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Sammanfattning 

Bakgrund: Tolkar som arbetar med kontakttolkning t.ex. inom sjukvården utsätts ofta för stora 

påfrestningar (Baistow 2000 redovisad av Valero-Garcés 2005). Att tolka traumatiska berättelser om 

tortyr kan återuppväcka minnen hos en tolk som själv varit utsatt för detta. (Lor 2012:17-18). Att 

vidarebefordra negativa besked till en patient kan också vara smärtsamt för tolken (Butow 2012:238). 

Tolkar får sällan tillräckligt stöd och handledning i sitt arbete (Butow 2012:240) . 

Metod: Denna studie består av en enkät till 27 tolkar under vidareutbildning. De har svarat på frågor 

om svåra tolksamtal, vilket stöd de får och vad de anser skulle behövas för att underlätta deras 

arbetssituation. 

Resultat: Många av tolkarna påverkas mycket av att behöva ge negativa besked till patienter och av att 

tolka traumatiska upplevelser. De får sällan stöd i arbetet och de anser att såväl de själva som 

tolkanvändarna behöver mer utbildning.  

Slutsats: Tolkarna behöver mer stöd i arbetet men även tolkanvändarna behöver mer utbildning i att 

använda tolk. Det behövs både mer omfattande och fördjupade studier för att komma fram till vilka 

satsningar som bäst förbättrar tolkarnas situation och tolkningarnas kvalitet. 

Nyckelord: sjukvårdstolkning, överfört trauma, stöd, sjukvård, tolk 

Abstract 

Background: Community interpreters working in health care often face difficult situations (Baistow 

2000 described in Valero-Garcés 2005). Interpreters working with refugees often themselves have 

been refugees and when they interpret stories about trauma this might remind them of their own past 

trauma (Lor 2012:17-18). Having to give bad news to a patient can also be painful to the interpreter 

(Butow 2012:238). In spite of the fact that interpreters have a stressful task, they seldom get 

appropriate support and guidance in their work (Butow 2012:240). 

Method: This study is made up of a survey with 27 interpreters undertaking further training. They 

have been asked questions about to what extent they are exposed to stressful situations, how much this 

affects them and what support they get and what they consider would be needed to improve their 

working conditions. 

Results: Many interpreters are strongly affected from having to tell the patients bad news and from 

interpreting traumatic experiences. The interpreters seldom receive support in their work and they 

think they, as well as the health care staff, need more training. 

Conclusions: Working conditions for the interpreters are demanding and they need more support, but 

also the health care staff need more training in how to work with interpreters. There is a need for 

larger and deeper studies to decide what has to be done to improve the working conditions for the 

interpreters and the quality of the interpretations. 

Keywords: medical interpreting, vicarious trauma, support, health care, interpreter 
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1. Inledning 

1.1 Tolkning i Sverige 
Invandringen har ökat de senaste åren och en stor andel av invandrarna är flyktingar från 

krigsområden som Syrien och Afghanistan (www.migrationsinfo.se 2017). Eftersom personer som inte 

behärskar svenska har rätt till tolk i sitt möte med myndigheter (SFS 1986:223 § 8), innebär det att 

behovet av tolkar är stort. De tolkar som arbetar inom vården har en krävande uppgift. Ibland får de 

tolka för patienter som är flyktingar och som har genomgått svåra trauman. Om tolken själv har varit 

flykting, kanske från samma område, kan det innebära att tolken har lättare att identifiera sig med 

patienten, vilket kan vara en fördel men vilket även kan innebära ytterligare påfrestningar för tolken 

(Lor 2012). I en sjukvårdstolks uppgifter ingår ibland att lämna svåra besked till patienten. Det kan 

röra sig om att patienten lider av en svår sjukdom. Det kan även vara så att tolken måste informera 

föräldrar om att deras barn är svårt sjuka eller döende. Ibland har vårdgivaren och patienten olika 

uppfattningar och tolken kan hamna i en konfliktsituation (Butow et.al. 2012). Etisk och moralisk 

stress är vanligt bland sjukvårdspersonal och har också varit föremål för studier i flera länder (Olson 

1998, Bartholdson et. al. 2015). Man kan anta att liknande stress förekommer hos tolkar i sjukvården, 

men detta har hittills inte varit föremål för studier såvitt jag har kunnat konstatera. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tolkarna själva uppfattar de svårigheter som de möter i 

sitt arbete med att tolka inom sjukvården. Jag vill kartlägga vilka situationer de upplever som 

stressande och hur ofta de möter dessa situationer. Vidare vill jag undersöka vilket stöd tolkarna 

upplever att de får i sitt arbete och vad de anser att kan göras för att underlätta deras arbete. Syftet med 

denna studie är även att den ska utgöra en pilotstudie för att testa frågorna inför en senare, mer 

omfattande, enkätundersökning.  

  

http://www.migrationsinfo.se/
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2. Bakgrund 

2.1 Studier om stress hos tolkar 
Ett antal studier visar att tolkar utsätts för känslomässig stress i sitt arbete och att de får otillräckligt 

stöd. En enkätundersökning bland kontakttolkar i sex europeiska länder genomfördes bland 869 tolkar, 

av dem svarade 34% (Bastow 2000 redovisad i Valero-Garcés 2005). Hälften av dem som svarade 

angav att de ibland blev så upprörda av det material som de tolkade att de blev ängsliga och upplevde 

stämnings- eller beteendeförändringar. Endast 12 % angav att de hade fått någon träning i att bemästra 

stress (Valero-Garcés 2005). Av dem som besvarade denna enkät arbetade fyra femtedelar 

huvudsakligen med asylsökande, flyktingar och fysiskt och psykiskt sjuka invandrare. Eftersom 

andelen svar var så pass lågt, är det mycket möjligt att de som svarade inte var representativa för hela 

gruppen kontakttolkar utan i större utsträckning hade psykiskt påfrestande tolkningar för 

traumatiserade flyktingar och asylsökande och därmed var mer benägna att svara på enkäten. Studien 

tyder ändå starkt på att psykisk stress är ett betydande problem bland kontakttolkar. 

2.2 Studier om tolkning av traumatiska 

berättelser 
Lor (2012) har i en studie undersökt hur tolkar som själva har varit asylsökande eller flyktingar och 

som har egna erfarenheter av tortyr upplever att tolka för asylsökande som berättar om tortyr. 

Undersökningen utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra erfarna tolkar som arbetade i USA 

inom mentalvård med flyktingar. De hade alla egna erfarenheter av trauma genom krig, våld eller 

tortyr. Alla uppgav att de påverkades av att tolka traumatiskt material, de upplevde 

humörförändringar, beteendeförändringar och känslor som de inte kunde kontrollera (Lor 2012:17 ). 

Tre av fyra grät och led av mardrömmar hemma. En deltagare tyckte att det var en styrka att han själv 

hade gått igenom samma saker som patienterna men att han även plågades av att påminnas av egna 

trauman (Lor 2012:18). Deltagarna berättade att när de hörde berättelser som påminde om deras egna 

erfarenheter var det väldigt svårt både att höra och att tolka. Flera hade övervägt att sluta sitt arbete 

men kände att de behövdes och gjorde ett gott arbete varför de ändå fortsatte.  

Alla tolkarna i Lors studie ( 2012: 27 ) sa att de kunde vända sig till vårdgivare eller till 

tolkförmedlarna med problem. En tolk hade fått lära sig andningsteknik för att bemästra stress. 

Tolkarna berättade om o tekniker som de använde för att klara av arbetet. Någon kunde be om en paus 

om samtalet blev alltför påfrestande. De hade stor nytta av stöd från andra tolkar då de kunde berätta 

om svåra situationer utan att bryta sekretessen och få andras synpunkter och stöd. En sak som var till 

stor hjälp var att tolkarna kunde se hur patienterna förbättrades vilket gav mening åt tolkarnas 

ansträngningar. De hade också erfarenheten att patienterna var tacksamma och glada över en bra 

tolkning. 

Tre av de fyra tolkarna betonade att de måste klara att hålla gränsen till klienterna. De metoder de 

använde var att upprepa för klienterna att de är neutrala och opartiska, att avhålla sig från rollen som 

företrädare och att undvika ögonkontakt t.ex. genom att sitta bredvid klienten och ge denne 

instruktioner att titta på vårdgivaren (Lor 2012:23). De upplevde det ofta som frustrerande att 

upprätthålla den neutrala rollen som tolk. En tolk sa ” patienten gråter framför dig och du ska inte visa 
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några känslor….. Då tänker patienterna att du är en dålig människa som inte har några känslor och inte 

ens är mänsklig” (Lor 2012: 26, egen översättning). 

Ett annat problem som tolkarna rapporterar om i Lors studie (2012:33) är hur de ska hantera 

situationen när de möter patienterna ute i samhället. Ofta kommer ju tolken och patienterna från 

samma språkgrupp och samma mötesplatser. De har då bemödat sig om att undvika att sitta bredvid 

patienten och att undvika att bli vän med patienten. 

Tolkarna i denna studie berättar att de har haft mest svårigheter när de var nya i yrket. Med tiden har 

de lärt sig att hantera situationer och erfarenheterna att patienterna blir bättre har också hjälpt dem 

både för att de ser nyttan med sitt arbete men även för att de ser att det går att återhämta sig efter svåra 

trauman. Tolkarna hade samtliga utbildning men utbildningen var huvudsakligen inriktad på 

medicinsk och juridisk tolkning och inte på att hantera trauman och känslomässiga påfrestningar. 

Tolkarna har själva lärt sig vissa strategier för stresshantering och för att ta hand om sig själva. Lor 

anser att man bör i forskning undersöka hur man kan utbilda tolkar i att upptäcka och hantera sina 

motöverföringar (Lor 2012:41). 

Trots att denna studie endast omfattar fyra intervjupersoner är den är viktig eftersom den beskriver ett 

problem som troligen är omfattande men otillräckligt studerat, nämligen hur tolkning av traumatiska 

händelser påverkar tolkar som själva har varit utsatta för liknande trauman. Sverige har ju de senaste 

åren tagit emot många personer som flytt från krig och bär på traumatiska upplevelser. Under perioden 

2000 till 2016 kom de flesta asylsökande till Sverige från Syrien, Irak och Afghanistan 

(Migrationsverket: Asylsökande till Sverige 2000-2016). En stor del av tolkarna i dessa språkgrupper 

kan antas komma från samma områden och bära på minnen av liknande trauman. Lor´s undersökning 

(2012:18) visar på att tolkningen av trauman kan väcka upp svåra minnen hos tolkarna och ge dem 

stressymptom som nedstämdhet och mardrömmar men även att tolkarna kan växa och utvecklas 

genom erfarenheterna. Studien pekar även på att det finns behov av moment i tolkutbildningen som 

speciellt handlar om att tolka traumatiska erfarenheter och hantera personliga känslor. 

En undersökning som speciellt handlar om hur tolkar kan utvecklas positivt genom att tolka svåra 

samtal är Splevins et.al (2010), Vicarious Posttraumatic Growt Among Interpreters. I denna 

undersökning intervjuades åtta tolkar i nordöstra England. Tolkarna hade arbetat med flyktingar och 

asylsökande mellan tre och åttaår. De hade uppdrag vid bl. a. sjukhus och kirurgmottagningar men 50–

90% av deras uppdrag var att tolka terapeutiska samtal med traumatiserade patienter. 

Alla deltagarna hade erfarenhet av eget trauma. Samtliga deltagare uppgav att de kände stark empati 

med klienterna och kunde identifiera sig med dessa. Identifieringen underlättades när de delade kultur 

och historia med klienterna (Splevins et.al. (2010:1712). De hade upplevt känslor av hopplöshet, 

hjälplöshet, ängslan och djup sorg men även lycka, glädje och hopp när de bevittnade återhämtning 

hos patienterna (Splevins et. al. 2010:1710). De upplevde att det var möjligt inte bara att överleva 

trauman men även att blomstra efter detta. För att hantera sina känslor använde sig tolkarna både av 

yttre stöd, från familjer och arbetsgivare, och av personliga tekniker. Dessa tekniker kunde t. ex. vara 

meditation och träning. Med tiden fick de lättare att hantera svårigheter. Alla tolkar upplevde att de 

hade växt som personer genom sitt arbete. De hade genomgått en personlig förändring som ledde till 

att de värdesatte relationer framför materiella ting och att de var mindre toleranta mot orättvisor 

(Splevins et.al. 2010:1711). 

Splevins studie inkluderade bara tolkar som hade arbetat minst tre år. Forskarna bedömer att detta kan 

vara en orsak till att deltagarna rapporterade så positiva erfarenheter. De tolkar som led mest av stress 
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kanske just därför hade slutat arbeta som tolkar. De som deltog i studien arbetade återkommande med 

samma klient. Forskarna misstänker att tolkar som bara får enstaka uppdrag kan drabbas mer negativt 

eftersom de inte får möjlighet att bevittna patienternas positiva utveckling (Splevins et.al. 2010:1714). 

Tolkarna i denna studie önskar tillgång till träning i mentalhälsovård, stödgrupper och handledning. 

Forskarna drar slutsatsen att vårdgivarna bör hjälpa tolkarna att förstå vilken inverkan arbetet har på 

dem själva för att de skall kunna förbereda sig för arbetet. Vårdgivarna bör även beakta risken med att 

använda tolk för enstaka uppdrag eftersom det ökar risken för negativ stress hos tolkarna (Splevins et. 

al. 2012:1714) 

2.3 Studier om tolkning av svåra besked inom 

vården 
Det är inte bara den psykiatriska vården som innebär svåra utmaningar för tolkarna. Även inom den 

somatiska vården finns det svåra samtal. Det kan vara ett samtal där patienten informeras om att hen 

har en svår sjukdom eller där föräldrar får besked om att deras barn är svårt sjuka. Att tolka inom 

cancervård kan innebära stora utmaningar för tolkarna därför att de ofta får förmedla svåra besked. 

Just ordet cancer kan också i vissa kulturer vara tabubelagt därför att det uppfattas som säker död. 

I en studie från Australien intervjuades 30 tolkar som arbetar inom cancervård, i fyra fokusgrupper 

(Butow et. al. 2010). Syftet med undersökningen var dels att utforska tolkarnas uppfattning om sin 

roll, dels att undersöka vilka särskilda utmaningar det innebär att tolka inom cancervård och dels att 

undersöka tolkarnas behov av träning och stöd i arbetet. Av studien framgår att tolkarna upplever 

dilemman som i huvudsak kan delas in i tre grupper: 1) neutralitet gentemot förståelse 2) att bara 

översätta mot att även vara kulturförmedlare 3) att vara professionell gentemot att ge stöd (Butow et. 

al. 2010: 237-239) 

Tolkarna hade upplevt det som ett problem att många av de patienter som de tolkade för inte bara var 

lågutbildade utan även var främmande för Australiens sjukvårdssystem. Det ledde till att de fick 

kämpa för att förstå vad som sades även om det blev korrekt översatt. Många tolkar såg det därför som 

sin uppgift att be onkologen om förklaringar av terminologi och om att använda enklare språk. Om 

läkaren inte gjorde det hamnade tolkarna ofta i bryderi för de visste att patienten inte hade förstått men 

de kunde inte göra något åt det (Butow et.al.2010: 237-238). 

Tolkarna hade även uppmärksammat att vissa kulturer har en tradition av att patienten skall vara 

passiv och visa djup respekt för läkaren och därför inte ställa frågor. Tolken kan ibland känna ett 

behov av att uppmana patienten att fråga eller också kan tolken fråga å patientens vägnar. Ibland kan 

patienter som är invandrare bli förvirrade när de ombeds att fatta beslut angående vården och ibland 

ber de tolken om råd. Många tolkar kan känna ett ansvar att skydda patienten från kulturellt opassande 

ord som t. ex cancer för att det ordet i många kulturer är associerat med oundviklig död. Då kan tolken 

ibland välja ett annat ord som ¨tumör¨ (Butow et. al. 2010: 238 ). 

Tolkarna upplevde också en konflikt mellan att vara neutrala och opartiska och att kunna erbjuda stöd 

till en patient som kom från deras egen kultur. Vissa tolkar gladdes över att de kunde erbjuda stöd men 

andra blev känslomässigt överbelastade. Några tolkar tyckte att det skulle vara bra med mer 

kontinuitet så att samma tolk följde en patient medan andra tolkar uttryckte en oro för att ökad 

kontinuitet skulle kunna innebära ökad risk för känslomässigt engagemang för tolken (Butow et.al. 

2010:239 ). 
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I denna studie efterfrågades även tolkarnas behov av utbildning och stöd. Deltagarna uttryckte behov 

av fortsatt utbildning för att vara up-to-date när det gäller medicinska termer. En del tolkar önskade 

även träning i grundläggande rådgivning för att kunna stödja patienterna på rätt sätt. Man framförde 

även önskemål om tillgång till en mentor, att nya tolkar skulle kunna få handledning av en erfaren 

tolk. Andra behov var debriefing efter svåra samtal samt att lära sig strategier för att handskas med 

sina egna känslor (Butow et.al. 2010: 240). 

En svensk studie har belyst tolkarnas svårigheter och utmaningar när det gäller att tolka för familjer 

med barn som vårdas för cancer (Granhagen Jungner et.al 2015). Studien utgörs av intervjuer med 

elva tolkar som arbetade med tolkning inom barncancervården. Frågorna fokuserade på komplicerade 

tolksituationer, svår information, erfarenhet av att tolka för olika yrkesgrupper, bakgrundskunskap om 

familjen, jämförbarhet i terminologi och hur man kan hantera relationen med familjerna samt tolkarnas 

erfarenheter av att vara kulturförmedlare. Deltagarna i denna studie framförde att språk är komplexa 

och att det inte existerar en bokstavlig översättning utan att koncept och uppfattningar måste anpassas 

till kultur och kontext. Tolkarna anser att deras uppgift att översätta eller överföra kompliceras av 

kulturella skillnader. De måste balansera mellan kulturer vilket innefattar att balansera olika kulturer i 

relation till vården och att balansera tolkens roll som professionell tolk, landsman och kulturell länk 

(Granhagen Jungner et.al. 2015:5). Av patienterna betraktas tolkarna både som landsmän och som en 

del av det svenska samhället. Tolkarna måste balansera mellan olika kulturer när de försökte undvika 

missförstånd. De måste överföra vad doktorn säger på ett sådant sätt att det inte skapar konflikter. Om 

man ignorerar kulturskillnader mellan vårdpersonal och familjer leder det till kulturella missförstånd 

(Granhagen Jungner et.al. 2015:5). 

Som exempel på kulturskillnader inom vården nämns att inom vissa kulturer anses att barnets sjukdom 

var guds vilja. Många kulturer betraktar medicin som den enda accepterade behandlingen. En läkare 

som skriver ut många mediciner anses vara mer angelägen att hjälpa barnet (Granhagen Jungner et.al. 

2015:5). Vissa familjer misstror den svenska sjukvården och tror att invandrare behandlas sämre än 

svenskar. Tolkarna försökte vara kulturförmedlare men detta innebar utmaningar och gjorde det svårt 

att samtidigt vara neutral. Ibland kunde tolken ifrågasättas av familjerna och betraktas som spion för 

det svenska samhället. Ibland kunde föräldrar och anhöriga kräva att läkaren avstår från att lämna 

dåliga nyheter. Familjerna ville inte att barnet skulle få veta att det var döende. Tolkarna uttrycker att 

de är bundna av etiska riktlinjer och måste balansera mellan att tolka och att förmedla kultur 

(Granhagen Jungner et.al. 2015:5).  

Tolkarna får hantera personalens brist på kulturkompetens, andra tolkars brist på språkförståelse och 

familjers brist på medicinska kunskaper. Familjernas brist på medicinska kunskaper kan göra att 

personalen missar symtom eller medicinska biverkningar. Tolken får balansera mellan att försöka 

överbrygga denna brist på kunskaper och att vara neutral (Granhagen Jungner et.al. 2015: 5 -6 ). 

Tolkarna måste också balansera mellan medlidande och professionalism. Tolken kan känna djupt för 

familjen som är sårbar och nyss har invandrat och fått motta denna diagnos. Vissa tolkar väljer i denna 

situation att bli mer som en medmänniska (Granhagen Jungner et.al. 2015: 6 -7). 

Slutsatser från denna undersökning är bl. a. att personalen behöver träning i att använda tolk och att 

systemet för tolkbokning behöver förbättras för att underlätta tolkens roll som den som ska hitta 

balansen mellan kulturer (Granhagen Jungner et.al. 2015:8). 
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2.4 Sammanfattning 
Tidigare studier har alltså visat att tolkar inom sjukvården har en svår uppgift. De måste förmedla 

svåra traumatiska upplevelser från patienter när dessa berättar om genomgång trauman som tortyr och 

våldtäkt. Många tolkar har själva varit flyktingar och har själva varit med om liknande erfarenheter 

och i sådana fall kan det vara ännu mer psykiskt påfrestande (Lor 2012: 17-18). Under förutsättningar 

att tolken själv har kunnat bearbeta sina erfarenheter och har tillräckligt stöd kan det dock vara något 

positivt (Splevins et.al. 2010: 1711-1712). Tolken kan känna att hen gör nytta och kan genom att 

uppleva att en traumatiserad patient får hjälp själv få mer hopp och utvecklas och växa som människa. 

Tolkarna behöver stöd för att lära sig att hantera svåra situationer och för att hantera sin egen stress. 

När det gäller att förmedla svåra budskap som att en patient har cancer har tolken också en svår 

uppgift. Dels måste tolken balansera mellan sina egna känslor av medlidande och sin roll att vara 

neutral. Dels kan skillnader i den svenska kulturen och kulturen i det land som patienten kommer ifrån 

ställa tolken inför svåra utmaningar (Granhagen Jungner et. al. 2015:5 ).  

Slutsatserna från flera tidigare studier är att tolkarna behöver mer stöd och mer utbildning. Några 

förslag som har ställts är att nya tolkar skall få en mentor i form av en mer erfaren tolk, att tolkar skall 

få hjälp med stresshantering, att tolkar skall få vidareutbildning när det gäller ny medicinsk 

terminologi och att tolkar skall få utbildning i hur de skall vara stödjande för patienten (Butow et. al. 

2010:240). Många studier har även visat att det behövs mer utbildning för tolkanvändarna. Dels 

behöver de få bättre kulturkompetens och dels behöver de lära sig bättre hur man arbetar med tolk 

(Butow et. al.2010:242, Granhagen Jungner et. al. 2015:8 ). 

Det kan antas att situationen för tolkar är olika i olika länder. Dels kan det bero på vilka man tolkar 

för. Om det finns många nyanlända flyktingar med traumatiska upplevelser och om det finns många 

som kommer från vitt skilda kulturer kan tolkarnas uppgift bli svårare. Utbildning av tolkar och 

tolkanvändare kan även skilja sig åt mellan olika länder liksom hur tolkförmedlingar fungerar. Därför 

år det är viktigt att göra en undersökning i Sverige för att få ett underlag för vilka förbättringar man 

kan göra i tolkarnas arbetssituation. För att få en uppfattning om vilka problem som är vanliga bland 

tolkar inom sjukvården i Sverige vill jag först göra en enkätundersökning. Därefter ämnar jag göra en 

intervjuundersökning för att få djupare kunskap om problemen och ta reda på vad tolkarna anser att 

man behöver göra för att förbättra situationen. 
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3. Material och metod 

3.1 Material 
Materialet i denna studie är svaren på en enkät riktad till tolkar som arbetar inom sjukvården. De som 

har svarat på enkäten är 27 studenter som studerade på Tolk- och översättarinstitutets utbildning för 

tolkar i offentlig sektor med tolkspråken arabiska, somaliska, tigrinska och dari. Att dessa valdes ut 

beror dels på att det var en grupp där jag förväntade mig hög svarsfrekvens eftersom de var samlade på 

Stockholms universitet och enkäten kunde överräckas personligen och dels för att många av dem hade 

erfarenhet som tolkar inom sjukvården och därför förväntades kunna besvara frågorna. Av de 27 

deltagarna svarade tre endast delvis på frågorna eftersom de saknade tolkerfarenhet.  

 3.2 Metod 

Min avsikt är att undersöka hur tolkar själva uppfattar de svårigheter de möter när de skall tolka svåra 

samtal inom vården. Jag vill ta reda på hur vanligt det är att de utsätts för psykologisk stress och även 

vilket stöd de får i påfrestande situationer. För att få tolkarnas egna berättelser och kunna få nya 

kunskaper i ämnet har jag för avsikt att utföra en intervjuer med några tolkar och analysera dessa med 

en kvalitativ metod. Eftersom jag även vill ha en uppfattning om hur vanligt det är i Sverige att tolkar 

utsätts för psykologisk stress vill jag även göra en kvantitativ undersökning. Den undersökningen skall 

bestå i en enkät med huvudsakligen slutna frågor som skickas ut till ett större antal tolkar. 

Denna studie är en pilotstudie som har gjorts för att testa frågorna till den senare större kvantitativa 

enkäten. För att den skall kunna analyseras kvantitativt är de flesta frågorna slutna. Jag har även med 

en öppen fråga för att kunna ta tillvara på deltagarnas egna synpunkter. 

För att utforma frågorna till enkäten i pilotstudien tog jag hjälp av ett frågeformulär om Moralisk 

stress utarbetat i forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning vid Karolinska Institutet 

(Hospital Ethical Climate Survey (HECS), Olson 1998). Frågeformuläret är avsett för hälso- och 

sjukvårdspersonal i barncancervården. Ur detta frågeformulär valdes frågor tillsammans med 

forskningsledaren som använt frågeformuläret samt min handledare. Frågorna som valdes ansågs 

relevanta för tolkning. Några frågor lades också till eftersom moralisk stress för tolkar skiljer sig åt 

jämfört med moralisk stress för hälso- och sjukvårdspersonal. Frågorna testades först av sex tolklärare 

som lämnade synpunkter på frågornas utformning. Därefter omarbetade jag frågorna dels med hänsyn 

till tolklärarnas synpunkter och dels utifrån bakgrundsmaterialet.  

Den första delen av enkäten innehåller frågor om informantens kön, tolkspråk, utbildning och antal års 

erfarenhet samt erfarenhet av att tolka inom vården. Därefter följer frågor om olika svårigheter som 

man kan möta som tolk inom vården, dels hur ofta man har stött på dessa svårigheter och dels hur 

mycket man har påverkats av dem. Slutligen följer ett antal frågor om vilket stöd man har upplevt, från 

t.ex tolkförmedling eller klienter samt vilket stöd man anser sig behöva t.ex mer utbildning eller bättre 

information från förmedlingar eller tolkanvändare. Enkäten avslutas med en öppen fråga om man har 

förslag på annat som kan stödja tolkarna. Hela enkäten finns med i bilaga 1. Där redovisas också 

deltagarnas svar i rådata. 
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3.3 Etiska överväganden 
Enkäten delades ut i pappersformat i direkt anslutning till en lektion. Deltagarna informerades 

muntligen om avsikten med studien och att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna skulle 

behandlas konfidentiellt. Samtidigt med enkäten delade jag ut en blankett om informerat samtycke 

vilken redovisas i Bilaga 2. Denna blankett skrevs inte under men innehöll formuleringen att i och 

med att man hade lämnat in enkäten hade man accepterat att resultatet användes i forskning. På denna 

sida fanns även uppgifter om mina och min handledares kontaktuppgifter. I samband med enkäten 

delade jag även ut en blankett där de som eventuellt ville deltaga i en senare intervjustudie kunde 

lämna sina kontaktuppgifter. Deltagarna informerades om att detta inte var någon bindande anmälan. 

Under tiden deltagarna fyllde i enkäten befann jag mig i rummet och kunde svara på eventuella frågor. 

Deltagarna lämnade den ifyllda enkäten i en låda vid utgången från rummet så att jag inte kunde se 

vem som lämnade in vilken enkät. Blanketten med uppgifter om de som eventuellt ville deltaga i en 

intervjuundersökning lämnades in separat. 
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4. Resultat 

Eftersom det rör sig om en pilotstudie var jag intresserad av hur lång tid det tog att besvara frågorna. 

Den som lämnade in enkäten först hade bara använt två minuter (denna deltagare sade att hen inte 

hade arbetat som tolk och därför endast delvis fyllt i enkäten). Den som tog längst tid på sig använde 

13 minuter. 

Av de 27 deltagarna var 18 män och 9 kvinnor. Det tolkspråk som var mest representerat var arabiska 

med tio deltagare. Somaliska var språket för sex deltagare, tigrinska för fyra deltagare, dari och 

persiska för vardera två deltagare. Tre deltagare hade inte svarat på frågan och för språken berbiskt, 

kurdiska, engelska och franska fanns vardera en deltagare. Några deltagare hade uppgivit mer än ett 

språk och därför är summan av språk högre än antal deltagare. 

 

Tabell 1: Deltagarnas fördelning på tolkspråk 

Språk Antal tolkar 

amhariska  1  

arabiska 11 

berbiska 1 

dari 2 

engelska 1 

franska 1 

kurdiska 1 

persiska 2 

somaliska 6 

tigrinska 4 

ej uppgivet 3 

 

Två tolkar var auktoriserade, ingen hade auktorisation som sjukvårdstolk eller rättstolk. Åtta tolkar 

hade genomgått en sammanhållen utbildning på folkhögskola medan sex tolkar hade gått enstaka kurs 

på folkhögskola, en deltagare hade fått intern utbildning hos tolkförmedling och tre övrig utbildning. 

Sex deltagare uppgav att de saknade tolkutbildning medan fem hade utbildning vid universitet. Detta 

kan vara en oklarhet i frågeställningen eftersom alla deltagare studerade vid tolkutbildning vid 

universitetet för tillfället. 
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Tabell 2: Deltagarnas tolkutbildning 

Utbildning Antal tolkar 

ingen 6 

folkhögskola, enstaka kurs 5 

internt på tolkförmedling 1 

sammanhållen utbildning 8 

universitet 5 

annan 1 

Deltagarna hade varierande erfarenhet av tolkning och av tolkning inom sjukvården. Nio personer 

uppgav de hade arbetat mindre än ett år som tolkar. Tre saknade helt erfarenhet. Tre deltagare hade 

arbetat mellan ett och två år, fem mellan tre och fyra år, fem mellan fem och tio år och fyra deltagare 

hade mer än tio års erfarenhet.  

Tabell 3: Deltagarnas erfarenhet som tolkar, antal år 

Antal år som tolk Antal tolkar 

mindre än 1 år 9 

1-2 år 3 

3-4 år  5 

5-10 år 5 

mer än 10 år 4 

ej svar 1 

Nio personer uppgav att de hade tolkat inom sjukvården flera gånger per vecka det senaste året. Fem 

hade tolkat inom sjukvården flera gånger per månad och tolv mera sällan eller aldrig. 

Tabell 4: Deltagarnas arbete inom sjukvården det senaste året 

Tolkat inom sjukvården Antal tolkar 

flera ggr/vecka 9 

flera ggr/månad 5 

mer sällan 12 

ej svar 1 

Enkäten innehöll 14 frågor om stressande situationer. Jag har försökt belysa olika samtal som jag har 

antagit kan innebära känslomässiga påfrestningar för tolkarna. Det kan vara olika situationer då tolken 

skall återge ett svårt besked till patienten eller då tolken skall tolka för någon som berättar om 

traumatiska upplevelser. Det kan också röra sig om situationer då tolken kan uppleva en konflikt 

mellan kraven på neutralitet och opartiskhet och tolkens upplevelse om vad som skulle vara bäst för 

patienten. 
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De situationer som deltagarna har uppgivit att påverkar dem mest är att lämna ett svårt budskap som 

att patienten är svårt sjuk eller att ett barn är svårt sjukt. Det är dock inte så många som ofta har 

upplevt dessa situationer. Däremot hade alla utom två varit med om att tolka för någon som berättar 

om genomgånget trauma och ingen har känt sig oberörd av detta. 

Tabell 5: Stressande situationer och hur de påverkar deltagarna 

situation tolkar som påverkas 

mycket av denna 

situation % 

tolkar som ofta har 

varit med om denna 

situation % 

att lämna ett svårt besked till patienten 67% 18% 

att berätta för föräldrar att deras barn har svår sjukdom 57% 10% 

att tolka samtal om trauma 45% 33% 

Samtliga frågor om stressande situationer redovisas i Bilaga 1 

Eftersom ungefär hälften av deltagarna det senaste året endast sällan hade arbetat inom sjukvården 

ville jag se särskilt på resultaten för dem som hade arbetat minst ett par gånger per månad inom 

sjukvården. Av dessa 14 personer tyckte 12 att de blev mycket påverkade av att behöva översätta ett 

svårt budskap till en patient eller en anhörig. Det var dock bara tre personer som ofta upplevde denna 

situation och tre personer var med om det ganska ofta. Att tolkanvändaren inte förstår hur man 

använder tolk har mer än var tredje av dessa tolkar upplevt ofta och drygt hälften uppgav att de blev 

mycket påverkade av detta. Nästan två tredjedelar har ofta eller ganska ofta upplevt att patienten inte 

har förstått vad läkaren eller sjuksköterskan har sagt men de har känt sig förhindrade av God Tolksed 

från att ingripa. Mer än hälften kände sig mycket påverkade av detta. 

Tabell 6: Stressande situationer och hur de påverkar de deltagare som ofta tolkar inom vården 

situation tolkar som påverkas 

mycket av denna 

situation % 

tolkar som ofta har 

varit med om denna 

situation % 

att lämna ett svårt besked till patienten 86% 23% 

att berätta för föräldrar att deras barn har svår sjukdom 69% 17% 

att tolkanvändaren inte kan använda tolk 57% 38% 

att patienten inte har förstått vad läkaren/sjuksköterskan 

har sagt och att tolken inte kan ingripa p.g.a. God 

Tolksed 

64% 54% 

När det gäller frågor om vilket stöd tolkarna får i svåra situationer så visar svaren att det är mycket 

bristfälligt. 14 av 21 deltagare uppger att de aldrig har fått något stöd från tolkförmedlingarna och fyra 

har endast sällan fått stöd. Lika sällan får tolkarna något stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen och 

nästan aldrig från patienter eller anhöriga. Mer än hälften av tolkarna får aldrig eller sällan tillräcklig 

information om uppdraget för att kunna förbereda sig. 
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Tabell 7: Hur många av tolkarna som får stöd att hantera svåra situationer i arbetet 

får stöd av: andel av tolkarna som aldrig får 

stöd 

andel av tolkarna som ofta eller 

ganska ofta får stöd 

tolkförmedlingarna 67% 5% 

hälso-och sjukvårdspersonal 64% 5% 

patient eller anhörig 82% 5% 

Nästan alla deltagarna anser att det är viktigt med åtgärder för att hjälpa dem att hantera svåra 

situationer. Ungefär två tredjedelar tycker att det är viktigt att de får mer stöd och utbildning. Lika 

många anser att det är viktigt att tolkanvändarna informerar tolken före uppdraget. Ännu fler, 80%, 

anser att det är viktigt att tolkanvändarna får mer utbildning och att tolkförmedlingarna ger bättre 

information. 

Tabell 8: Vilka förbättringar behövs för att tolkarna ska kunna hantera svåra situationer 

åtgärd andel av tolkarna 

som anser att det 

är viktigt 

att tolkarna får mer utbildning 69% 

att tolkarna får mer stöd 64% 

att tolkanvändarna får mer utbildning i tolkanvändning 84% 

att tolkförmedlingarna ger bättre information om innehållet i uppdraget 84% 

att tolkanvändarna informerar tolken före uppdraget om vad uppdraget går ut på 69% 

Som svar på en öppen fråga om vilka åtgärder som deltagarna ansåg borde vidtagas var det flera som 

ansåg att tolkarna bör få mer stöd. Ett par deltagare framförde att tolkförmedlingarna bör åläggas att 

erbjuda stödsamtal eller psykologiskt stöd för tolkar medan en annan deltagare påpekade att 

tolkförmedlingarna erbjuder psykologhjälp. Ytterligare en deltagare ansåg dock att 

tolkförmedlingarnas erbjudande om stöd mer är ord än verklighet. Flera tolkar påpekar att 

anställningsförhållandena är mycket dåliga och att tolkar behöver stöd på arbetsmarknaden och bättre 

utvecklingsmöjligheter. Tolkarna bör också få bättre information om uppdragen. 

En deltagare påpekade i samband med enkäten att det skulle behövas en fråga i enkäten om hur tolken 

påverkas av att uppleva att patienten behandlas orättvist utan att tolken kan göra något åt det 
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5. Analys 

Tiden det tog för att besvara enkäten var högst 13 minuter. Därför bedömer jag att det inte kommer att 

vara något problem att lägga till ytterligare ett par frågor. 

Av deltagarnas svar framgår att ett betydande problem är att tolkanvändarna inte förstår hur man ska 

använda tolk. Deltagarna har också ofta upplevt att patienterna inte förstår vad läkaren eller 

sjuksköterskan har sagt. Att patienterna inte har förstått antar jag kan hänga ihop med att 

tolkanvändarnas bristande kunskap i hur man talar genom tolk och även med tolkanvändarnas 

bristande kulturkompetens. De flesta deltagarna anser ju också att det är mycket viktigt att 

tolkanvändarna får bättre utbildning. Detta stämmer också överens med resultatet från den svenska 

studien från barncancervården, Granhagen Jungner et.al. 2015, där det framkom att tolkarna fick 

hantera personalens brist på kulturkompetens. Ett resultat från denna studie var att personalen behöver 

träning i att använda tolk. 

Majoriteten av deltagarna hade varit med om att tolka för någon som berättade om svåra trauman. 

Ingen var helt opåverkad av detta och nästan hälften kände sig mycket påverkade. Tidigare studier har 

visat att detta att återge traumatiska upplevelser kan vara mycket påfrestande för tolkarna, särskilt för 

dem som själva har haft liknande upplevelser (Lor 2012:17-18). Det kan dock även vara en uppgift 

som får tolkarna att växa och utvecklas åtminstone om de får rätt stöd (Splevins et.al.2010:1711 ). 

Dessa tidigare studier har byggt på intervjuer. Min undersökning innehöll inga frågor om några 

positiva effekter och för att få djupare kunskap om vilka effekter, positiva och negativa som svåra 

samtal har på tolkarna skulle det behövas djupintervjuer. 

Nästan alla deltagare anser att de behöver mer utbildning och mer stöd vilket också överensstämmer 

med resultaten från flera tidigare studier (Splevins et.al. 2010:1714, Butow et.al. 2010:240). De flesta 

deltagarna i denna studie upplever att de inte får något stöd vare sig från tolkförmedlingar, hälso-och 

sjukvårdspersonal eller patienter och anhöriga när det gäller att hantera svåra situationer. 

Avsikten med denna undersökning var huvudsakligen att den skulle vara en pilotundersökning för att 

testa frågorna till en senare mer omfattande enkätundersökning. I stort sett bedömer jag att frågorna 

har fungerat väl. Frågan om utbildning är dock troligen oklar. Alla deltagarna deltog i en 

universitetsutbildning men sex personer har svarat att de saknar tolkutbildning medan fem personer 

har svarat att de har universitetsutbildning. Denna fråga är felformulerad just för en grupp med 

pågående universitetsutbildning. Den planerade större enkätundersökningen kommer att rikta sig till 

tolkar i allmänhet och därför lämnas frågeformuleringen oförändrad. Deltagarna har kommit med 

förslag på en fråga om hur tolken reagerar om patienten blir orättvist behandlad men tolken känner sig 

förhindrad att ingripa. Denna fråga är relevant och kommer att inkluderas i en senare undersökning. 

Av deltagarnas öppna svar framkom även att flera av dem upplever att deras arbetsmarknad är osäker. 

Även detta är något som bör tas med i nästa undersökning. Det skulle vara intressant att i en 

kommande undersökning inkludera frågor om i vilken utsträckning tolkar har känt sig ekonomiskt 

tvingade att tacka ja till uppdrag som de egentligen anser vara alltför påfrestande. 
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6. Diskussion 

Resultatet av undersökningen stöder antagandet att tolkarna påverkas av att framföra svåra budskap till 

patienter och av att tolka samtal om genomgångna trauman. Vidare stöds antagandet om att tolkarna 

inte får tillräckligt stöd för att hantera svåra situationer. Dessa resultat överensstämmer med vad 

tidigare undersökningar har visat och kan därför anses visa på ett verkligt problem som behöver 

åtgärdas.  

I tidigare undersökningar har framkommit att många tolkar upplever en konflikt mellan att vara 

neutrala och opartiska i enlighet med God Tolksed och att visa medkänsla med patienter. Ett exempel 

på detta är citatet från tolken i Lors (2012) undersökning som berättade om när en patient grät framför 

tolken och tolken inte borde visa några känslor. Denna upplevda konflikt kan ibland bero på en 

missuppfattning av vad det innebär att vara neutral och opartisk. Enligt God Tolksed skall tolken vara 

neutral och opartisk och detta är vad tolken informerar om i sin tolkpresentation. Att vara neutral 

behöver dock inte betyda att man inte kan visa medkänsla. Detta är något som man bör diskutera inom 

tolkutbildningarna. 

I denna studie tycker majoriteten av deltagarna att tolkanvändarna saknar kunskap i hur man använder 

tolk och att detta drabbar tolkarna. Denna fråga skulle behöva belysas mer i en intervjustudie där man 

kan få reda på i detalj vad det är som tolkanvändarna enligt tolkarna gör fel och hur det påverkar 

tolkarna och tolkningen. 

De flesta deltagare anser också att de får väldigt lite stöd och att de skulle behöva både mer utbildning 

och mer handledning. Flera deltagare tycker att tolkförmedlingarna bör erbjuda mer stöd. En person 

påpekade att tolkförmedlingarna redan erbjuder psykologhjälp medan en annan deltagare ifrågasätter 

denna hjälp. Vidare studier behövs för att ta reda på hur ett effektivt stöd bör utformas. Om det är så 

att en enskild tolk förväntas vända sig till tolkförmedlingen och be om stödsamtal så finns risken att 

tolken kan oroa sig för att verka inkompetent och inte få lika många uppdrag i framtiden. 

Tolkarnas osäkra arbetsmarknad är även en faktor som bör uppmärksammas. Om tolkarna skall kunna 

motverka utbrändhet genom att reglera hur mycket stress de utsätts för och tacka nej till alltför många 

påfrestande uppdrag behöver de ju ha ekonomisk trygghet. Ett annat villkor för detta är att tolkarna 

kan få upplysningar i förväg om uppdraget. För att detta skall fungera behöver hela kedjan av 

tolkbeställning fungera- från när tolkanvändaren beställer tolk till det att tolken får förfrågan om 

uppdraget. Hur tolkbeställningen går till är ytterligare en fråga som behöver studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor med svar från samtliga 

deltagare 
Frågor om dig och ditt arbete:   Antal svarande

       

1. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna                                                                                        9                   

 Man               18              

 

2. Vilka är ditt/dina tolkspråk? amhariska (1), arabiska (11), berbiska (1), 

dari (2), engelska (1), franska (1), kurdiska 

(1), persiska (2), somaliska (6), tigrinska 

(4), ej svarat (3) 

 

3. Är du auktoriserad tolk? 

 Nej 

 Ja, AT    2 

   

 Ja, ST 

 Ja, RT 

 

4. Har du någon tolkutbildning? 

 Nej    6 

 Ja, folkhögskola, enstaka kurs  5 

 Ja, internt på tolkförmedling   1 

 Ja, sammanhållen utbildning på……………………… 8 

 Ja, på universitetet   5 

 Ja, annan……………………………………………… 1 

 
5. Hur många år har du arbetat som tolk? 

 < 1 år    9 

 1-2 år    3 

 3-4 år    5 

 5-10 år    5 

 > 10 år    4 

 ej svar    1 

 

6. Hur ofta har du tolkat inom sjukvården det senaste året? 

 flera gånger i veckan   9  

 flera gånger i månaden   5  

 mera sällan                          12 

 ej svar    1 
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Bilaga 1 forts 
Frågor om stress och svåra samtal: 

 

( siffrorna i tabellen anger antalet svarande ) 

 

Frågeformuläret beskriver situationer som skulle kunna vara påfrestande för tolkar. Fyll i båda 

kolumnerna: hur mycket situationen påverkar dig och hur ofta du har upplevt situationen 

 

  Hur påverkar denna   Hur ofta har du upplevt 

  situation  dig?    denna situation? 

      

  inte     mycket     aldrig mycket

     alls     negativt                                                 ofta 

 

     0      1      2      3      4      0      1      2      3      4     

 

1.  Att lämna ett svårt 

   besked till patienten/ 

   anhörig t.ex att patienten 

   har en svår sjukdom    4      2      2      5     11                      6      8      4      3      1 

 

2.  Att förväntas ge svåra 

    besked till patienten 

    trots att du inte tror att 

    det stämmer med     

    patientens kultur    7      3      3      1      8      9      6      4      1      2 

 

3. Att berätta för föräldrar 

   att deras barn har en svår 

   sjukdom     2      3      4      5      7      5      6      8      0      2 

 

4.  Att du märker att 

   patienten inte har förstått 

  vad läkaren / sjuk- 

  sköterskan har sagt och 

  God Tolksed hindrar dig 

  från att ingripa    4      0      4      4     11     4      5      5      4      4 

 

5.  Att läkaren / sjuk- 

   sköterskan inte lyssnar 

  på patienten     6      2      5      3      6     5      5      5      4      2 

 

6.  Att patienten riktar 

   sitt missnöje mot dig    5      3      3      4      7             10      7      1      4      1 

 

7. Att personalen riktar   

   sitt missnöje mot dig    8      4      2      3      5             14      3      2      0      3 
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Bilaga 1 forts 
 

Frågor om stress och svåra samtal 

 

          

    Hur påverkar denna  Hur ofta har du upplevt 

    situation  dig?             denna situation? 

      

  inte mycket   aldrig mycket

  alls negativt        ofta 

        

   0      1      2      3      4   0      1      2      3      4     

 

8. Att tolka för någon som 

   berättar om genomgånget 

   trauma som tortyr, våldtäkt 

   krig, avrättningar  0      3      9      3      7   2      6      6      4      3 

 

9.  Att du förväntas tolka i 

   en situation där du tycker 

   att du inte har tillräcklig 

   kompetens  3      6      2      3      9  7     10      2      2      1 

 

10.Att tolkanvändaren inte 

    förstår hur man skall arbeta  

    med tolk  2      2      9      7      3  2      7      4      6      3 

 
11.  Att patienten/anhöriga har  

    förväntningar på dig som 

    inte är förenliga med God 

    Tolksed  4      3      5      3      6  6      4      6      1      5 

 

12.  Att vårdpersonalen har 

     förväntningar på dig som 

     inte är förenliga med God  

     Tolksed  6      2      8      3      3  9      7      4      1      1 

 

13. Att tolka något som vård- 

     givaren säger, som du  

     vet/tror är osant/felaktigt 7      1      6      2      7  9      4      5      2      2 

 

14. Att tolka något som  

     patienten säger, som du  

     vet/tror är osant/felaktigt 6      4      5      3      4  8      4      3      6      1 
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Bilaga 1  forts 

 

Här följer frågor om stöd för tolkar. Svara på hur ofta du har upplevt det 

     

   Aldrig   Ofta 

    1               2            3                 4                 5 

 

1  Tolkförmedlingen stödjer 

    mig i att hantera svåra 

    situationer     14            4             2              1                0            

 

2  Hälso- och sjukvårds- 

    personalen stödjer mig 

    i att hantera svåra 

    situationer   14            4             3              1               0 

 

3  Patienten/anhöriga 

    stödjer mig i att hantera 

    svåra situationer  18            1             2              1               0 

 

4  Jag får tillräcklig 

     information om uppdraget 

     för att kunna förbereda mig  8             6             3              5               0 

 

 

 

Dessa frågor handlar om ytterligare stöd som du skulle behöva: 

 

Hur viktigt skulle följande vara för att du skulle kunna hantera svåra situationer? 

 

      

   Inte alls          Mycket 

   viktigt          viktigt 

      

   1                2             3    4          5 

 

1. Att jag får mer utbildning  2                1                5             5          13 

 

2. Att jag får mer stöd  2                 3               4            4           12 

 
3. Att tolkanvändarna får mer 

 utbildning i tolkanvändning                 1                 0               4            6           15 

 

4. Att tolkförmedlingarna ger 

 bättre information om 

 innehållet i uppdraget   1                 0              3            4           17 

 

5. Att tolkanvändarna informerar 

 tolken före uppdraget om 

 vad uppdraget går ut på   2                 0             6             4           14 
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Bilaga 1 forts 
 
Har du andra förslag som skulle underlätta tolkarnas arbete 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: Blankett om informerat samtycke  

 

 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

 

 

Tack för att du vill delta i min undersökning. Studien handlar om de psykiska påfrestningar 

som kontakttolkar utsätts för i sitt arbete. Det kan handla om att tolka för någon som berättar 

om svåra trauman eller om att lämna ett tungt besked till en patient inom sjukvården. Det kan 

också handla om att tolken utsätts för motstridiga krav att dels vara neutral och obunden men 

dels även göra det bästa för klienten/patienten. Min förhoppning är att studien skall vara ett 

hjälpmedel för att förbättra tolkarnas arbetssituation. 

 

Du deltar anonymt och data som samlas in behandlas konfidentiellt. I och med att du fyller i 

och lämnar in enkäten har du givit ditt samtycke till att materialet får användas i 

forskningssyfte 
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