade möten. Vi ämnar studera de 

kommunikationsstrategier som socialsekreterare använder sig av i praktiken i förhållande till 

vad studier framhåller som goda strategier att använda sig av i möten med tolk. Därmed blir 

denna teori ett sätt för oss att konstruera en idealmodell av ett möte där kommunikationen 

sker via tredje part. 

 

3.1 Yrkeskompetens 

För att en person som arbetar inom människovårdande yrken ska uppnå yrkeskompetens krävs 

det att hen har både relations- och handlingskompetens. Den professionella behöver med 

andra ord två ben att stå på där det ena benet står för den yrkesverksammas instrumentella 

handlingskompetens och det andra benet står för den yrkesverksammas kommunikativa 

relationskompetens med klienten. Hos erfarna professionella är handlingskompetens och 

relationskompetens sammanvävda till en helhet (Røkenes 2016, ss. 7-11). 
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3.1.1 Relationskompetens 

Relationskompetens handlar om den yrkesverksammas sociala och relationella färdigheter i 

förhållandet till klienten. Det vill säga att den professionella har förmåga att samarbeta med 

klienten på ett bra och lämpligt sätt, där den professionella kommunicerar med klienten på ett 

sätt som inte kränker klienten. Viktiga aspekter inom relationskompetens är 

situationsförståelse, kulturell lyhördhet, självinsikt och empatisk förmåga hos den 

professionella. Relationskompetens bygger på att visa intresse för klientens känslor och 

tankar, skapa en känsla av trygghet och tillit, visa medkänsla och ge information på rätt sätt. 

För en god relationskompetens är det av vikt att den professionella har självkännedom samt 

förståelse för klientens upplevelser och vad som sker i samspelet med klienten (Røkenes 

2016, ss. 7-11). 

 

3.1.2 Handlingskompetens 

Handlingskompetens står för den yrkesverksammas instrumentella färdigheter och 

faktakunskaper. Det vill säga kunskapen om hur något utförs samt förmågan att utföra det. 

Røkenes (2016, ss. 7-11) beskriver handlingskompetens som en sjuksköterskas förmåga att ge 

en spruta eller sätta ihop en rullstol. Handlingskompetens innebär därmed att den 

professionella har förmågan att göra något med eller för klienten på samma sätt som något 

görs med ett objekt eller ett föremål.  

 

3.2 Det ideala tolkade mötet 

Nedan har vi konstruerat en modell för hur en socialsekreterare borde agera för att uppnå det 

ideala tolkade mötet utifrån vad som framkommit i de studier som vi har tagit del av och 

beskrivit under rubriken “Tidigare forskning”. Det betyder inte att det finns en modell som 

idealt motsvarar varje enskilt möte, utan denna modell ska ses som en idealtypisk modell där 

forskningsresultat vägs samman och på så sätt möjliggör jämförelser mellan de praktiserade 

kommunikationsstrategierna och idealmodellen. På så vis kan vi identifiera mönster i 

informanternas utsagor och få en uppfattning om på vilket sätt praktiserade 

kommunikationsstrategier står i överensstämmelse med det forskningen framhåller som 

centrala aspekter av ett gott möte mellan klient och myndighetsperson. Vi kommer även 

placera in de ideala kommunikationsstrategierna under begreppen relationskompetens och 

handlingskompetens för att sedan använda oss av vår konstruerade idealmodell i analysen av 

våra informanters svar. 
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3.2.1 Relationskompetens i tolkade möten 

Enligt idealmodellen börjar socialsekreteraren mötet med att påtala för både klient och tolk att 

allt som sägs under mötet är sekretessbelagt. Socialsekreteraren informerar klienten om hur ett 

tolkat möte går till för att sedan övergå till att tydliggöra vilka roller alla deltagare har under 

mötet. Precis som socialsekreterare vanligen gör med svensktalande klienter småpratar 

socialsekreteraren om diverse saker med den icke-svensktalande klienten, till exempel om hur 

dagen har varit eller att solen skiner.  Under mötet har socialsekreteraren ögonkontakt med 

klienten och inte tolken. Socialsekreteraren ställer öppna frågor till klienten, vilka hen ser till 

att det är klienten som besvarar och inte tolken. Sker ett missförstånd under mötet är det av 

vikt att socialsekreteraren uppmärksammar detta och reder ut det. Socialsekreteraren bekräftar 

klienten och hens känslor samt uppmärksammar hens styrkor och visar tillit till klienten. 

Socialsekreteraren ställer kontrollfrågor för att kontrollera att klienten har förstått samt att 

tolken har översatt korrekt. Även om en av familjemedlemmarna talar svenska ska allt 

översättas eftersom alla deltagare har rätt till likvärdig information. Socialsekreteraren måste 

vara uppmärksam både på klientens verbala och icke-verbala signaler och om 

socialsekreteraren upplever att klienten, genom exempelvis dennes kroppsspråk, känner sig 

obekväm med tolken ska mötet avbrytas och ett nytt möte bokas med en annan tolk. 

 

3.2.2 Handlingskompetens i tolkade möten 

Enligt idealmodellen har en handlingskompetent socialsekreterare kännedom om sätt att 

kontakta klienter som inte talar svenska när hen ska boka möten, samt har lika mycket kontakt 

med icke-svensktalande klienter som hen skulle haft med klienter som talar svenska. 

Socialsekreteraren kontrollerar vid bokning av tolk vilken utbildningsnivå tolken har och ser 

till att få en tolk med så hög kompetens som möjligt. Tolkade möten tar ofta längre tid än 

otolkade möten, därför bokar socialsekreteraren längre mötestid när tolk ska närvara. 

Socialsekreteraren kontrollerar att tolken och klienten förstår varandra samt talar samma språk 

och dialekt. Om socialsekreteraren misstänker att tolkens kön skulle kunna påverka mötets 

utfall väljer hen vid bokning av tolk om tolken ska vara man eller kvinna. Socialsekreteraren 

försöker skapa ett gott samarbete med tolken och kortar ner sina meningar och har fler pauser 

i sitt tal för att ge tolken utrymme att översätta. Socialsekreteraren använder sig inte av slang 

och förtydligar begrepp och uttryck som kan vara svåra att förstå. Vid misstanke om att tolken 

inte översätter allt ber socialsekreteraren tolken att översätta ordagrant. Före mötet pratar 
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socialsekreteraren med tolken om eventuella svårigheter som kan uppstå under mötet och hur 

dessa bör hanteras. Socialsekreteraren är den som har kontroll och ansvar för samtalet och ska 

vara uppmärksam på allt som sker.  

 

Figur 1. Yrkeskompetens består av både handlingskompetens och relationskompetens. I 

figuren är handlingskompetens fyrkantig eftersom handlingskompetens är byggd av fler 

ramar än relationskompetens som är mer flytande. I mitten möts cirkeln och fyrkanten och 

skapar yrkeskompetens. 

  

4 Metod 

I följande del kommer studiens genomförande samt våra överväganden av olika faktorer som 

kan påverka studiens kvalitet att presenteras. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom vår studies fokus är socialsekreterares kommunikationsstrategier i möten med icke-

svensktalande klienter ligger den vetenskapliga ansatsen symbolisk interaktionism till grund 

för vår studie.  
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Termen symbolisk interaktionism myntades av sociologen Herbert Blumer och är en 

samhällsvetenskaplig ansats som används för att analysera den sociala verkligheten. Blumer 

utvecklade metoden eftersom han ansåg att det behövdes ett samhällsvetenskapligt perspektiv 

att förklara verkligheten genom, och inte endast det rådande naturvetenskapliga perspektivet. 

Blumer menar att människor gör en tolkning av varandras handlingar samt de språkliga 

symboler som handlingen medför och tillskriver handlingen en viss betydelse, innan vi 

reagerar på den specifika handlingen (Månsson 2002, ss. 169-171). Symbolisk interaktionism 

hjälper oss människor att förstå den verklighet vi lever i och varför människor agerar på olika 

sätt i olika situationer (Trost & Levin 2010, s. 12). Den symboliska interaktionismen utgår 

från människors sociala värld och vilken mening som människor ger sin omgivning. Fokus 

inom symbolisk interaktionism är interaktionen mellan människor samt den tolkningsprocess 

som uppstår i samspelet mellan människor (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s. 59). I 

vår studie undersöks möten mellan socialsekreterare och klienter som inte talar svenska. I 

dessa möten krävs det att tolk närvarar för att det ska vara möjligt att kommunicera. Därmed 

är det tre parter istället för två som tolkar och försöker förstå situationen, vilket leder till en 

ovanlig tolkningsprocess som socialsekreteraren måste hantera med hjälp av olika strategier.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Forskare som utgår från en kvalitativ metod intar en tolkningsinriktad utgångspunkt, där de 

vill förstå den sociala verkligheten utifrån hur individerna i en viss miljö upplever och tolkar 

denna verklighet (Bryman 2018, ss. 197-220, 453-490). Eftersom vi har studerat hur 

socialsekreterare upplever sin kunskap i tolkanvändning samt vilka kommunikationsstrategier 

som de säger sig använda har vi utgått från ett kvalitativt perspektiv i studien. Vid en 

kvalitativ studie finns det tre tillvägagångssätt vid insamling av data; observationer, intervjuer 

och textanalyser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-55; Lalander 2015, ss. 93-112; 

Boréus 2015, ss. 157-151). Vår studie är baserad på intervjuer med socialsekreterare. 

  

Vid intervjuer finns det två tillvägagångssätt. Forskaren kan antingen göra en 

semistrukturerad intervju eller en ostrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju har 

forskaren en lista över specifika frågor som ska diskuteras, en så kallad intervjuguide. Vid en 

ostrukturerad intervju utgår forskaren istället från ett eller flera teman där informanten kan 

tala mer fritt inom de teman som forskaren vill studera, där forskaren sedan ställer följdfrågor 

till informanten om det som forskaren upplever är intressant för studien (Bryman 2018, ss. 
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562-563)(se bilaga 1). Under intervjuerna bad vi socialsekreterarna att beskriva ett eller flera 

möten med tolk som de har upplevt som bra, samt ett eller flera möten med tolk där det har 

fungerat mindre bra. Detta för att ta reda på vad socialsekreterarna ansåg hade gjort att mötet 

blev bra eller dåligt samt hur deras roll under mötet spelat in. Därmed är våra intervjuer 

ostrukturerade eftersom vi inte har utgått från en intervjuguide utan istället utgått från de bra 

och dåliga möten som socialsekreterarna valt att beskriva och därefter lyssnat in deras svar 

och ställt följdfrågor.  

 

4.3    Urval och urvalsmetod 

I detta avsnitt presenteras urvalet vi gjort gällande informanter och tidigare forskning. Vi 

redogör även för vilken urvalsmetod som använts vid genomförandet av urvalet. 

 

4.3.1 Urval av informanter 

Bryman (2018, ss. 39-40) skriver att det finns olika urvalsmetoder vid en kvalitativ 

forskningsstudie. Eftersom vi undersökte socialsekreterares strategier vid tolkanvändning 

valde vi att använda oss av ett målstyrt urval, vilket innebär att forskaren medvetet väljer 

individer från exempelvis en viss organisation, avdelning eller grupp som har en direkt 

koppling till studiens forskningsproblem. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016, s. 42) skriver att en kvalitativ intervjustudie måste 

innefatta mer än en eller ett par intervjuer. Genom att genomföra en forskningsstudie där det 

deltar sex till åtta informanter ökar säkerheten av studien. Detta eftersom det insamlade 

materialet blir mindre färgat av enskilda deltagares personliga uppfattningar om arbetet eller 

kontexten. Därav intervjuade vi åtta socialsekreterare som arbetar inom barn och familj. Vi 

valde inte att göra någon avgränsning i förhållande till deras yrkesverksamma år, kön eller 

ålder eftersom det inte borde spela någon roll för vår studie. Det skulle dock kunna vara 

intressant att vidare analysera om så är fallet i en annan studie. Vi kontaktade enhetschefer 

inom två kommuner eftersom vi förutsatte att det skulle vara problematiskt att få tag i åtta 

informanter inom endast en kommun. Valet av kommuner berodde på att vi hade kontakter 

inom dessa och därav underlättade det för oss att få informanter. Vi ville inte veta hur 

organisationerna i kommunerna arbetade med tolk före intervjuerna eftersom det var det som 

vi ville ta reda på genom intervjuerna. Därmed ansåg vi inte att ett strategiskt urval av 

kommuner var passande för vår studie.  
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4.3.2 Urval av tidigare forskning 

För att finna relevanta vetenskapliga studier för vårt arbete utgick vi främst från databaserna 

Social Services Abstract, SwePub samt One Search. Vi använde oss av följande ord; social 

worker, social work, interpreter, interpretation, relationship, communication, child protection, 

language barriers, translation. Vid sökandet efter artiklar fann vi främst artiklar utifrån hur 

tolken borde arbeta, men få om strategier för socialsekreteraren att använda sig av vid tolkade 

möten. Att det finns så lite forskning kring detta är problematiskt då det är av stor vikt för 

icke-svensktalande klienters rättssäkerhet att socialsekreterare har goda strategier för att 

hantera möten där kommunikationen sker via en tredje part. 

  

4.4 Genomförande av intervjuer 

Tillsammans med informanterna bestämde vi att intervjuerna skulle genomföras i mötesrum 

eller kontor på deras arbetsplatser. Dels för att det skulle underlätta för informanterna att vi 

kom till dem och dels för att de skulle känna att de är i en trygg miljö. Trost (2010, s. 65) 

beskriver att det är av stor vikt att informanterna känner sig trygga i den miljön som intervjun 

sker samt att intervjun sker i en lugn och tyst miljö.  

 

Vi genomförde intervjuerna gemensamt och spelade in intervjuerna med både dator och 

diktafon för att försäkra oss om att det inte skulle ske några tekniska problem. Vi började 

intervjuerna med att inhämta informanternas samtycke samt försäkrade oss om att de hade läst 

informationsbrevet (se bilaga 2) och informerade ytterligare en gång om studiens syfte. Vi 

informerade deltagarna om att de utan förklaring kunde avbryta intervjun när de ville. Enligt 

Trost (2010, s. 67) kan det vara en fördel att vara två som intervjuar, om personerna är 

samspelta. Två intervjuare kan bidra med större informationsmängd och en större förståelse 

av vad informanterna vill förmedla. Det är dock viktigt att ha i åtanke att två personer som 

intervjuar kan innebära att informanten kan känna att hen hamnar i ett underläge. Vi upplever 

inte att det påverkade våra informanter att vi båda deltog vid intervjun. Hade vi känt av detta 

skulle den som inte bar huvudansvaret för intervjun fått lämna rummet. Den av oss som hade 

huvudansvaret för intervjun ställde de övergripande frågorna, men båda hade möjlighet att 

ställa följdfrågor utefter informanternas svar för att få fram så tydliga och omfattande svar 

som möjligt. Vi avslutade alla intervjuer med att fråga om det var någon information som 

deltagaren ville tillägga. 
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4.5 Bearbetning av material och analysmetod 

När intervjuer har gjorts ska de transkriberas, vilket innebär att allt som sägs under intervjun 

skrivs ned ordagrant (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 50). Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne är det en fördel att de som utför studien även genomför transkriberingen. Detta 

eftersom det bidrar till att forskarna får en större inblick i materialet och kan börja tolka 

materialet redan under transkriberingen, därav valde vi att själva transkribera intervjuerna. 

Tholander och Cekaite (2015, ss. 197-198) skriver att beroende på studiens syfte kan 

intervjuer transkriberas olika precist, men det är ändå av stor vikt att vara så noggrann som 

möjligt för att inte missa avgörande detaljer i materialet. Det är viktigt att få med vad som 

sägs och hur det sägs. Vi transkriberade allt som sades under intervjuerna bortsett från då vi 

bekräftade vad informanten sagt genom att säga “mm” och “aa”. Vi har även transkriberat 

pauser och skrivit exakt som respondenterna uttryckt sig i samtalet. Dock kommer de citat 

från intervjuerna som vi använder i analys och resultat vara omskrivna till korrekt svenska, 

men dess betydelse och innebörd kommer inte att vara förändrad. Att vi väljer att ändra 

meningarna är för att respektera våra informanter samt för att underlätta läsningen av 

materialet. Vi har valt att kalla våra informanter för P1-P8, för att det inte ska vara möjligt att 

avläsa i studien vem informanten är. 

 

När vi hade transkriberat intervjuerna skrev vi ut dem och gjorde en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt analysmetoden läses först dokumenten som ska analyseras igenom. 

Sedan tas de meningsbärande enheterna ut, det vill säga de meningar som är av betydelse för 

studiens syfte och frågeställningar. Eftersom meningarna kan vara långa, kortas dessa ner för 

att få en klarare bild av vad som sägs i dem. Därefter väljs det mest centrala i meningen ut, 

meningens kärna, vilket kallas att meningen kodas. Efter kodningen delas meningarna in i 

passande underteman (Graneheim och Lundman 2004, ss. 105-112). När vi kodade 

intervjuerna gjorde vi en tabell med alla informanters nummer, P1-P8, samt alla punkter i 

idealmodellen och letade efter citat för varje informant under varje punkt. Alla informanter 

hade dock inte citat till varje punkt eftersom vi genomfört ostrukturerade intervjuer och 

därmed ställt öppna frågor. De underteman som framkom av citaten blev 

”relationskompetens”, ”handlingskompetens” samt ”informellt lärande”. De två första temana 

uppkom genom att vi tagit avstamp i idealmodellen i letandet av citat. Det sistnämnda temat 

framstod utifrån mönster vi fann i informanternas svar.  
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4.6 Studiens kvalitet och metodologiska överväganden 

Tjora (2012, ss. 159-163) belyser att en forskningsstudie måste nå upp till vissa kriterier för 

att den ska uppnå hög kvalitet. Två aspekter som är viktiga att diskutera är studiens 

tillförlitlighet samt trovärdighet. För att en studie ska vara tillförlitlig är det av vikt att de som 

utför studien är insatta i ämnet, men samtidigt förhåller sig objektiva och neutrala till 

materialet för att inte färga det med egna åsikter eller värderingar. Det kan vara bra att vara 

insatta i ämnet eftersom det kan göra det lättare att ställa exakta frågor till det som ska 

beforskas, dock kan det även vara en nackdel att vara för insatt eftersom detta kan göra att 

frågorna blir ledande. Ytterligare en del av en studies tillförlitlighet är att redovisa för om 

resultatet av studien hade blivit likartat om andra forskare hade genomfört studien med andra 

informanter (ibid.). Tjora diskuterar även vikten av att en studie uppvisar trovärdighet. Det 

som främst leder till att en studie har hög trovärdighet är att studien ligger inom vetenskapens 

ramar och är förankrad i annan närbesläktad forskning. Detta innebär att forskaren ska 

förhålla sig medvetet till tidigare forskning inom området samt till aktuella teorier och 

perspektiv, där studiens resultat sedan jämförs med annan forskning inom samma område. För 

att ytterligare styrka studiens trovärdighet är det av vikt att vara öppen med studiens 

genomförande samt redogöra för de val som har gjorts under studiens gång.  

 

Sara hade viss kunskap om ämnet innan intervjuerna genomfördes eftersom hon erfarit 

tolkade möten under sin praktiktid och skrev sin examinationsuppgift om ämnet. Tilda hade 

ingen erfarenhet av ämnet före intervjuerna mer än de studier vi har läst. För att komma runt 

problemet gällande främst Saras förförståelse genomförde vi ostrukturerade intervjuer för att 

få så öppna frågor som möjligt, vilket leder till minskad risk att ställa ledande frågor utifrån 

vår förkunskap. Det är svårt att svara på om resultatet av vår studie hade kunnat efterliknas 

eftersom vi endast har intervjuat socialsekreterare inom två kommuner, vilket innebär att vi 

inte har kunskap om hur tolkanvändning inom andra kommuner går till. Däremot så uppfattar 

vi utifrån vårt resultat att svaren skulle bli desamma av andra informanter inom samma 

avdelning inom dessa två kommuner, vilket bidrar till viss tillförlitlighet för vår studie. I 

studien har vi redovisat den metod som har använts vid datainsamlingen, vårt tillvägagångsätt 

vid urvalalet, analysmetoden som vi har använt och även kritiskt granskat för- och nackdelar 

med dessa val för att sedan jämföra vår studies resultat med tidigare forskning inom området. 

Detta för att försäkra oss om att vår studie håller hög trovärdighet. Vår uppsats har 
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korrekturlästs av både vår handledare och studiegruppskamrater vid flertalet tillfällen. Detta 

har bidragit till att vi fått ta del av konstruktiv kritik, vilket har höjt studiens kvalitet. 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi utformade problemformuleringen, syftet och frågeställningarna gemensamt för att 

säkerställa att vi båda tänkte likadant kring vad vi ämnade studera. Vi valde tillsammans 

artiklar som vi ansåg relevanta för studien och sammanfattade hälften var. Båda närvarade vid 

samtliga intervjutillfällen, sedan delade vi upp transkriberingen jämt mellan oss. Vi har gjort 

lika många delar inom teori- och metoddelarna. Analys, resultat och diskussion utformade vi 

tillsammans. Vi har genomgående korrekturläst det den andra har skrivit och diskuterat 

eventuella oklarheter. Samtliga delar har redigerats och färdigställts gemensamt. Detta för att 

skapa ett enhetligt arbete.  

 

4.8 Etiska överväganden 

I Sverige har vi en lag som heter Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460).  Enligt § 3 och § 4 i denna lag ska studier genomgå en etisk prövning om det 

finns risk att studien skadar människor fysiskt eller psykiskt och känsliga personuppgifter ska 

behandlas och hanteras på ett säkert sätt. Lagen finns till för att skydda människor och ställer 

krav på att forskares studier ska etikprövas om det finns tveksamheter kring huruvida studien 

är etiskt genomförbar.  

  

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra huvudkrav som finns till för att skydda individer som 

deltar i forskningsprojekt. Dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att du som forskare 

måste informera studiens deltagare om de villkor och uppgifter som deras deltagande innebär. 

Det ska framgå att informanternas medverkan är frivillig och att informanterna kan avbryta 

deltagandet när de vill. I undersökningar där deltagarna gör en aktiv insats, exempelvis vid 

intervjuer ska samtyckeskravet uppfyllas. Det innebär att forskaren måste inhämta 

informanternas samtycke innan intervjuerna genomförs. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att all information om deltagarna ska hanteras aktsamt 

så att informationen inte kommer till handa oberörda personer. Nyttjandekravet innebär att 

den information som framkommer av intervjuerna endast får användas i forskningssyfte 

(ibid.).  
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Vi har mött ovanstående krav genom att informera deltagarna om studiens innebörd samt 

deras uppgift i studien.  Vi bad även om informanternas samtycke före intervjuerna 

genomfördes. Detta gjordes både skriftligt och muntligt. Vi har även informerat deltagarna 

om att de kommer att avidentifieras i studien och att intervjuerna kommer raderas efter 

publicering av uppsatsen. Vi har varit aktsamma med materialet och inte skickat eller lagt upp 

det på Internet, utan använt oss av hårddisk när vi har sparat det och datan har endast använts 

till vår studie. Eftersom vi har valt att intervjua socialsekreterare istället för klienter är risken 

inte lika stor att individerna tar psykisk skada av studien eftersom socialsekreterare är i en 

mindre utsatt position än klienter. Viktigt att notera är dock att socialsekreterarnas arbete blir 

granskat och att de därav kan känna sig kränkta. Därmed är det av största vikt att vi beaktar 

det ordval vi använder oss av och är tydliga i att socialsekreterarnas sätt att hantera situationer 

inte är fel, men att forskning eventuellt föreslår andra strategier att använda sig av.   
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5 Resultat och analys  

Nedan diskuteras informanternas svar utifrån de punkter som kan avläsas i teoridelen (se figur 

1). Vi kommer genomgående i analysen benämna figur 1 som ”idealmodellen”. Vi kommer 

alltså jämföra punkterna i idealmodellen med informanternas utsagor gällande de 

kommunikationsstrategier de säger sig använda. De informanter som inte diskuteras under en 

viss punkt har inte uttalat sig i just den frågan och därav kan vi inte avgöra om de följer 

idealmodellen under den punkten. Rubrikerna i denna del är ”relationskompetens”, 

”handlingskompetens”, ”yrkeskompetens” samt ”informellt lärande”. Under de två översta 

rubrikerna besvaras vår första frågeställning, det vill säga vilka strategier som 

socialsekreterare använder sig av i tolkade möten. Den andra frågeställningen besvaras under 

den näst sista rubriken, där socialsekreterarnas kompetens påvisas. Under den sista rubriken 

besvaras den tredje frågeställningen där vi diskuterar vad deras kompetensnivå kan tänkas 

bero på. 

 

5.1 Relationskompetens 

Enligt vår egenkonstruerade idealmodell för ett tolkat möte ska socialsekreteraren i början av 

varje möte påtala för både tolk och klient att mötet är sekretessbelagt (se ss. 11-13). I 

intervjuerna var det endast två informanter, P3 och P7, som diskuterade sekretessen. P7 

uppgav att hen själv informerade om mötets sekretess medan P3 lade ansvaret på tolken, 

därav är oss veterligen P7 den enda av informanterna som följer idealmodellen under denna 

punkt.  

 

Efter att socialsekreteraren har informerat om att mötet är sekretessbelagt förklarar hen hur 

mötet går till samt vilka roller deltagarna har under mötet (se ss. 11-13).  

 

När det [mötet] fungerar är liksom att jag presenterar mig tydligt, tolken presenterar 

sig tydligt både på svenska och språket [som klienten talar], och jag talar om ’vi är 

tre stycken i rummet, det är jag, det är en kontaktperson och det är huvudpersonen’ 

[…] –P2 

 

I detta citat tar P2 ansvar för att tydliggöra sin egen och tolkens roll i början av mötet. Även 

P4, P5 och P8 är tydliga i vilka roller mötesdeltagarna har. Däremot följer inte P1 

idealmodellen då hen väljer att låta tolken sköta presentationen av hur ett tolkat möte går till, 
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vilket tolkarna, enligt P3, gör olika noggrant ”vissa river av det oerhört snabbt och vissa tar 

lite längre tid att förklara”. Därmed är det inte säkert att informationen blir tydlig för klienten, 

om socialsekreteraren låter tolken sköta presentationen.  

 

Enligt Westlake och Jones (2017) studie hade socialarbetare som var skickliga att arbeta med 

tolk förmåga att småprata med klienterna. Denna punkt återfinns i idealmodellen (se ss. 11-

13). P1 säger att ”det är nog faktiskt så att småpratet försvinner i möten med tolk”, även P2 

och P6 uppger att de inte småpratar med klienterna i tolkade möten. Däremot säger P3, P4, P5 

och P8 att de småpratar med icke-svensktalande klienter, dock inte alla gånger genom tolken.  

 

[…] när man kanske träffas i receptionen och vill kanske säga någonting lite kort 

och så ska man försöka liksom göra sig förstådd och så, det blir väl lite svårare, men 

sen tror jag ju snarare att det är viktigt, alltså det här att visa att man försöker förstå. 

–P3 

 

[…] det här ja men med småprat i början och i slutet [av möten] och så, även om alla 

kanske inte svarar an på det så underlättar det sen i samtalet […] det är inte så att 

man går in och bara ’jahapp’. […] De man möter kan ju lite svenska, eller i alla fall 

så man kan höra med någon ’hur är det idag?’ liksom, eller ’har du varit här 

tidigare?’. Alltså så här enklare frågor förstår de oftast. Om de inte förstår så brukar 

de oftast le och nicka liksom, men då ser de ju ändå att man försöker. Sen ibland är 

det inte alls läge att småprata, men då får man ju bara inte göra det helt enkelt, det 

hade varit mer provocerande kanske, så det är ju också lite det att läsa av vad det är 

för situation liksom […]. –P5 

 

Trots att P3 och P5 i citaten uppger att de småpratar på svenska med klienterna så kan 

informanterna anses följa idealmodellens relationskompetens under denna punkt, då det enligt 

oss, precis som P3 och P5 säger, är viktigare att visa på att man försöker samtala. Därmed kan 

P3, P4, P5 och P8 enligt Westlake och Jones (2017) studie anses vara mer skickliga i 

tolkanvändning än P1, P2 och P4 under just denna punkt. 

 

I tolkade möten ska socialsekreteraren ha ögonkontakt med klienten, inte med tolken (se ss. 

11-13). Detta eftersom det är klienten och socialsekreteraren som har ett samtal mellan sig, då 

tolken endast är där i funktion av att översätta samtalet så att parterna förstår varandra.  
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[…] man pratar med klienten fast det finns tolk. Det är viktigt att man har 

ögonkontakt med klienten, det är klienten som är i centrum, inte tolken. –P7 

 

Samtliga informanter utom P3 och P6 diskuterar vikten av ögonkontakt med klienten. P3 och 

P6 diskuterar inte denna punkt alls, således vet vi inte om de har ögonkontakt med klienten 

eller inte. Men de informanter som diskuterar punkten följer idealmodellen. 

 

Enligt Forester, Kershaw, Moss och Hughes (2008) saknar socialarbetare som ställer slutna 

frågor träning i viktiga kommunikationsfärdigheter. I idealmodellen tar vi upp punkten öppna 

frågor (se ss. 11-13). Det är endast en av våra informanter, P1, som diskuterar denna punkt i 

intervjun. Därför anser inte vi att denna punkt är av intresse att diskutera i analysen. Det som 

blir värt att nämna är att P1 enligt sig själv ställer öppna frågor i tolkade möten samt i möten 

generellt. Däremot kan vi inte svara på om de andra informanterna ställer öppna eller slutna 

frågor och därav kan vi inte dra några slutsatser gällande deras kommunikationsfärdigheter i 

förhållande till denna punkt. 

 

Westlake och Jones (2017) beskriver vikten av tydlig och klar kommunikation vid 

tolkanvändning. Detta eftersom risken för felöversättningar och missförstånd minskar. De 

diskuterar även att tolkar inte alltid översätter allt som sägs samt att det förekommer att tolkar 

förändrar informationen vid översättningen. De socialarbetare i studien som förmådde 

upptäcka missförstånd samt klara upp dem anser Westlake och Jones vara mer skickliga 

tolkanvändare. I idealmodellen för tolkade möten tar vi upp detta under punkten ”klarar upp 

missförstånd” (se ss. 11-13). P6 påtalar i nedan citat att vad hen vet så har det inte 

förekommit några större missförstånd i hens möten när tolk har närvarat. 

 

Det har nog inte skett några missförstånd i mina samtal, inte så det har blivit helt 

galet liksom. Sen vet jag inte, det är ju också lite osäkerhet i det, det kan ju vara att 

de [klienterna] går därifrån och har något helt annat med sig, men det får man aldrig 

reda på ju. Man kan aldrig vara helt hundra procent säker på att de har förstått och 

att de inte har misstolkat något viktigt. –P6 

 

Utifrån detta citat har P6 inte följt idealmodellen och kontrollerat klientens förståelse av den 

information som P6 vill förmedla. Detta citat skulle även kunna diskuteras under punkten 

”kontrollera att klienten har förstått”, där P6 i sådana fall inte heller följer idealmodellen. Vi 

valde dock att ha citatet under ”klarar upp missförstånd” eftersom det i detta fall är just 
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missförstånd som diskuteras. Till skillnad från P6 följer P2, P3, P4, P5 och P8 idealmodellen 

under denna punkt och försöker upptäcka och klargöra missförstånd.  

 

Några gånger har jag förstått utifrån svaret jag får tillbaka att de [klienten] inte 

riktigt har förstått frågan eller att tolken inte har översatt på rätt sätt. Då är jag noga 

med att sätta ord på det ’jag antar att ni inte har förstått min fråga så jag ställer 

frågan igen’. Då försöker jag ställa frågan annorlunda, lite enklare och tydligare. Sen 

brukar det fungera, jag skäms inte för att ställa samma fråga fem, sex gånger om det 

behövs. -P4 

 

Oftast kan man märka att det skett missförstånd genom att samtalet stannar av eller 

när man märker att man liksom får konstiga svar på frågor man ställer […] och då är 

det väl bara att backa och försöka ställa frågan på något annat sätt och se om man får 

rätt svar den gången, eller ett relevant svar liksom som hänger ihop. –P5 

 

Alla fem ovan nämnda informanter diskuterar att de kan märka på klientens svar om 

missförstånd har skett. När de märker det omformulerar de sina frågor för att försäkra sig om 

att klienten förstår informationen på det vis som de avsett. Utifrån Westlake och Jones (2017) 

studie kan dessa fem informanter anses vara skickliga tolkanvändare i detta fall. 

 

För att skapa en god relation och god kommunikation med klienter generellt i möten är det 

viktigt att socialsekreteraren bekräftar klientens känslor (Forester, Kershaw, Moss & Hughes 

2008), vilket vi belyser i idealmodellen (se ss. 11-13). P1 och P4 beskriver vikten av att 

bekräfta klienten och dennes känslor som ett sätt att få klienten att känna trygghet i samtalet.  

 

[…] innan vi går in i detaljer eftersom man [klienten] har en massa bubblor i 

huvudet som man vill bli av med då brukar jag vänta med detaljer och bekräfta att 

det är jobbigt [för klienten]. Inte bekräfta det som de säger, men bekräfta att jag ser 

att det är jobbigt. Och när de liksom har lugnat sig då börjar vi prata mer om varför 

de är här och vad det är vi ska göra här idag, så möta deras känslor, ja det är 

jätteviktigt att jag möter familjen där de är. –P4 

 

Både P1 och P4 pekar även på vikten av att framhäva klientens styrkor istället för det som är 

negativt. Att framhäva klientens styrkor bekräftas av Forrester, Kershaw, Moss och Hughes 

(2008) som ett gott sätt visa empati och förståelse för klientens situation. Detta bidrar till att 
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skapa förtroende mellan socialsekreteraren och klienten, vilket gör det lättare att motivera 

klienten till att ta det stöd som socialtjänsten erbjuder.  

 

Jag tycker att jag alltid är ganska positiv när jag pratar med familjer. Jag är aldrig 

liksom ifrågasättande eller nedvärderande. Jag lyfter alltid det som är positivt även 

om det liksom är mycket negativt. […] Jag tycker att det alltid är positivt att man 

kan säga ’ja, det fungerar, sen finns det vissa saker som inte fungerar så jättebra just 

nu, hur ska vi lösa det?’. –P4 

 

Ytterligare en punkt i idealmodellen är ”kontrollera att klienten har förstått” (se ss. 11-13). 

Tanken är att socialsekreteraren ska ställa följdfrågor för att försäkra sig om att 

socialsekreteraren och klienten förstår varandra korrekt. Samtliga informanter, bortsett från 

P1 där frågan inte tas upp alls, säger sig ställa kontrollfrågor när de samtalar med klienter 

genom tolk.  

 

[…] jag tror att det kan vara viktigt att liksom stämma av ’är ni med?’, ’förstår ni?’. 

Man ställer kanske de frågorna mer än vad man gör [i möten med svensktalande 

klienter]. Man kan inte ta för givet att folk förstår bara för att de sitter och nickar 

med. Så det är väl viktigt att hela tiden försöka stämma av och försöka ha den här 

tanken också att det är inte förrän mottagaren  har tagit emot det som man vet vad 

det faktiskt är som man har sagt. –P3 

 

Under punkten gällande missförstånd diskuterade vi ett citat av P6 där hen uppger att hen inte 

vet om det förekommit något missförstånd i hens samtal. Vi beskrev under den punkten att P6 

inte följde idealmodellen och kontrollerade om klienten hade förstått. Dock uppger P6 under 

nuvarande punkt att hen faktiskt ställer följdfrågor för att säkerställa att informationen nått 

fram. 

 

[…] man kan inte nöja sig med det första svaret kanske. Om det är minsta 

tveksamhet så kan man ju ställa liknande frågor för ibland kan det ju bli att de 

[klienten] ändrar svar, då märker man det att då förstod de inte första [gången]. –P6 

 

Detta tyder på att P6 faktiskt följer idealmodellen och försäkrar sig om att informationen når 

klienten och kanske är det därför som P6 säger att ”Det har nog inte skett några missförstånd i 

mina samtal, inte så det har blivit helt galet liksom”. Detta eftersom hen redan har klarat upp 
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missförstånden innan de har blivit så pass stora att de påverkat utfallet av mötet och relationen 

till klienten negativt. 

 

Westlake och Jones (2017) skriver att båda föräldrarna har rätt till att få samma information 

av socialarbetaren. Därmed ska socialsekreterare utifrån vår idealmodell (se ss. 11-13) 

använda sig av tolk även om en av föräldrarna talar svenska. ”Om den ena föräldern pratar 

svenska men inte den andra så har vi ju alltid tolk.” uppger P2. Detsamma beskriver P1 och 

P4. Däremot berättar P3 att det förekommer att hen istället för att ha tolk i dessa möten väljer 

att tala ett språk som både hen och föräldrarna behärskar någorlunda. 

 

Det är inte så enkelt alla gånger om en i familjen kan svenska och inte den andra. 

Ibland så har vi ju haft samtal på engelska om båda kan engelska så då löser man det 

på det sättet. Då är man ju tillbaka på det här också att det är ju allas tredjespråk och 

därför är ingen av oss bekväma med allting. –P3 

 

Både enligt Westlake och Jones (2017) studie, samt vår framtagna idealmodell för tolkade 

möten är inte detta någon önskvärd strategi. Detta eftersom rättssäkerheten kan bli lidande, 

vilket vi kommer behandla djupare i vår diskussion. 

 

Enligt Berthold och Fischman (2014) ska socialarbetare uppmärksamma klienters verbala och 

icke-verbala signaler. Detta tar även vi fasta på under punkten ”verbala och icke-verbala 

signaler” i idealmodellen (se ss. 11-13). Berthold och Fischman diskuterar att socialarbetaren 

ska vara uppmärksam på klientens signaler för att utröna om klienten känner sig obekväm 

med tolken. Vi har dock vinklat punkten i idealmodellen lite annorlunda, och istället fokuserat 

på vikten av att bland annat se till klientens kroppsspråk för att uppmärksamma om klienten 

har förstått frågor eller om tolken och klienten förstår varandra. P3 belyser detta genom att 

beskriva att ”[…] det gäller så att säga att skanna av deras [klienternas] ansiktsuttryck, är det 

en rimlig reaktion utifrån det som sägs?”. P6 och P7 diskuterar inte denna punkt, men 

resterande informanter ger liknande svar som P3. 

 

En annan viktig punkt i idealmodellen är att socialsekreteraren avbryter mötet om klienten är 

obekväm med tolken (se ss. 11-13).  

 

[…] tolken började tolka lite såhär hälften av vad pojken sa. Jag reagerade också för 

han sa ganska långa meningar och så fick vi bara ord från henne [tolken]. Det kan ju 
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vara så att det är skillnad mellan språk och det kanske krävs mindre ord för att få 

fram det på svenska än på ett annat språk, men det var väldigt stor skillnad ändå. 

Men då frågade jag ungdomen för han förstår ju ändå svenska om det verkligen var 

allt han sa eller om han hade sagt något mer. Då blev han skitsur och sa att hon inte 

tolkade allt han sa. Då fick jag säga åt henne att hon måste tolka allt han säger och 

om det är så att han säger för mycket på en gång så får vi säga till honom att pausa 

liksom. Situationen blev inte alls bra så vi fick till sist avbryta mötet och fortsätta på 

svenska utan tolk. –P5 

 

P5 är i detta fall uppmärksam på klientens reaktioner och när ungdomen blir sur på tolken och 

mötet inte går att styra upp väljer hen att avsluta mötet. Detta bidrar enligt idealmodellen till 

att relationen mellan P5 och klienten stärks eftersom P5 tar hänsyn till klientens känslor. Även 

P2, P6 och P8 säger sig avbryta möten om klienten är obekväm med tolken, vilket går i linje 

med idealmodellen. Däremot uppger P3 att ansvaret hamnar på klienten att säga till om hen 

vill avbryta mötet på grund av missnöje med tolken. P3 borde enligt idealmodellen själv 

försöka uppmärksamma klientens obehagskänslor.  

 

Johanssons (2014) studie diskuterar att det är av stor vikt för socialarbetare att ha en god 

relation med sina klienter. Sjögren (2018) säger detsamma och påtalar att det är 

socialarbetarens ansvar att skapa en fungerande relation med klienten samt att upprätthålla 

denna, eftersom klienter som känner tillit till socialtjänsten är mer villiga att ta emot stöd. I 

Westlake och Jones (2017) studie ansåg alla informanter utom en att de inte hade lyckats 

etablera en god relation till familjer där tolk närvarat. De informanter som deltog i vår studie 

motsäger Westlake och Jones informanter, då våra informanter anser att de lyckas skapa goda 

relationer med klienter trots att samtalet sker via en tredje part. Idealmodellen konstruerades 

bland annat utifrån Westlake och Jones studie där det framkom att deras informanter inte 

använde sig av de strategier som Westlake och Jones föreslår som goda. En anledning till att 

våra informanter upplever att de kan skapa goda relationer i tolkade möten kan vara att många 

av våra informanter upplevs ha goda kommunikationsstrategier i förhållande till 

idealmodellen. P2, P3 och P4 upplever att det inte är någon skillnad mellan att skapa 

relationer med svensktalande klienter eller icke-svensktalande klienter. P1, P5, P6 och P7 

anser att det är svårare att bygga relationer genom tolk, men att det ändå är möjligt. P8 uppger 

att relationsbyggandet i fall där tolk används till stor del beror på tolkens kompetens; ”är det 

inte en bra tolk då blir det mest bara utbyte av information”. Att lägga ansvaret på tolken kan 

inte anses vara en god strategi i förhållande till idealmodellen eftersom det är 
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socialsekreteraren som ansvarar för att mötet ska bli bra. Följer socialsekreteraren 

idealmodellen borde hen ha förmåga att visa empati och bygga en relation med klienten trots 

att tolk närvarar. Är inte det möjligt på grund av att tolken inte har den kompetens som krävs 

ska socialsekreteraren avbryta mötet och boka en ny tolk. Därmed kan inte relationsbyggandet 

bero på tolkens kompetensnivå utan på socialsekreterarens kommunikationsstrategier i 

tolkade möten. Tolken är endast där i form av översättare och ska således inte vara den person 

som styr samtalet.  

 

5.2 Handlingskompetens 

En punkt under handlingskompetens i vår idealmodell är att boka möte med icke-

svensktalande klienter på ett adekvat sätt (se ss. 11-13). Det vill säga att socialsekreteraren 

har kännedom om sätt att kontakta klienter som inte talar svenska.  

 

Det kan ju vara svårt att skicka en kallelse på ett annat språk, google translate känns 

ju inte aktuellt, då kan det ju bli hur fel som helst. […] Jag har en klient som inte ens 

kan ordet ’hej’ på svenska så henne ringde jag med tolk i trepartssamtal i början. 

Naturligtvis så svarade hon ju inte fast jag hade tolk i en halvtimme och då kom jag 

på att om jag smsar och säger att jag vill komma i kontakt med henne och att jag 

kommer att ringa så kan hon själv översätta eller fråga någon vad det står. –P2 

 

P2, P4, P5, P6 och P8 nämner alla att det går att ringa klienter med trepartssamtal där tolk är 

med. Samtliga diskuterar även att SMS är ett bra sätt att ta kontakt med klienterna eftersom 

klienterna då kan klippa ut texten och översätta den i ett översättningsprogram. P3 och P7 

skickar kallelser till sina klienter, vilka är skrivna på svenska. De säger att klienten 

förmodligen förstår plats, tid och datum, vilket de anser vara det viktiga, och förstår klienten 

inte det så finns det sätt att ta reda på vad det står genom att exempelvis fråga släktingar eller 

besöka medborgarkontoret. Att kontakta en icke-svensktalande klient på svenska är möjligen 

inte ett adekvat sätt att ta kontakt med dessa klienter och därför kan P3 och P7 inte sägas följa 

idealmodellen under denna punkt. P7 begrundade dock sitt sätt att kontakta icke-

svensktalande klienter och sa i slutet av diskussionen om denna punkt; ”Det är ganska 

intressant egentligen att brevet man skickar faktiskt är på svenska.”.  

 

I idealmodellen är det inte bara viktigt att känna till sätt att kontakta icke-svensktalande 

klienter, det är lika viktigt att inte dra sig för att kontakta dessa klienter lika ofta vid behov 
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som andra klienter på grund av språkbarriären (se ss. 11-13). Det är endast en informant, P2, 

som kommenterat denna punkt ”Jag har inte varit sån att jag har tagit avstånd från att ringa 

någon klient som inte pratar svenska.”. Utifrån citatet framgår det att P2 har samma kontakt 

med alla klienter vid behov och följer således idealmodellen. 

 

Tolkar har olika utbildningsnivå och är därmed olika duktiga på att tolka. Därför ska 

socialsekreterare enligt idealmodellen ha kunskap om vilken utbildningsnivå tolken har (se ss. 

11-13), samt se till att boka en tolk med så hög kompetens som möjligt. Under denna punkt 

framkommer många intressanta citat.  

 

[…] alltså jag kan ju välja vilken nivå av tolkning som jag vill ha när jag bokar, och 

auktoriserad tolk är den högsta, men det finns oerhört få [auktoriserade tolkar] […] 

Det skulle varit betydligt högre krav inte bara på att vi ska erbjuda tolk, utan jag 

tycker att det skulle vara högre krav att det skulle vara en auktoriserad tolk här, för 

alltså alla som kommer hit är ju redan i underläge och axlarna sitter ju här uppe på 

rätt många. Och just den här gruppen går ju kanske hit och tänker, ’jaha, får mitt 

barn följa med mig hem efteråt?’. […] Det som är det viktiga är väl att tänka på att 

man behöver ha några bra tolkar som man vet fungerar så att man har nån på 

arabiska, nån på dari och nån på somaliska, för ibland är det ju rätt dålig svenska på 

en hel del tolkar där man nästan funderar på om klienten kanske pratar bättre 

svenska själv. Då blir det bekymmersamt och då kan man också fundera på 

rättssäkerheten och hur mycket vårt samtal egentligen är värt. –P3 

 

Det är intressant som P3 påtalar att det finns väldigt få auktoriserade tolkar att tillgå. Detta då 

tolkens utbildningsnivå har stor inverkan på mötet eftersom en lågutbildad tolk gör det svårare 

för socialsekreteraren att styra mötet och göra så att hen och klienten förstår varandra. Detta 

oberoende av om socialsekreteraren använder sig av precis alla strategier som diskuteras i 

idealmodellen. Är tolken så pass oskicklig att socialsekreteraren inte lyckas styra mötet trots 

goda strategier ska socialsekreteraren enligt idealmodellen avbryta mötet. 

 

Vid bokningen [av tolk] kan man ju klicka i auktoriserad och det tänker jag att vi 

alltid gör. […] Vi önskar ju alltid auktoriserade tolkar, men nu har jag inte riktigt 

koll på vad det innebär om man inte är det och så. Men vi önskar ju alltid det så jag 

tror de är det överlag. Sen är ju vissa duktigare än andra och har kanske mer 

utbildning eller så. –P1  
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Av citatet framgår det att P1 inte har kännedom om tolkars utbildningsnivå. Det är talande att 

hen säger att hen tror att tolkarna överlag är auktoriserade, men att de kan tänkas ha olika 

mycket utbildning. Detta eftersom att vara auktoriserad tolk innebär att du har uppnått den 

högsta utbildningsnivån en tolk kan göra, bortsett från om tolken specialiserar sig mot 

rättstolk eller sjukvårdstolk. Dock beställer P1 alltid auktoriserad tolk, vilket innebär att hen 

kan anses följa punkten i idealmodellen eftersom hen, omedvetet, ser till att tolken har högsta 

möjliga kompetens för att tolka inom socialtjänsten.  

 

Det finns olika nivåer på tolkar, men jag har aldrig tänkt att jag måste ha en 

auktoriserad tolk på grund av att det finns så få. I så fall kommer jag ju inte få någon 

till nästa dag eller så. Däremot så avbryter man ju samtalet när det är svårigheter 

med tolken och sen vidarebefordrar jag ju det till tolkförmedlingen och säger att vi 

inte vill ha den tolken mer, att ingen i organisationen vill ha den tolken. –P2 

 

P2 är svår att placera eftersom hen uppger att hen inte bokar auktoriserad tolk, men att hen 

avbryter mötet om hen märker att mötet inte fungerar på grund av tolkens låga kompetens. P2 

har kunskapen om tolkars utbildningsnivå och hen tar även ansvar och avbryter mötet om det 

inte fungerar. På grund av att P2 inte bokar auktoriserade tolkar väljer vi att inte uttala oss om 

P2 följer eller inte följer idealmodellen under denna punkt. 

 

Kriz och Skivenes (2010) beskriver att socialarbetare stöter på många utmaningar vid möten 

där de använder tolk. En av dessa utmaningar är att möten där tolk krävs tar längre tid. I 

idealmodellen är det av vikt att socialsekreteraren tar hänsyn till tidsaspekten och bokar 

längre mötestid för att klienten ska få möjlighet att få den information som klienten har rätt 

till (se ss. 11-13). 

 

Möten med tolk tar mycket längre tid och så blir man trött i huvudet faktiskt. Då 

måste man tänka på om du har en timme då måste du faktiskt sätta en och en 

halvtimme i möten med tolk. –P7  

 

P1, P2, P4, P5 och P7 beskriver att de bokar längre tid i möten med icke-svensktalande 

klienter. P6 och P8 uppger däremot att de inte bokar längre mötestid.  
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Nej, konstigt nog så bokar jag inte längre tid i möten med tolk, utan man brukar ta 

ungefär samma. Många möten är ju en timme ungefär, så ja fyrtiofem minuter- en 

timme, det är nån sån standardtid på alla möten. – P6 

 

Utifrån idealmodellen ska socialsekreterare boka längre tid, vilket varken P6 eller P8 gör och 

därmed följer de inte idealmodellen under denna punkt.  

 

Enligt Westlake och Jones (2017) är det även viktigt att socialarbetare använder tolkar som 

talar samma språk och dialekt som klienten. Denna punkt återfinns i idealmodellen (se ss. 11-

13). Samtliga informanter förutom P1 och P6 beskrev att de försäkrade sig om att tolken och 

klienten talade samma språk och dialekt. Både P1 och P6 beskrev möten där klient och tolk 

inte talat samma dialekt. Att så var fallet framkom dock inte av att P1 och P6 tagit reda på 

detta, utan för att klienterna själva påtalade att de inte förstod tolken. I P1:s fall blev detta inte 

känt förrän i slutet av mötet, vilket innebär att den ena föräldern inte förstått samtalet. Detta är 

inte bara problematiskt i förhållande till denna punkt i idealmodellen, utan även i många andra 

punkter, bland andra icke-verbala signaler samt kontrollfrågor. Detta eftersom 

socialsekreteraren borde ha sett på klienten att denne inte förstod och även om 

socialsekreteraren missat dessa signaler borde hen utifrån idealmodellen ställt kontrollfrågor 

för att försäkra sig om klientens förståelse. 

 

Vid bokning av tolk är det av vikt att socialsekreteraren överväger om tolkens kön kan ha 

inverkan på mötets utfall (se ss. 11-13). Om socialsekreteraren misstänker att ett visst kön på 

tolken kan påverka klienten negativt bör hen boka en tolk av det andra könet. Både P4 och P6 

har tankar om att det i somliga fall kan vara bra att välja kön på tolken, men båda uppger att 

de inte gör ett aktivt val vid bokningen. P4 säger dock att hen blir glad när det kommer en 

kvinnlig tolk när hen har ärenden som berör hot, våld eller heder. På grund av deras inaktivitet 

kan de inte anses följa idealmodellen under denna punkt. Resterande informanter beskriver att 

de gör ett överlagt val vid tolkbokningen och följer således idealmodellen. P8 är den enda 

informanten som inte endast tar upp ärende där en kvinnlig tolk kan vara fördelaktigt, utan 

exemplifierar även situationer där en manlig tolk kan vara att föredra.  

 

Jag brukar nästan alltid fundera över tolkens kön faktiskt, även vart tolken kommer 

ifrån, det kan vara superviktigt också. Men det här med kön är om jag tillexempel 

vet att det ska vara en kvinna med slöja tillexempel som är djupt religiös är det 

viktigt att tänka på att det är bättre om tolken är kvinna. För ska hon prata om 
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könsstympning och såna saker, då blir det inget bra om det är en man i rummet. Det 

kan både vara kulturella anledningar, men också för att jag känner att jag inte velat 

prata med en man om såna saker alla gånger. […] Sen kan det också va när det 

gäller män. Man tänker att man kanske hellre vill ha en manlig tolk för att det inte 

ska bli en sån situation om det är en man som kanske är våldsbenägen eller har ett 

annat sätt att se och tänka på saker så kanske det är bättre att ha en manlig tolk som 

översätter även om det som sägs egentligen kommer från mig. –P8 

 

Berthold och Fischmans (2014) studie lägger stort fokus på socialarbetarens och tolkens 

samarbete. Författarna uppger att ett gott samarbete mellan tolk och socialarbetare i möten är 

essentiellt för att skapa en god kommunikation mellan socialarbetaren och klienten. En av 

punkterna i idealmodellen är just ett gott samarbete mellan tolk och socialsekreterare (se ss. 

11-13). Samtliga informanter som har diskuterat samarbetet med tolken, P2, P3, P4, P5, P6 

och P8, har tagit upp att om de har haft en tolk i ett möte som de har tyckt att det har fungerat 

väl med så har de valt att i första hand efterfråga den tolken i andra möten med samma språk.  

 

[…] En del tolkar kan fråga vill du att jag förklarar lite kring nåt sådär? Då brukar 

jag fråga ’hur tänker du att du ska förklara det då?’ och då talar de om hur de tänker 

säga det. Om jag tycker att det låter bra så säger jag att de ska göra det. Då har man 

en dialog och då blir samarbetet mycket lättare. –P2 

 

P2 påvisar här en god strategi för att utnyttja tolkens kunskap samt samarbeta med tolken på 

bästa möjliga sätt, där P2 fortfarande har kontroll över mötet.  

 

Jag är noggrann att inte prata med tolken i negativa termer inför familjen, utan jag 

säger att det är viktigt att du översätter precis det jag säger. Om det inte blir bättre 

har det hänt att jag har bett tolken att vi går ut så att jag kan prata med honom eller 

henne en stund. Då har det blivit bättre för det blir mer tydligt för tolken. Både vi 

socialsekreterare och tolkar har ju olika personligheter och utstrålning. –P4 

 

P4 diskuterar vikten av att inte tala negativt om tolken, vilket påvisar hens kunskap om att 

mötet kan påverkas negativt om klienten upplever att socialsekreteraren och tolken inte har 

förmåga att samarbeta. Hen uttrycker även att mötet visat sig bli bättre när hen använt sig av 

den strategin. 
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För att ge tolken möjlighet att översätta det som sägs bör socialsekreteraren tala i kortare 

meningar och ha fler pauser i talet än vad hen har när hen talar fritt (Berthold & Fischman 

2014; Westlake & Jones 2017). Denna punkt finns med i idealmodellen (se ss. 11-13). 

Samtliga informanter i vår studie uppger att de använder sig av denna strategi. Det är en av de 

första punkter som informanterna nämner som viktig när vi frågat efter hur de gör för att ett 

möte med tolk ska bli bra. 

 

Det är viktigt att tänka på meningsuppbyggnad och ord när man pratar genom tolk. 

[…] Jag försöker att använda mig av ett annat språk och jag försöker att tänka på att 

använda mig av hela meningar för annars har jag en tendens att prata i alldeles för 

långa meningar. Jag har alldeles för långa förklaringar. Jag försöker bryta upp 

meningarna så det blir lättare för tolken att översätta och det är en vanesak. –P8 

 

Samtliga informanter uppger även att det är en vanesak att anpassa sina meningar efter tolken, 

att det inte kommer naturligt, utan är något som de har lärt sig med tiden genom erfarenhet. 

 

Det är inte bara anpassning av meningar som är viktigt, även begrepp behöver förklaras 

utförligare för att missförstånd inte ska uppstå (se ss. 11-13). Detta eftersom begrepp inom 

socialtjänsten kan vara svåra både för tolken och klienten att förstå. Även klienter som talar 

svenska kan ha svårigheter att förstå facktermer och behöva förklaringar, men på andra språk 

är det sannolikt att begreppen som används av socialsekreterarna inte finns som ord på det 

andra språket och därför kräver längre förklaringar. Samtliga informanter säger sig förklara 

begrepp eller använda sig av enklare begrepp och således följer alla idealmodellen under 

denna punkt. P5 har en genomtänkt strategi för hur hen gör när hen ska förklara begrepp för 

klienten. 

 

[…] det har nog hänt att jag säger såhär begreppet och sen säger jag att jag ska 

förklara vad det innebär och sen får tolken översätta meningen med begreppet 

liksom och då vet personen att nu kommer det en förklaring direkt och så försöker 

jag förklara liksom. […] jag tänker ju liksom på att prata tydligt och inte använda för 

svåra ord. –P5 

 

Westlake och Jones (2017) beskriver i sin studie att det förekommer att tolkar inte översätter 

allt som sägs och att tolkar förändrar informationen vid översättningen. Därmed kan 
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socialarbetare inte förlita sig på tolken, utan måste försäkra sig om att det som sägs faktiskt är 

det som översätts. Detta är således en punkt i vår idealmodell (se ss. 11-13).  

 

Ibland pratar tolken jättelänge trots att jag bara sagt ett par ord och då måste 

jag fråga tolken vad den har sagt. Ibland är det så att de förklarar det som jag 

vill förmedla och då blir det fel för mig eftersom det inte är samma sak som 

jag tänkt säga. Då ber jag tolken översätta precis som jag säger för det kan 

bli en helt annan sak om de försöker förklara. –P4 

 

Samtliga informanter utom P6 beskriver det på liknande sätt som P4, att tolken kan prata 

väldigt länge, eller väldigt kort i förhållande till längden på det som socialsekreteraren eller 

klienten uttalat. Samtliga använder sig av strategin att antingen ställa kontrollfrågor till 

klienten för att höra vad klienten fått till sig, eller fråga tolken vad denne har sagt, eller om 

den översatt precis allt som klienten diskuterat. P6 uppger att hen låter tolken förklara saker 

för klienten utan att ta reda på vad tolken har sagt. Hen anser att det inte är så allvarligt 

eftersom ”det inte är en förhandling i rätten liksom”, utan bara ett vanligt samtal. Utifrån 

idealmodellen är inte detta önskvärt eftersom det i förhållande till modellen är 

socialsekreteraren som ansvarar för mötet och hela tiden ska se till att ha kontroll över vad 

som sägs och vilken information klienten får. 

 

Berthold och Fischman (2014) har i sin studie kommit fram till att socialarbetaren bör samtala 

med tolken före mötet för att diskutera hur de ska hantera eventuella problem som skulle 

kunna uppstå under mötet. Vi ansåg att det är en viktig del för att socialsekreteraren ska ha 

möjlighet att ha kontroll över mötet samt ha ett gott samarbete med tolken. Följaktligen finns 

punkten ”prata med tolken före mötet om svårigheter som kan uppstå” med i idealmodellen 

(se ss. 11-13). Ingen av informanterna pratar med tolken före varje möte, men P3 och P8 ger 

exempel på specifika möten där de anser att det är bra om tolken har kunskap om hur tolken 

bör agera vid situationer som kan uppstå under mötet. 

 

Vid vissa möten har vi speciella tekniker vi använder oss av som kan vara svåra för 

tolken att förstå, men då kan det vara bara att kanske prata med tolken innan så den 

kanske är med och förstår lite mer så jag tror nog att det skulle kunna gå. –P3 

 

När det gäller observationsuppdrag så ser jag ju till att tolken kommer tidigare så att 

de kan få egna instruktioner om hur de ska reagera och agera. […] Om jag vet att det 
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kommer bli ett tufft uppdrag brukar jag säga till tolkförmedlingen innan så att tolken 

ska vara förberedd på att översätta saker som kanske känns dåligt. –P8 

 

Utifrån vår idealmodell är det, som nämnt upprepade gånger under många av ovan 

diskuterade punkter, socialsekreterarens uppgift att ta kontroll och ansvar för mötet (se ss. 11-

13). Ansvarsfrågan är svår att diskutera eftersom att ta ansvar för mötet kan sägas ingå i alla 

punkter i idealmodellen. Med andra ord följer alla informanter idealmodellens ansvarspunkt 

på ett eller annat sätt. Därmed blir det mer intressant att belysa denna punkt utifrån olika citat 

där informanterna inte tar ansvar och diskutera hur de utifrån idealmodellen skulle ha agerat i 

mötet istället, då deras strategier i dessa fall inte överensstämmer med strategierna i 

idealmodellen.  

 

De [tolken] kanske vill hjälpa klienten om klienten inte förstår tillexempel eller 

sådär, och det kan ju bli bra samtal, för visst ibland kan det ju vara jättebra så, men 

det är ju inte det en tolk ska göra egentligen. […] Alltså jag har nog bara låtit det 

vara för de gångerna jag tänker på nu har inte varit något negativt, men ibland kan 

man ju känna att klienterna vänder sig till tolken liksom, skulle det bli för mycket 

skulle man på något sätt få styra det. –P1 

 

Ibland blir det ju väldigt långa utbyten mellan tolken och klienten så då tänker man 

sådär vad pratar de om egentligen liksom, men det vet man ju inte. När det har hänt 

har jag nog aldrig frågat faktiskt. –P5 

 

Jag kan ibland tycka det är skönt när tolken inte översätter ordagrant det jag säger 

utan fyller ut lite. Ibland kan de ju få fram saker som jag inte hade fått fram om de 

bara hade ställt mina frågor rakt av. –P6 

 

Utifrån idealmodellen borde P1 till skillnad från hur hen beskriver sitt agerade i mötet inte ha 

låtit tolken och klienten föra egna samtal under mötet, utan sett till att allt som sades tolkas. 

P5 borde ha frågat vad klienten och tolken pratade om för att känna till allt som sägs i mötet. 

P6 uppgift är att vara den som ställer frågor till klienten och får fram information, inte tolken. 

Socialsekreteraren är alltid den som ska styra mötet. Därav ska P6 utifrån idealmodellen se till 

att tolken översätter det som P6 säger och inget annat. Som nämnt tidigare anser vi trots dessa 

citat att alla informanter har lyckats till viss del att ta ansvar tack vare saker de berättat att de 

gjort under andra punkter, vilket visar att de tar ansvar i en del lägen i tolkade möten. 

Informanterna som inte är citerade under denna punkt har inte följt idealmodellen under en 
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del andra punkter och därav kan inga av våra åtta informanter varken anses följa eller inte 

följa idealmodellen under punkten ”ta ansvar och kontroll över mötet” till hundra procent. 

 

5.3 Yrkeskompetens 

Av Ruch (2014) studie framgår vikten av att socialarbetare har goda 

kommunikationsfärdigheter. I vår studie leder kännedom om goda 

kommunikationsfärdigheter till att socialsekreteraren erhåller yrkeskompetens eftersom goda 

kommunikationsstrategier, enligt idealmodellen, innebär att socialsekreteraren har god 

handlings- och relationskompetens, vilka är de två benen som teorin om yrkeskompetens vilar 

på.  I idealmodellen uppnås yrkeskompetens om alla punkter i modellen både inom 

relationskompetens och handlingskompetens är uppfyllda. Eftersom modellen inte är 

verklighetsbaserad, utan ett ideal av hur det utifrån tidigare studier borde se ut i verkligheten, 

vore det osannolikt att informanterna skulle följa alla de strategier som diskuteras i modellen. 

Därmed uppnår självklart inte någon av informanterna yrkeskompetens. Däremot kan vi se att 

de uppnår olika många punkter inom relations- och handlingskompetens och på så vis kan vi 

bedöma hur nära de kommer att, enligt idealmodellen för ett tolkat möte, uppnå 

yrkeskompetens. Ju närmre linjerna i mitten av cirkeln och fyrkanten (där cirkeln och 

fyrkanten möts och bildar yrkeskompetens) som informanten hamnar i figur 2, desto fler 

punkter har hen uppnått inom de två delkompetenserna.  

(Figur 2) 
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Som framgår av figur 2 är P2 den som kommer närmst att utifrån idealmodellen uppnå 

yrkeskompetens. Hen följde 8 av 12 punkter i idealmodellens relationskompetens och 9 av 12 

punkter av idealmodellens handlingskompetens. P2 berättade under intervjun att hen tidigare i 

många år arbetat på boende med ungdomar som inte talar svenska, vilket vi förmodar kan ha 

bidragit till att hen har utvecklat hög kompetens inom tolkanvändning.  

 

P4 är den informant som enligt idealmodellen uppnår högst relationskompetens. Detta går att 

förstå utifrån många av hennes citat som påvisar hens empatiska förmåga där hen är mån om 

klientens bästa och hela tiden är uppmärksam och tar hänsyn till klientens känslor.  

 

Jag tycker att jag alltid är ganska positiv när jag pratar med familjer. Jag är aldrig 

liksom ifrågasättande eller nedvärderande. Jag lyfter alltid det som är positivt även 

om det liksom är mycket negativt.–P4 

 

Detta är ett talande citat för hur P4 genomgående under intervjun beskriver sitt agerande i 

tolkade möten. 

 

P2 är den informant som uppnår högst handlingskompetens, men även P3, P5 och P8 påvisar 

en hög nivå av handlingskompetens. P5 och P8 har en jämn nivå av både relations- och 

handlingskompetens medan P3 ligger på en låg nivå gällande relationskompetens i 

förhållande till idealmodellen. P3 har dock många punkter som är obesvarade i 

relationskompetens, därav kan vi inte uttala oss om det faktiskt är så att hen inte följer 

idealmodellen gällande relationskompetens eller inte. 

 

P1 uppnådde hälften av punkterna inom båda delkompetenserna och kan därav sägas ligga på 

en medelnivå utifrån idealmodellen. P7 uppnår fler punkter inom handlingskompetens än 

relationskompetens. P6 ligger lägre än att uppnå hälften av punkterna inom både relations- 

och handlingskompetens. Diskuterbart är dock att de informanter som inte uppnått många 

punkter kan tänkas använda sig av andra goda strategier än de som framkommer i 

idealmodellen. Det kan även tänkas vara så att dessa informanter har svårt att sätta ord på sin 

kunskap och att vi därmed hade upptäckt andra mönster och intressanta strategier om vi hade 

observerat informanterna i möten istället för att intervjua dem.  

 



40 

 

5.4 Informellt lärande 

Ett genomgående mönster i våra intervjuer är att alla informanter uppger att de inte har fått 

information om- och utbildning i strategier att använda tolk i möten, vilket kan vara 

anledningen till att de uppnår den typ av relations- och handlingskompetens som de gör. 

 

Vi har inga riktlinjer för användning av tolk, jag tycker liksom att man lär 

sig på egna erfarenheter. Det är liksom något som du utvecklar själv. Jag 

analyserar liksom mitt eget möte och kommer på vad som fungerade bra och 

dåligt och hur jag ska göra nästa gång liksom. –P4 

 

Jag tror inte de [arbetsplatsen] har någon introduktion [i tolkanvändning], 

eller jag vet inte hur de gör om det är nån som är helt nyexaminerad eller 

alltså inte har nån arbetserfarenhet, men de har väl nog utgått ifrån att jag har 

använt tolk på andra arbetsplatser så jag vet hur det funkar. Men jag började 

nog använda tolk på mina tidigare arbetsplatser också utan att egentligen ha 

fått nån introduktion. Det är väl mer att man tipsar varandra kollegor 

emellan. –P5 

 

Jag har inte fått någon introduktion i hur jag använder mig av tolk direkt 

faktiskt, det var mer lite tips från kollegor om vad som var bra och så […] 

nej, faktiskt ingenting, det var bara att tuta och köra. –P6 

 

Utifrån citaten är det tydligt att informanternas arbetsplatser inte har några generella riktlinjer 

över hur informanterna bör agera i tolkade möten. Informanterna ges inte heller någon 

utbildning i strategier för tolkanvändning. Av resultatet framkommer det att kollegorna istället 

lär sig av varandra genom erfarenhetsutbyte och att, för att citera P7, ”[…] var och en kör på 

sitt sätt, vi är ganska fria”. Detta kan leda till att det spelar stor roll för klienten vilken 

socialsekreterare hen möter eftersom det kan bli stor skillnad i utfallen av mötena då 

socialsekreterarna besitter så pass olika kompetensnivå gällande tolkanvändning. Utfallen av 

mötena hade givetvis varierat även om alla socialsekreterare hade gått en utbildning i 

tolkanvändning eftersom människor är skickliga inom olika områden och alla 

socialsekreterare har inte arbetat lika länge och har inte samma erfarenheter sedan tidigare. 

Men det vore ändå fördelaktigt om alla socialsekreterare har samma grundläggande kunskap 

och följer samma riktlinjer vid arbete med tolk så klienter blir bemötta på liknande sätt oavsett 

vilken handläggare de får. Helst skulle alla socialsekreterare som arbetar i Sverige ha samma 
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riktlinjer och utbildning i användande av tolk, och minst sagt de socialsekreterare som arbetar 

inom samma organisation.  
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6 Diskussion 

Nedan sammanfattas vårt resultat. Vi kommer även diskutera vad vi anser borde forskas 

vidare på samt vilka lärdomar som kan dras av denna studie.  

 

6.1 Konklusion  

Utifrån vårt syfte att undersöka socialsekreterares kommunikationsstrategier i tolkade möten 

och analysera dessa i förhållande till vår idealmodell blir vår slutsats att socialsekreterare har 

väldigt olika yrkeskompetens inom tolkade möten, vilket leder till att rättssäkerheten blir 

lidande. En stor anledning till skillnaderna i socialsekreterarnas kompetensnivå ligger i att 

organisationerna inte erbjuder sina medarbetare riktlinjer eller utbildningar i tolkanvändning. 

Detta leder till att det inte blir rättssäkert för klienten eftersom hen är beroende av att bli 

tilldelad en socialsekreterare med hög relations- och handlingskompetens.  Detta 

överensstämmer med Kriz och Skivenes (2010) resultat, där det framkom att även 

socialarbetare i England och Norge saknar riktlinjer för tolkanvändning. Deras resultat, precis 

som vårt, visar på att klienter som behöver tolk riskerar att inte få samma bemötande som 

klienter som inte behöver tolk. Därav kan dessa klienter, enligt Kriz och Skivenes, förlora 

tillgång till samhällstjänster, vilket äventyrar rättssäkerheten. Vi kan även se att 

rättssäkerheten för icke-svensktalande klienter äventyras när socialsekreterare väljer att hålla 

möten på dålig svenska eller engelska eftersom klienten inte får samma information till sig 

som en svensktalande klient skulle ha fått. Detta går i linje med Norström, Gustafsson och 

Fioretos (2011) studie där vikten av tolk för ett jämlikt bemötande diskuteras.  

 

En annan problematik som framkommit är att tolkar inte har den utbildningsnivå som krävs 

för att tolka inom socialtjänsten. Tyvärr är inte detta något som socialsekreterarna kan styra 

över. Det socialsekreterarna däremot kan göra är att ta reda på goda strategier att använda sig 

av i möten med tolk samt att avbryta mötet om de märker att tolken inte har den kompetens 

som får anses vara tillräcklig för att tolka i möten. Egentligen bör det vara organisationernas 

ansvar att tillhandahålla riktlinjer för tolkade möten, men eftersom arbetsplatserna inom dessa 

två kommuner inte tar detta ansvar måste socialsekreteraren se till att hen har den kunskap 

som krävs genom att exempelvis läsa vad forskning säger. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Ett annat sätt att genomföra vår studie vore att göra en metodtriangulering där forskaren både 

kan göra observationer under tolkade möten samt intervjuer med socialsekreterare om deras 

tolkning av mötet. På så vis skulle datan utgå både från forskarens tolkning av 

observationerna samt den data som framkommit genom intervjuer där forskaren fått ta del av 

socialsekreterarnas tolkning av mötet, vilket hade varit intressant då studien hade blivit än 

mer utvecklad. Något ytterligare som borde vidare beforskas är hur olika kommuner arbetar 

med tolk och om det är vanligt förekommande att det inte finns några riktlinjer. Om 

avsaknaden av riktlinjer är generell vore det intressant att intervjua chefer inom socialtjänsten 

om hur de ser på rättssäkerheten kring det. En annan aspekt att undersöka är att göra samma 

studie fast finna forskning kring riktlinjer för hur tolkar bör agera i möten och sedan göra en 

ideal mötesmodell i förhållande till det och istället genomföra intervjuer med tolkar. Det 

skulle även vara av intresse att undersöka klienters upplevelser av tolkade möten då deras 

utsagor skulle kunna ge ytterligare ett perspektiv på ämnet. Som nämnt under avgränsningar 

valde vi att inte inrikta oss på de kulturella skillnader som kan påverka tolkade möten, därmed 

inte sagt att det inte skulle vara av relevans att studera detta.  

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag 

Utöver studiens syfte har denna studie bidragit med att öka förståelsen för hur svårt det är att 

använda sig av tolk i möten. Utifrån tidigare forskning har vi lärt oss strategier som kan bidra 

till ett gott tolkat möte som vi sedan använt oss av för att konstruera en modell för hur ett 

ultimat tolkat möte skulle kunna se ut. Genom att applicera idealmodellen på vår empiri har vi 

skapat förståelse för att verkligheten ser annorlunda ut än modellen och att de strategier vi 

funnit i tidigare studier inte alltid används i tolkade möten. Vi har påvisat att minst två av 

Sveriges kommuner inte har riktlinjer för arbete med tolk, utan att kunskapen vidareförs 

mellan kollegor och att socialsekreterarna lär sig genom erfarenhet. I vår profession skulle 

denna information kunna hjälpa socialsekreterare att bli skickliga tolkanvändare, samt bidra 

till att socialsekreterare vågar uppmana sina arbetsgivare att skapa riktlinjer för bland annat 

tolkanvändning, men även i andra sammanhang där riktlinjer saknas, då det numera är känt att 

rättssäkerheten kan bli lidande om det inte finns riktlinjer. Vår studie har bidragit till en 

teoretisk utveckling i form av den idealmodell som vi har konstruerat. Genom vår modell har 

vi funnit en möjlig väg att kvalitetssäkra tolkade möten där arbetsplatser till viss del skulle 

kunna basera sina riktlinjer på vår idealmodell.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Beskriv ett möte med en icke-svensktalande familj, där tolk har närvarat, där du upplevde att 

kommunikationen fungerade. 

- Vad var det som gjorde att du upplevde att kommunikationen fungerade? 

- Vad gjorde du under mötet som bidrog till en välfungerande kommunikation? 

 

Beskriv ett möte med en icke-svensktalande familj, där tolk har närvarat, där du har upplevt 

kommunikationen som problematisk. 

- Vad var det som gjorde att du upplevde att kommunikationen inte fungerade? 

- Hur hanterade du situationen? 

- Finns det några riktlinjer ni följer vid sådana situationer? 

 

Har du varit med om ett möte som börjat bra men där någon skett i kommunikationen som 

bidragit till att mötet har blivit mindre bra?  

- Vad hände?  

- Hur hanterade du situationen?  

  

Har du varit med om ett möte som börjat mindre bra men där någon skett i kommunikationen 

som bidragit till att mötet har blivit bättre?  

- Vad hände?  

- Hur hanterade du den situationen?  

 

Frågor att ha i åtanke: 

• Vad har du för kommunikationsstrategier generellt i möten?  

• Skiljer sig dessa strategier från möten där tolk används?  

• Hur anser du att det är att skapa relationer till klienten genom tolk? 

• Hur hanterar du om missförstånd uppstår? 

• Vad gör du om du märker att tolken endast sammanfattar eller översätter fel? 

• Hur sitter ni i rummet när ni har en tolk med?  

• Pratar du med tolken efter mötet? 

• Hur gör du när du bokar in möten med klienten? 

• Dialekt 
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• Kön 

• Tid  

• Begrepp 

• Tolkens utbildningsnivå 

• Verbal och icke-verbal kommunikation 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Till dig som arbetar som socialsekreterare inom barn och familj- 

Information om deltagande i intervjustudie 

Syftet med studien är undersöka socialsekreterares kommunikationsstrategier i möten med 

icke-svensktalande klienter där tolk närvarar. Vår förhoppning är att studien ska bidra med 

ökad kunskap om goda sätt att hantera dem språkbarriärer som kan uppstå i tolkade möten. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med åtta socialsekreterare som arbetar inom barn och 

familj inom två olika kommuner. Intervjuerna kommer utföras på deltagarnas arbetsplatser 

om inte annat önskas. Intervjuerna beräknas att ta cirka 60 minuter. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan avbryta när som helst. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas och 

hanteras konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta 

del av det. Inga enskilda personer eller arbetsplatser kommer kunna identifieras i studien. Vi 

kommer även radera intervjuerna och transkriberingen av dem när uppsatsen är publicerad. 

Vi heter Sara Nilsson och Tilda Johansson och går på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Under termin 6 på socionomprogrammet genomför vi en kandidatuppsats, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie utförs.  

Kontakta gärna oss om du har några frågor. 
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