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Abstrakt 
 
Eftersom tolkanvändning är vanligt förekommande i socialt arbete 
ville vi undersöka socialarbetarens erfarenheter av tolkanvändning. 
Syftet med vår studie var att få ta del av socialarbetarens uppfattning 
om sin egen roll som tolkanvändare, hennes syn på tolkens roll och på 
tolkförmedlingens indirekta roll i tolksamtal. Studien baserades på 
tidigare forskning i området och kvalitativa intervjuer med åtta social-
arbetare inom socialtjänsten som var vana vid att tala genom tolk. 
Intervjusvaren analyserades med hjälp av socialkonstruktivistiska och 
handlingsteoretiska begrepp. Vår slutsats var att socialarbetaren 
saknade norm för tolkanvändning och därmed ställde orimliga krav 
och förväntningar på tolken, vilket kunde vara en av orsakerna till att 
gränsöverskridanden sker. Därigenom kom vi fram till att introduktion 
i tolkanvändning borde ingå i socionomutbildningen. 
 
Nyckelord: socialarbetare, tolk, tolkanvändare, kontakttolkning, 
tolksamtal, tolkförmedling 
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Inledning och syfte 
 

Tolkanvändning är numera vanligt förekommande i socialt arbete. Vårt intresse för 

ämnet bygger ursprungligen på vår tidigare yrkesbakgrund som tolk och tolkför-

medlare. Under socionomutbildningen har vi ofta undrat varför detta ämne inte tas 

upp, eftersom det har stor relevans för oss som blivande tolkanvändare. Under 

genomgången av tidigare forskning såg vi att det visserligen fanns studier om andra 

yrkesgrupper (läkare, terapeuter) som tolkanvändare medan socialarbetare bara fanns 

med i några få undersökningar. Den av regeringen 2001 tillsatta utredningen om 

tolkförmedlingarnas verksamhet är ett tecken på att det behövs ett förtydligande av 

regler och normer i området. Detta har ytterligare väckt vårt intresse för att under-

söka socialarbetarens erfarenheter av tolkanvändning, både de positiva och de 

negativa. För att kunna se tolkanvändning i sin kontext har vi också undersökt 

socialarbetarens syn på de två övriga aktörer, tolken och tolkförmedlingen som 

socialarbetaren är hänvisad till som tolkanvändare. 

 

Syftet med studien har varit att få ta del av socialarbetarens uppfattning om sin egen 

roll som tolkanvändare, hennes syn på tolkens roll och tolkförmedlingens indirekta 

roll. 

 

Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver socialarbetaren sin egen roll som tolkanvändare? 

2. Hur uppfattar socialarbetaren tolkens roll? 

3. Hur uppfattar socialarbetaren tolkförmedlingens indirekta roll? 

 

Disposition 
 

Vi inleder vår uppsats med att förklara några begrepp som vi använder oss av och ger 

en kort bakgrund som bl a innehåller beskrivning av kontakttolkning i en historisk 

kontext. Sedan beskriver vi tidigare forskning, våra valda teoretiska perspektiv och 

vår metod. Därefter redovisas intervjuerna i resultatdelen under teman. I samma 

avsnitt sammanfattar vi resultaten och jämför dem med tidigare forskning och 

analyserar dem med teoretiska perspektiv. Avslutningsvis diskuterar vi vår metod 
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och förförståelse, för att sedan i diskussionsavsnittet sammanfatta resultaten och 

analysen, presentera våra slutsatser och ge förslag till fortsatt forskning. 

Genomgående i uppsatsen kallar vi för enkelhetens skull tolkanvändaren för hon och 

tolken för han. 

 

Begreppsförklaringar 
 

Tolkanvändare I studien syftar vi med detta begrepp enbart på den som 

i sin profession använder tolk t ex socialarbetaren, 

alltså inte klienten. 

 

Aktör Här avses med begreppet de personer som 

yrkesmässigt är involverade i tolksamtal (även 

tolkförmedlingen). Klienten är därmed inte med som 

aktör. 

 

Part Här avses tolkanvändaren och tolken, d v s de parter 

som är yrkesmässigt närvarande i tolksamtalet. 

 

Kontakttolk Här avses all tolkning som sker i samhället som inte är 

konferens- eller teckenspråkstolkning. 

 

Auktoriserad tolk En tolk vars kunskaper har prövats av kammarkollegiet 

och som därmed erhållit tolklegitimation. 

 

Översätta i jag-form Parterna ska tala direkt till varandra och tolkningen 

sker i första person, alltså inte i tredje person (exempel: 

”Han säger…”). 

 

Gränsöverskridanden Med detta begrepp avser vi det att någon av parterna i 

tolksamtalet inte respekterar gränsen för sin egen eller 

den andres yrkesroll. 
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Bakgrund 

 
För att kunna förstå tolkanvändning i sin kontext ges här en redogörelse om kontakt-

tolkning i Sverige med historisk bakgrund av Helge Niska. Efter det redogör vi kort 

för den av regeringen tillsatta tolkförmedlingsutredningen. 

 

I sin överblick om kontakttolkning tar Niska (2004) upp frågor som; tolkservice, 

tolkarnas utbildning och tolkarnas arbetsförhållanden. Tidigare har tolkförmedlandet 

skötts genom ca 100 byråer varav de flesta varit kommunala. Under 90-talet stängdes 

eller privatiserades många av de kommunala förmedlingarna. Numera finns det ca 60 

tolkförmedlingar varav 40 drivs i kommunal regi. De 20 resterande är privata. Idag 

finns det ca 5 000 kontakttolkar i Sverige på över 100 invandrarspråk. Dagligen 

förmedlas 3 000 tolktimmar huvudsakligen inom sjukvård och social omsorg. Dessa 

bekostas nästan uteslutande med allmänna medel (s. 4). Det har funnits organiserad 

kontakttolkutbildning i Sverige sedan 1968. Akademisk kontakttolkutbildning finns 

bara på ett fåtal av de befintliga tolkspråken. Auktorisation av kontakttolkar påbör-

jades 1976, trots det är bara 825 av de 5 000 tolkarna auktoriserade. Idag finns 

auktorisation för tolkar på 37 av de över 150 invandrarspråk som finns i Sverige (s. 

20). Många tolkförmedlingar lades ner under 90-talet, vilket påverkade tolkarnas 

arbetssituation. Tolkarna är som frilansarbetare betvingade att registrera sig i flera 

sinsemellan konkurrerande tolkförmedlingar. Detta har lett till att outbildade tolkar 

tagit arbete för mindre lön, vilket gillades av många förmedlingar som konkurrerade 

med varandra just om vem som kunde lämna ett anbud till minsta kostnad till 

upphandlaren. Denna situation gav 2001 upphov till ”Tolkförmedlingsutredningen” 

som rekommenderar statlig insyn i tolkförmedlingarna. Idag tolkar de flesta av 

tolkarna deltid och hamnar lönemässigt mellan 7 000 och 15 000 kr/månad. Därmed 

betraktas kontakttolkning som ett låglöneyrke (s. 22). 

 
Tolkförmedlingsutredningen (SOU 2004:15) tillsattes av regeringen 2001. Uppdraget 

var ”att utreda behovet av tillsyn och kvalitetskontroll över tolkförmedlingarnas 

verksamhet och, om det finns behov, ge förslag på hur denna tillsyn och kvalitets-

kontroll kan utformas” (s. 5). Utredningen föreslår en lag för registrering av och 

tillsyn över tolkförmedlingar, privata och kommunala bl a för att den enskildes 

rättssäkerhet skall tryggas. Tillsynen föreslås ske av Kammarkollegiet som idag 
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utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och översättare. (s. 18, 29). Tolkanvändarna 

har för det mesta ingen möjlighet att bedöma tolkningens kvalité. De kan klaga hos 

tolkförmedlingen, men det finns bara små möjligheter att få en rättelse till stånd. Den 

tilltänkta tillsynsmyndigheten skulle bli en oberoende instans som tolkanvändaren 

kan vända sig till med sina klagomål och frågor (s. 40-41). Utredningen föreslår även 

att det bör utvecklas en s k god tolkförmedlingssed, en gemensam hederskodex. 

Tolkförmedlingarna själva har efterfrågat ett sådant normgivande instrument (s. 38). 

I denna ska någon form av omsorgsplikt gentemot tolkanvändarna finnas, det bör 

innebära att när förmedlingen ska avgöra vem som är den bästa tolken för ett upp-

drag ska tolkanvändaren sättas i centrum (s. 19, 47-48). Inom utredningen gjordes en 

enkätundersökning på tolkförmedlingarna. En fråga som ställdes till tolkförmedlingar 

var om de erbjuder någon utbildning för tolkanvändarna. De svarade att de efter 

användarnas behov bidrar med råd och vägledningar och även anordnar t ex semi-

narier i ”Hur man talar genom tolk”(s. 202). Utredningen är under behandling och 

har ännu inte lett till någon ny införd lag. 

 

Tidigare forskning 
 

I tidigare forskning är beskrivningen av socialarbetaren som tolkanvändare sällan 

förekommande. Eftersom Holland och Australien har etablerat kontakttolkning som 

yrke ungefär samtidigt med Sverige anser vi det relevant att ta med studier från dessa 

länder i avsnittet. Dessutom finns det med en österrikisk studie om tolkanvändarnas 

förväntningar. Endast i två av de studier vi hittat (Wadensjö, 1998 och Pöchkhacker, 

2000) och i en tidigare C-uppsats (Dahlerus & Harlin, 2004) inkluderas socialarbe-

tarna i det empiriska materialet. Den övriga litteraturen handlar om tolkens roll ur 

tolkarnas eget perspektiv (Chesher et al., 2003), kontakttolkningens status och den 

internationella diskussionen om tolkens roll (Niska, 1998), de specifika förvänt-

ningarna på tolkens roll i terapisammanhang (Bot, 2003, Gordan, 2004, Angel & 

Hjern, 2004, Nyberg, 2000) och de yrkesetiska reglerna som hör till tolkens roll 

(Kammarkollegiet, 2004). I övrigt beskrivs hur utbildningen av tolkanvändarna kan 

se ut (Tebble, 2003) och slutligen ger en tolkförmedlare sin bild på tolkförmedlings-

verksamhet (Isaksson & Norlinder, 1999). 
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Wadensjö (1998) beskriver bakgrunden till sin bok ”Kontakt genom tolk” med att 

personal inom vården och vid myndigheter ibland kan uppfatta tolkar som ett 

störningsmoment i sin yrkesutövning. Hon har i sin forskning använt sig av samtals-

analys på autentiska inspelade tolksamtal. Materialet har samlats in till olika projekt 

vid Tema Kommunikation i Linköpings universitet (s.18). Enligt henne måste tre 

viktiga behov tillgodoses för att kunna garantera likvärdig vård, social service och 

rättsskipning för alla; för det första ska tolkarna vara utbildade för att göra 

kvalificerat arbete. För det andra ska anlitande av okvalificerade tolkar undvikas. För 

det tredje behövs det enligt henne dessutom ges en grundläggande utbildning i 

kommunikation genom tolk för tolkanvändare i olika institutioner (s. 9-10). När det 

gäller tolkens roll hänvisar Wadensjö till Kammarkollegiets yrkesetiska regler. Det 

finns enligt henne tre tumregler för tolkningens utförande, att översätta allt som sägs, 

att översätta i jag-form och att inte utföra andra uppdrag åt någondera part eller ge 

uttryck för sina egna åsikter eller värderingar. Motsvarande regler för tolkanvändaren 

är; att bara säga det som man vill ha tolkat, tala direkt till varandra och att inte knyta 

tolken till sig som sin företrädare eller hjälpreda (s. 16). Det som enligt Wadensjö ger 

upphov till problem är tolkens inblandning och icke-inblandning (s. 15). Tolkens 

position i samtalet är unikt för att det är bara tolken som förstår allt som sägs. Ur den 

positionen kan tolken utöva kontroll och påverka samtalet. Tolken deltar inte i 

samtalet, men kan med kroppsspråk markera sitt engagemang i tolkningen (s. 56). 

Det finns risk för att tolken missbrukar sin position och blandar sig i samtalet, 

dessutom finns det risk för att tolkanvändaren missbrukar tolken genom att ställa 

orimliga krav eller belasta tolken med ansvar som egentligen tolkanvändaren själv 

förväntas att ta (s. 48-49). Vissa tolkanvändare föredrar att tala till tolken för att det 

då mer känns som om tolken och tolkanvändaren arbetade ihop. Andra vill att en tolk 

”försvinner” i bakgrunden (s. 106-107). En tolks närvaro tar inte ifrån parterna 

ansvaret att förstå varandra (och tolken). Förståelsen är beroende av alla parters 

gemensamma ansträngningar. I praktiken är det dock oftast tolken som tar på sig 

ansvaret för att försäkra en gemensam förståelse (s. 118). Det händer ofta att parterna 

skyller bristerna i förståelsen på tolkens bristande kvalité. Det är lätt att peka på 

misslyckade översättningar efteråt. Det som ofta visar sig är att tolken under samtalet 

har tagit ett ansvar för att specificera vad någon menat när det inte är nödvändigt. I 

sin strävan efter ömsesidig förståelse motarbetar tolken detsamma. Uppenbarligen 

finns det skillnad mellan vad man kan och vad man vill både hos tolkar och hos 

  5 



tjänstemän. Vid spontana samtal är det egna agerandet beroende av andras. Det finns 

oförutsägbarhet i varje konversation. Trots att den auktoriserade och utbildade 

tolkens kunskaper prövats kan ändå inte en delad och ömsesidig förståelse mellan 

parterna garanteras (s. 155). 

 

Frans Pöchhacker (2000) har gjort en kvantitativ enkätundersökning där 600 tolkan-

vändare (läkare, sjuksköterskor, terapeuter och socialarbetare) i Wien, Österrike har 

gett sin syn på uppgifter en kontakttolk kan göra utöver själva tolkningen. Av de 600 

var 95 stycken socialarbetare. Enkäten innehöll nio förslag på andra uppgifter för 

tolken: 

 

- Förenkla svåra, tekniska ord för klienten. 

- Förklara begrepp och fackuttryck för klienten. 

- Sammanfatta onödigt långa och tafatta uttalanden från klienten. 

- Utelämna oväsentliga uttalanden för att spara tid. 

- Förklara kulturella skillnader och dess betydelse. 

- Omedelbart följa upp oklara svar från klienten med följdfrågor. 

- Göra parterna i samtalet uppmärksamma på alla missförstånd som uppstått. 

- På tolkanvändarens inrådan ställa frågor och ge information till klienten. 

- Fylla i blanketter och formulär tillsammans med klienten. 

(s. 53, vår översättning) 

 

Överlag tyckte tolkanvändarna att tolken ska göra ovanstående uppgifter, de två för-

slag som fick störst acceptans (över 90 %) var att göra parterna uppmärksamma på 

missförstånd och att tillsammans med klienten fylla i formulär. Det förslag som fick 

minst acceptans var utelämnandet av oväsentliga uttalanden för att spara tid (endast 

34 %) (Pöchhacker, 2000, s. 55). Socialarbetarna skiljde sig från de övriga yrkes-

grupperna i bl a att de i högre utsträckning tycker att tolken ska förklara kulturella 

skillnader (13-22 % fler än övriga), och i mindre utsträckning acceptera att utelämna 

oväsentliga uttalanden för att spara tid (10 % färre än övriga) (s. 57). Samma enkät-

undersökning gjordes på 16 språktolkar (och 16 teckenspråktolkar) och samtliga 

tolkar var villigt inställda till att ta på sig ytterligare uppgifter utöver själva 

tolkningen (s. 60). 
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I en tidigare C-uppsats på socialhögskolan (Harlin & Dahlerus, 2004) undersöks hur 

socialarbetare som arbetar med samarbetssamtal anser att interaktionen påverkas när 

de är hänvisade till att kommunicera via tolk. Uppsatsen är en kvalitativ studie där de 

har analyserat intervjuresultaten med hjälp av symbolisk interaktionism och 

kommunikationsteorier. Deras slutsatser av undersökningen visar att det är tolkens 

professionalism som är av avgörande betydelse för hur ett tolkat samarbetssamtal 

upplevs av socialarbetaren. 

 

Australiska forskare T. Chesher, H. Slatyer, V. Doubine, L. Jaric och R. Lazzari 

(2003) undersökte tolkarnas syn på sin egen roll. Undersökningen omfattade 92 

tolkar i 7 länder. 85 % av de svarande tyckte att vissa personer var mer lämpade än 

andra att utföra arbete som kontakttolk. Enligt tolkarna själva ska en tolk hålla sig i 

bakgrunden, vara ödmjuk, ha empatisk förmåga, att vara lyhörd och dessutom kunna 

upptäcka om parterna inte förstår varandra (s. 285). Författarna påpekar dock att en 

effektiv kommunikation ligger på parternas eget ansvar så länge tolken uppför sig 

enligt sin yrkeskodex. (s. 288). 

 

Helge Niska (1998), en forskare vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) beskriver 

den internationella diskussionen om tolkens roll som varierar mellan neutral 

översättare/språktolk och det mer kontroversiella ombud/kulturtolk. Enligt honom 

kan det vidare diskuteras huruvida de olika rollerna måste vara motsatser till varan-

dra eller om de kan vara situationsbetingade. I vissa sammanhang måste tolken tänja 

de strikta reglerna, t ex när det gäller kulturspecifik terminologi krävs det ofta 

förklaringar av tolken för att det ska bli förståeligt för andra samtalsparten. De sist 

nämnda rollerna kan förekomma när allvarligt kulturspecifikt missförstånd hotar eller 

om tolken upplever att klientens behov inte blir tillgodosedda p g a systemhinder,  

t ex sjukhusbyråkrati eller rasism (s. 7-8). 

 

Tolkens roll i psykoterapeutisk behandling diskuteras i en holländsk studie av 

Hanneke Bot (2003). Studien beskriver nutida psykoterapeutens roll som personligt 

deltagande i patientens behandling. I studien hävdar hon att tolkens roll också håller 

på att förändras åt samma håll och att den neutralitet som annars präglar tolkens 

yrkesroll skulle hävas i den typen av samtal (s. 27). I studien åtskiljs gränsöver-

skridanden som sker inom gränsen för den etiska och adekvata behandlingen och 
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egenmäktiga gränsöverskridanden som kan komma patienten och hans behandling 

till skada. Det första kan leda till det andra om terapeuten inte har gett tillåtelse till ett 

sådant undantag i viss situation (s. 34-35). 

 

Vidare diskuteras tolkens roll i terapeutiska samtal i kurslitteratur i socionomutbild-

ningen och dylikt. I dessa texter kan vi se vissa gemensamma nämnare gällande krav 

och förväntningar på tolken utöver dem som finns nämnda i övrig litteratur. 

Författarna anser att dynamiken i samtalet påverkas av en tolks närvaro, att tolken 

ska vara neutral men samtidigt inte för neutral och att tolkens kroppsspråk är viktigt. 

Även en tolks ursprung och t ex religiös tillhörighet kan påverka samtalet. Det är 

viktigt att klienten har förtroende för tolken och ges chansen till att tacka nej till en 

tolk han inte litar på. Tolken ska enbart ha rollen som tolk i samtalet men ska ändå ha 

någon kunskap i t ex psykologi och psykoterapeutiska metoder. Det är en fördel om 

terapeuten och tolken lär känna varandra innan behandlingen och att tolken får 

möjlighet till handledning efter terapeutiska samtal (Gordan 2004 s. 54-59, Angel & 

Hjern 2004 s. 145-148 och Nyberg 2000 s. 282-283, 287-289, 296-298, 300-302). 

 

Kammarkollegiet (2004) har gett ut en vägledning, God Tolksed, som är principiellt 

utformad och vänder sig främst till auktoriserade tolkar. Rekommendationerna är 

även av värde för andra som åtar sig tolkuppdrag (s. 2). Tolken ska t ex iaktta god 

tolksed; vara opartisk, noggrant överväga om lämplighet att utföra uppdraget, återge 

all information som lämnas, förhålla sig neutral, inte vara medhjälpare åt någon av 

parterna eller uppträda som ombud och har tystnadsplikt (s. 3-5). Tolken ska inte på 

eget bevåg förklara oklara ord eller uttryck för någon av parterna, förfrågan ska 

endast tolkas vidare till den andre parten som ska förtydliga det oklara. Vilka övriga 

uppgifter en tolk kan utföra ska ske inom ramen för tolkningen men uppgifter utanför 

tolkningssituationen måste bedömas från fall till fall, uppgiften ska dock rymmas 

inom det uppdrag tolken fått och inte utföras på hans eget initiativ. Tolken ska också 

vara uppmärksam på att det kan medföra jävsituation i framtiden (s. 5-7). 

 

En australisk studie (Tebble, 2003) tar upp utbildningen av tolkanvändarna. 77 läkare 

fick utbildning i tolkanvändning innan de kom ut i yrkeslivet. Utbildningen bestod av 

information om tolkservice och hjälp till att identifiera huvudstrategierna för ett 

lyckat samarbete med tolk (s. 81). De fick bl a lära sig samtalsteknik, att sortera 
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informationen logiskt innan tolksamtalet, att lära sig att sätta gränser när tolken och 

patienten hamnar i diskussion med varandra och översättningen uteblir. På uppfölj-

ningsmötet tyckte alla utom en att utbildningen hade hjälpt dem att kommunicera 

med patienter genom tolk redan i början av deras yrkesutövning (s. 89-95). 

 

Isaksson och Nordlinder (1999) har intervjuat en tolkförmedlare i Botkyrka kommun. 

Hon berättar om hur man som tolkförmedlare försöker tillmötesgå de specifika 

önskemålen tolkanvändarna har om tolken. Önskemålen kan röra sig om tolkens 

etnicitet, religiös tillhörighet och politisk tillhörighet. Enligt tolkförmedlaren är det 

givetvis bra att ta hänsyn till dessa önskemål för att undvika konfrontation mellan 

klienten och tolken när de möts. Samtidigt säger hon att kulturkompetensen över-

betonas ibland för att tolken och klienten är individer trots att de kanske delar 

kulturtillhörighet, religion m m. Otryggheten från klientens sida handlar ofta om att 

han tillhör en mindre etnisk grupp och det är sannolikt att både tolken och klienten 

deltar i samma föreningsliv. Oron kan dämpas genom att boka en telefontolkning. 

Telefontolkning kan skötas från andra städer i landet och även om tolken går miste 

om viktig information som klientens kroppsspråk e t c är det ett bättre alternativ än 

att inte ha någon tolk alls. Tolkförmedlaren belyser också de vanligaste frågorna 

tolkbeställarna ställer och ger praktiska råd till tolkanvändarna. Råden kan röra sig 

om samtalsteknik, vikten av att strukturera det man ska säga och kunskap om vad 

man kan kräva av en tolk och vad som inte ingår i tolkens uppgifter. Hon poängterar 

att det visserligen är klientens ansvar att fråga om den inte förstått något som tolkan-

vändaren sagt. Man måste dock vara uppmärksam på att klienter har olika utbild-

ningsbakgrund, personlighet m m och inte alltid ställer dessa frågor. Då är det enligt 

henne myndighetspersonens ansvar att ta reda på om klienten verkligen förstått det 

man har sagt. Tolkarna får ofta tolka svåra personliga besked till klienten. Om 

tolkanvändaren nämner vid beställning av tolk vad det svåra ärendet rör sig om har 

tolken möjlighet att mentalt förbereda sig inför samtalet. Detta underlättar för tolken 

att inte bli för berörd och engagerad under uppdraget. Tolkförmedlaren beklagar 

också att den nödvändiga återkopplingen mellan tolkförmedlingen och tolkanvän-

darna saknas. Tolkförmedlingen behöver förstärka kontakten med alla tolkanvändare 

(inkl. klienten) för att kunna utveckla tolkservicen (s. 171-175). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det i tidigare forskning diskuteras kring tolkens 

roll och yrkesetiska regler och avvikelser från dessa regler. Tolkanvändarnas 

förväntningar på tolkens roll präglas av motstridighet. Gränsöverskridanden 

diskuteras både för och emot. Vissa tycker att det kan vara motiverat att tänja de 

strikta reglerna ibland. 

 

Teoretiska perspektiv 
 

Utifrån vår egen förförståelse som tolk och tolkanvändare och på basen av tidigare 

forskning kan vi se att det verkar finnas oklara gränser vad gäller roller och rollför-

väntningar i tolksituationen. Det finns en viss struktur i att samtala genom tolk, men 

samtidigt ett ganska stort utrymme för deltagande personer att handla på olika sätt. 

Vi har valt de två följande teoretiska perspektiv som kan underlätta förståelsen av 

den specifika situationen som är i fokus för vår uppsats. 

 

Socialkonstruktivism 

 

Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet menar man att människor konstruerar 

sin verklighet genom att tolka den omgivande verkligheten och klä den i ord med 

hjälp av språket. Vår användning av det socialkonstruktivistiska perspektivet moti-

veras med att vi undersöker socialarbetarens konstruktion av sin egen roll och rollen 

av de andra aktörerna som är involverade i tolksamtalet. 

 

Peter Ekegren (2001) definierar konstruktivism med orden ”Sociala strukturer är 

producerade av återkommande handlingsmönster och av vår uppfattning om dessa 

mönster” (s. 287). Verkligheten får sin mening genom de av människan konstruerade 

begrepp, kategorier och tolkningar. På samma sätt ses institutioner och institutio-

nernas makt över oss i termer av hur vi uppfattar dem, som om de har en egen 

verklighet. Det samhälleliga konstrueras genom språket på en diskursiv nivå, genom 

individers och gruppers definitioner. Det blir intressant att undersöka hur ett fenomen 

på skilda sätt definieras, historiskt utvecklas och exploateras av grupper som t ex 

socialarbetare (s. 287). 
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Institutionalisering 

 

Berger och Luckmann (2003) beskriver institutionalisering som alla former av 

handlingsmönster som är tidsmässiga, rumsliga och socialt fixerade t ex badstrandens 

sommarliv, familj o s v. All mänsklig aktivitet kan bli vanemässig och det upprepade 

handlandet uppfattas som mönster. Institutionalisering sker varhelst det förekommer 

en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar. I en interaktion ”ansikte mot 

ansikte” med en annan blir den andre levande för mig här och nu. Den andre är mer 

verklig för mig i situationen än jag själv är. Det är med andra ord lättare att typifiera 

den andre än sig själv. Reflektioner rörande mig själv beror på den attityd till mig 

själv som den andre uppvisar. Jag uppfattar den andre med hjälp av typifierings-

scheman; ”en man”, ”en invandrare”, ”en jovialisk typ” e t c. Typifieringen påverkar 

hela tiden min interaktion med den andre. Typifieringsschemat modifieras allt 

eftersom den andre visar tecken på att vara något annat, som strider mot den tidigare 

typifieringen (s. 41-44). Språket har en förmåga att bygga broar mellan olika zoner 

inom vardagslivets verklighet och integrera dem till en meningsfull helhet. Varje 

tema som spänner sig över skilda verkligheter kan definieras som symbol. Religion, 

filosofi och konst är några historiskt viktiga symbolsystem. Med hjälp av språket kan 

vi konstruera symboler som abstraheras från vardagsupplevelserna, men också 

återställa dessa symboler och göra dem objektivt verkliga element i vardagslivet. 

Symbolspråket blir en viktig beståndsdel av vardagslivets verklighet och vår 

commonsense-uppfattning av denna verklighet (s. 53-55). Den viktigaste apparaten 

för vidmakthållande av verkligheten är samtal. Den vidmakthåller, modifierar och 

ombildar människans subjektiva verklighet. Modifiering sker genom uteslutningar av 

vissa sektorer som därmed försvagas eller tillägg av vissa som förstärks. Den 

subjektiva verkligheten av något som man aldrig talar om blir tvivelaktig. Samtals-

apparaten vidmakthåller verkligheten genom att ”prata igenom” olika erfarenheter 

och tilldela dem en bestämd plats i den verkliga världen (s 177-179). 

 

Interaktionen med andra påverkas ständigt av att vi har gemensam del i det sociala 

kunskapsförrådet. Det sociala kunskapsförrådet indelar verkligheten efter hur 

involverad jag är med de olika sektorerna. Kunskaper om mitt eget yrke är mycket 

specifika och jag har bara lite kunskap om andras yrkesvärldar. I det allmänna 

kunskapsförrådet finns det typifieringsscheman som krävs för vardagslivets 
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viktigaste rutiner, händelser och upplevelser (Berger & Luckmann, 2003, s. 55-57). 

Kunskaper om vardagslivet är strukturerat efter vad som är relevant. Mina relevans-

strukturer skär sig med andras relevansstrukturer på vissa områden. Det är inom 

dessa områden som vi kan finna mycket att prata om med varandra. De grundläg-

gande, vardagliga relevansstrukturerna är dock färdiga och fixa i kunskapsförrådet  

(t ex jag klagar inte över mina fysiska besvär hos en advokat) (s. 60). 

 

Vaneskapande processer föregår all institutionalisering. En psykologisk fördel med 

vanemässigheten är att antalet alternativ minskar och att man inte behöver definiera 

varje situation på nytt. Man kan förutse vilka åtgärder eller handlingsalternativ som 

kan komma ifråga. Aktörerna ser upprepade handlingar hos varandra och producerar 

typifieringar. Den viktigaste vinsten är att båda kan förutsäga den andres handlingar, 

vilket spar mycket tid och möda. Institutioner konkretiseras i individuella erfaren-

heter med hjälp av roller. Genom internalisering av rollen blir världen subjektivt 

verklig för individen. I det gemensamma kunskapsförrådet ingår det normer för 

rollutförande. Dessa kan läras ut som en del av den institutionella traditionen och de 

kan också fungera som kontroller (Berger & Luckmann, 2003, s. 91). Engelstad 

(2001) beskriver sociala normer som verksamma eftersom individen önskar efterleva 

dem d v s normen internaliseras. Internaliseringsprocessen är inte automatisk. 

Eftersom normerna ofta präglas av mångtydighet måste de kommuniceras, tolkas och 

förstås för att kunna tillämpas i konkreta situationer. Överväganden och diskussionen 

om normanvändning är därför en viktig del av det sociala livet. Normerna får också 

en strategisk effekt när de väl internaliserats eftersom den respekteras av motparten 

(s. 221-222). För att kunna öka den rollspecifika kunskapen måste samhället enligt 

Berger & Luckmann (2003) vara ordnat så att individer kan koncentrera sig på sina 

specialiteter. I det allmänna kunskapsförrådet ska det ingå typologi för specialister, 

medan det inte ingår något expertkunnande. Lekmannen behöver inte vara införstådd 

med det komplicerade inom ett specialområde, men han ska kunna veta var han ska 

vända sig om han behöver kunskapen (s. 94-95). Språkets betydelse är elementärt då 

den objektiverade sociala världen ordnas logiskt. Den logik som tillskrivs den institu-

tionella ordningen ingår i det socialt tillgängliga kunskapsförrådet och tas därför för 

given. Eftersom den välsocialiserade individen ”vet” att hans sociala värld är en 

sammanhängande helhet tvingas han ideligen förklara både dess funktioner och 

dysfunktioner i termer av denna ”kunskap”. Följden blir att den som observerar ett 
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samhälle lätt hamnar i tron att dess institutioner verkligen fungerar och integreras 

som ”de ska” (s. 81). 

 

Institutionen förutsätter historicitet och kontroll. Ömsesidiga typifieringar och 

handlingar byggs upp under loppet av en gemensam historia. För att på riktigt kunna 

förstå en institution måste man förstå den historiska processen bakom den. Institu-

tionerna utövar alltid social kontroll inom sig själv. Ytterligare kontrollmekanismer  

(t ex lagar) krävs bara om institutionaliseringsprocesserna inte fullbordats (Berger & 

Luckmann, 2003, s. 67-73). Ju mer institutionaliserat handlandet blir desto lättare blir 

det att förutsäga och kontrollera. Nackdelen med fixa normer är att de kan upplevas 

som en begränsning för det individuella handlandet. Tvångsåtgärder behövs inte om 

socialisationen till institutionerna varit effektivt för då blir handlandet ”spontant” 

efter de institutionella normerna (s. 79). 

 

Handlingsteori 

 

Vi har valt att använda Berglinds handlingsteori för att få ökad förståelse för social-

arbetarens handlande i tolksituationen. Berglind (1995) använder två grundläggande 

begrepp: handling och handlingsutrymme (s. 10). Begreppet handling beskriver 

Berglind utifrån olika förklaringsmodeller (s. 20). Han ser de kausala och intentio-

nella synsätten som komplementära till varandra. Hans handlingsteori intresserar sig 

för att förstå handlandet hos enskilda individer, vilket innebär ett empatiskt förhåll-

ningssätt för att förstå hur en annan människa uppfattar sin situation (s. 21). 

 

När det gäller handlandets villkor talar Berglind (1995) om att vilja och att kunna. 

Att vilja handlar om att vi ibland vet vad vi vill och ibland inte, vi kan också hamna i 

ambivalens genom att vi både vill och inte vill ändra vår situation. När det gäller vad 

vi kan beror det på vår förmåga i förhållande till vår omgivning. Om vi både kan och 

vill finns det valfrihet men om vi varken vill eller kan så är det fråga om en helt 

omöjlig situation (s. 53-54). Berglind ger exempel på olika slags hinder för hand-

landet. Hindren kan vara av yttre eller inre slag, men även av stabil eller instabil art. 

De stabila inre hindren kan handla om bristande förmåga och anlag. De stabila yttre 

hindren kan vara organisatoriska, normativa och personliga hinder. De yttre instabila 
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hindren kan t ex vara slumpen, otur och de inre instabila hindren kan handla om t ex 

dagsformen (s. 56). 

 

När det gäller begreppet handlingsutrymme handlar det enligt Berglind (1995) om de 

yttre förutsättningarna för vårt handlande. Handlingsutrymmet kan utgöras av såväl 

positiva möjligheter som hinder (s. 10). De normer och roller som etableras inom en 

organisation formar individens handlingsutrymme (s. 124). 

 

Berglind (1995) hänvisar till socialpsykologiska rollteorin där man beskriver sociala 

system som bestående av ömsesidigt relaterade positioner. Till varje position hör en 

roll som styrs av förväntningar på rollen enligt den rådande normen, d v s reglerna 

för handlandet. Om förväntningar på rollen är diffusa (rollambiguitet) eller motstri-

diga uppstår en rollkonflikt (s. 115). För att kunna förklara hur en konflikt har upp-

kommit i en relation hänvisar Berglind till fyra vardagliga förklaringstyper enligt 

Olsson (1988): individuella brister, yttre orsaker, relationsproblem och reell mot-

sättning (s. 57-58). 

 

Eftersom det verkar saknas tydliga normer för tolkanvändning blir det intressant att 

göra en analys med hjälp av socialkonstruktivistiska begrepp för att se hur social-

arbetaren typifierar tolkens roll och om det kommer till stånd någon ömsesidig 

typifiering mellan tolken och socialarbetaren. Det blir också intressant att se vilka 

kunskaper socialarbetaren har om tolkens yrkesvärld och om dess relevansstruktur. 

Vi kan också diskutera en möjlig institutionalisering av den vanemässiga handlingen, 

tolkanvändning. Vi kommer sedan att diskutera för- och nackdelar av en sådan 

institutionalisering i diskussionsavsnittet. I analysen kan behovet av vissa kontroll-

mekanismer beaktas. För att kunna förstå socialarbetarens handlande och tolkens 

rollosäkerhet i problematiska situationer i tolksamtalet kan vi försöka analysera detta 

med handlingsteoretiska begrepp som handlingsutrymme, vilja/kunna och hinder för 

handlandet. 
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Metod 
 

Forskningsdesign 

 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2004) definierar forskningsdesign som 

att finna de lämpligaste tillvägagångssätten för att besvara forskningsfrågor. ”Har 

författaren valt en lämplig design givet den aktuella problemställningen? Kan han 

eller hon rimligen besvara sina frågor med den valda designen?” (s. 96). För att 

kunna studera vårt ämne och få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att göra en 

kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer och en litteraturundersökning för att 

få en bild på hur forskningen ser ut. Backman (1998) anser att man med kvalitativ 

metod kan studera människors uppfattning och tolkning av sin omgivande verklighet 

(s. 47-48). 

 

Förförståelse 

 

Olsson & Sörensen (2001) anser att det är viktigt att forskarna redogör för sin förför-

ståelse för läsaren och att redovisa personliga erfarenheter som är betydelsefulla och 

relevanta, speciellt inom kvalitativ forskning (s. 63). Vi har förförståelse i ämnet 

kontakttolkning i och med att en av oss har arbetat som auktoriserad tolk i 20 år och 

den andra har 10 års erfarenhet som tolkförmedlare, dessutom har vi på våra respek-

tive praktikplatser under socionomutbildningen vid ett flertal tillfällen fått delta i 

samtal där socialarbetare har använt tolk. Som tolk har en av oss mött motstridiga 

förväntningar från tolkanvändarna. Attityden mot tolken har också varierat från 

”nödvändigt ont” som bara kostar pengar till ”tillgång” som gör samtalet med en 

icke-svensktalande klient möjligt. Under praktikperioderna har vi varit med om 

gränsöverskridanden från tolkarna i tolksamtal och sett att socialarbetarna passivt 

accepterat det. Den av oss som arbetat som tolkförmedlare kan komma ihåg de 

många skiftande önskningar angående tolkens religion m m främst just från social-

arbetarna. Vi valde att inte berätta om vår förförståelse för intervjupersonerna innan 

intervjuerna gjordes för att inte påverka deras svar. Trots att stor förförståelse kan 

vara till nackdel för forskare anser Kvale (1997) att en intervjuare bör vara insatt i 

ämnet som behandlas i intervjun och för att kunna ställa relevanta, viktiga frågor  
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(s. 92, 136). Fördelen med förförståelsen har varit att vi har snabbt kunnat sätta oss in 

i ämnet och i intervjun fråga närmare om saker som en annan intervjuare kanske inte 

hade kommit på att göra. Nackdelen har onekligen varit att vi hela tiden har fått vara 

på vår vakt för att inte ta vissa saker för givna och glömma bort läsaren som inte 

nödvändigtvis är lika insatt i ämnet. 

 

Urval och datainsamling 

 

Intervjuer 

 

Vi operationaliserade våra forskningsfrågor till en tematiserad, halvstrukturerad 

intervjuguide (se bilaga) med enkla frågor. För att se om våra frågor var relevanta 

och fungerande för vårt syfte kontrollerade vi dem genom provintervjuer på tre 

personer, två av dem var socialarbetare. Vi e-postade ut ett brev med en förfrågan om 

att delta i en kort (ca 30 minuter lång), personlig intervju som skulle behandla ämnet 

att använda tolk i socialt arbete (s. 258). Vi skickade e-posten till 10 stadsdelar 

belägna i invandrartäta områden inom Stockholms län. Vi adresserade brevet till 

enhetscheferna på individ- och familj och bad dem vidarebefordra brevet till de 

socialarbetare som använder tolk ofta eftersom vi ville ha intervjupersoner som var 

relevanta för vår undersökning. De socialarbetare som först kontaktade oss fick en tid 

inbokad och så småningom hade vi den mängden intervjupersoner (nio personer) 

som rymdes inom uppsatsens ram. Eftersom vi var osäkra på hur många skulle höra 

av sig, bokade vi snabbt in de nio första. De råkade vara från fyra stadsdelar. Om vi 

hade väntat hade vi säkert kunnat välja intervjupersoner från flera olika stadsdelar, 

vilket kanske hade gett mer variation på svaren om t ex praxis i tolkanvändning på 

arbetsplatsen. Vi blev glatt överraskade över det stora gensvar vi fick att så många 

ville delta i en intervju och vi fick tacka nej till ca tretton intresserade. De som vi 

intervjuade arbetade som socialsekreterare vid försörjningsstöd, vuxenenheter (med 

både försörjningsstöd och missbruk) och en som flyktingsekreterare på arbetsmark-

nadsenheten. Intervjupersonerna var okända för oss intervjuare. Alla intervjuer 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, antingen på deras tjänsterum eller i 

annat avskilt rum. Innan vi började intervjua informerade vi om uppsatsens syfte och 

frågade om de accepterade att vi spelade in samtalet på ljudband, vilket samtliga 

gjorde. Efter att vi ställt alla frågor frågade vi personen om de ville göra några tillägg 
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eller hade några frågor innan vi avslutade intervjun (Kvale, 1997, s. 120-122). 

Samtliga intervjuer varade mellan 25-45 minuter. 

 

Litteratur 

 

Vi sökte litteratur i följande databaser och hemsidor: LIBRIS, ArtikelSök, ERIC, 

EBSCO, Socialogical Abstracts, Google Scholar, Socialstyrelsen, TÖI (Tolk- och 

översättarinstitutet). De sökord vi använde var: tolk*, interpret*, translat* socialt 

arbete, social work, community interpret*. Många av träffarna handlade inte om vårt 

ämne utan om t ex teckenspråktolkning. De flesta träffar fick vi på LIBRIS och  

TÖI:s hemsida. När vi sökte på TÖI:s hemsida kunde vi via rubriken ”Forskning och 

utveckling” finna en underrubrik ”Litteraturtips” som innehöll ”Litteraturtips om 

tolkning och översättning”. Den har varit mycket användbar, där kunde vi finna både 

svensk och internationell litteratur om senaste forskning i ämnet. När vi hade inför-

skaffat oss litteratur som berörde vårt ämne kunde vi finna ytterligare förslag i deras 

referenslistor. 

 

Dataanalys 

 

Det inspelade intervjumaterialet lyssnades noga igenom och skrevs ner ordagrant. 

Sedan gjordes en tematisering av intervjusvaren med hjälp av intervjuguiden och 

forskningsfrågorna. Efter det meningskategoriserades svaren. Enligt Esaiasson et al. 

(2004) liknar meningskategorisering en kvantitativ innehållsanalys. Med hjälp av 

plus- och minustecken i tabellen kan markeras förekomst av en viss kategori i svaren 

(s. 296). Kategorisering gjordes för att få materialet mer överskådligt. Eftersom våra 

intervjufrågor var s k öppna frågor t ex om tolkens roll kategoriserades svaren efter 

temat på följande sätt; det som nämndes om tolkens roll t ex ”en tolk får inte lägga 

sig i” eller ”en tolk ska översätta allt som sägs”. Kategorisering börjades med IP 

(intervjuperson) 1 och efter det antecknades svaren kategori för kategori i horison-

tella rutor för de övriga intervjupersonerna. Om det kom upp nya kategorier i de 

andra intervjupersonernas svar skrevs de kategorierna ner i tabellen. Eftersom 

frågorna var allmänna i sin formulering kunde vi bara få fram det som hade nämnts 

av flera intervjupersoner, men kunde samtidigt inte dra slutsatser om vad de som inte 

nämnde en viss kategori tyckte om det. I tabellen skrevs också ner var de mest 
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belysande citaten fanns. Vi kunde i efterhand med hjälp av tabellen se ett mönster i 

svaren. De avvikande svaren kunde också lättare spåras med hjälp av den. Efter 

kategorisering kunde vi skriva ner citat och mellantexterna och kunde då lättare se 

vilka kategorier som uteslöt varandra (identisk information kom fram). Enligt 

Esaiasson et al. hjälper den första sammanställningen författaren att börja upptäcka 

mer övergripande mönster och sätta ord på företeelser som tidigare saknat ord. 

Slutmålet av analysen är begreppsbildning (s. 298). Nästa vända var att ytterligare 

sammanföra kategorier som hörde ihop och sålla bland citaten. Därefter kunde vi 

urskilja begrepp som t ex gränsöverskridande och förväntningar som vi sedan kunde 

använda som analysverktyg. Enligt Esaiasson et al. är man färdig med intervjuma-

terialet när man har fått fram så mycket information som möjligt ur det och när 

sammanställningen är meningsfull och svarar på frågeställningarna (s. 301). 

 

Validitet 

 

Enligt Olsson & Sörensen (2001) betyder validitet att överensstämmelse finns mellan 

verklighet och tolkning och att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag  

(s. 65). Enligt Esaiasson et al. (2004) kan validiteten definieras på tre sätt som 

används synonymt; överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, frånvaro av systematiska fel och att vi undersöker det vi påstår att vi 

undersöker (s. 60). 

 

Intern validitet 

 

Enligt Esaiasson et al. (2004) är begreppsvaliditeten dålig när det brister i överens-

stämmelse mellan de teoretiska begreppen och de empiriska undersökningsinstru-

menten. Man kan exempelvis inte i en undersökning få reda på vem som bestämmer i 

kommunen genom att ställa en sådan rak fråga till dem (s. 62). Vi har i intervjun t ex 

velat få fram hur socialarbetaren handlar i en misslyckad tolksituation. Vi har först 

ställt allmänna frågor om det och lite längre fram bett intervjupersonerna beskriva en 

specifik sådan situation. Med detta ville vi få fram om det de tror sig eller önskar sig 

göra verkligen sker i situationen. Ibland tydde svaren från intervjupersonerna på att 

våra frågor inte var tillräckligt genomtänkta och tydliga. Vi har dock försökt att 

kontrollera kvalitén på de flesta av intervjuundersökningens stadier. 
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Extern validitet 

 

Givetvis kan inte våra resultat generaliseras i större population eftersom urvalet var 

så begränsat. Några slutsatser kunde vi dock dra av de återkommande mönstren i 

svaren. 

 

Källkritik 

 

Eftersom många ville ställa upp på intervju kunde vi anta att intervjupersonerna var 

väl motiverade och intresserade av vårt ämne. Enligt Esaiasson et al. (2004) är det 

viktigt att berättaren är oberoende och opåverkad av någon annan person eller yttre 

omständighet (s. 309). Vi valde att intervjua för oss främmande personer. Eftersom 

vår tidigare yrkesbakgrund hade kunnat påverka intervjuerna bestämde vi oss för att 

inte avslöja den för intervjupersonerna. Under en av intervjuerna kom det fram att 

intervjupersonen kände till vår bakgrund och då uteslöt vi den intervjun från mate-

rialet. Enligt Esaiasson et al. är berättarens centralitet av stor betydelse (s. 310). Vi 

har i intervjuerna strävat efter att få fram de av intervjupersonerna självupplevda 

erfarenheterna. Därför har vi bortsett från svaren där intervjupersonen berättar om 

situationen där hon bara varit observatör, och därför inte kan betraktas som 

primärkälla. 

 

Reliabilitet 

 

Enligt Esaiasson et al. (2004) innebär god reliabilitet att det inte förekommer slump-

mässiga, osystematiska fel eller slarvfel under datainsamlingen och efterföljande 

databearbetningen (s. 67). Vi har i vår undersökning försökt att höja reliabiliteten 

genom att lyssna igenom alla intervjuer båda två. Sex av intervjuerna genomförde vi 

tillsammans och de två resterande har den som inte var med fått lyssna på band. I de 

intervjuer som vi gjorde tillsammans satt den andra med och kontrollerade att alla 

frågor kom med. Under databearbetningen har vi tillsammans tänkt ut kategorier för 

tabellen. Vi har kodat en del av materialet på var sitt håll, men jämfört våra kod-

ningar mot varandra. Tolkning och sammanfattning av det återstående materialet har 

gjorts tillsammans, likaså analysen. Vi kan nu efteråt se att vi hade goda möjligheter 
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att undersöka socialarbetarens erfarenheter av tolkanvändning eftersom ämnet inte 

var så känsligt och många var villiga att ställa upp på intervju. 

 

Etiska överväganden 

 

Informerat samtycke 

 

Enligt Kvale (1997) bör intervjupersonen informeras om intervjuns syfte och själva 

intervjuförfarandet. Dessutom bör intervjupersonen få kännedom om hur intervjun 

kommer att användas. Kvale rekommenderar ett skriftligt avtal i synnerhet om 

undersökningen behandlar kontroversiella frågor eller framkallar konflikter (s. 142). 

Vi har inför våra intervjuer berättat vad de kommer att användas till och att de 

kommer att publiceras på socialhögskolans hemsida. 

 

Konfidentialitet 

 

Intervjupersonerna i vår undersökning utlovades anonymitet. Varken namn, ålder, 

eller uppgifter om arbetsplatsen skulle avslöjas. I studien har intervjupersonernas 

yrkesverksamma år presenterats i genomsnittstal. När det under intervjun har kommit 

fram uppgifter om den kommun eller stadsdel som intervjupersonen arbetar har det 

strukits ur materialet, med vår kommentar inom parentes om att så har gjorts. 

 

Resultat och analys 
 

I följande avsnitt redogör vi för resultatet av studien. Vi redovisar resultaten under 

teman som sammanfaller med våra frågeställningar. Varje tema avslutas med en 

sammanfattning och en analys där vi jämför resultaten med relevant tidigare forsk-

ning och ger en analys utifrån valda teoretiska perspektiv. 

 

Alla våra intervjupersoner var socionomer. De hade tagit sin examen vid Socialhög-

skolor i Stockholm, Örebro, Lund och Sköndalsinstitutet. De har varit yrkesverk-

samma inom socialt arbete från 8 månader upp till 11 år, dock har de flesta varit 
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yrkesverksamma mer än 5 år. Alla intervjupersonerna svarade att de använder tolk 

flera gånger i veckan. Sex av intervjupersonerna var kvinnor, två var män. 

 

Tema 1: Tolkens roll enligt socialarbetaren 

 

Ur rättsäkerhetssynpunkt lägger socialarbetarna stor vikt vid tolkens sekretess och 

tystnadsplikt. Några tycker att det är önskvärt att tolken gör en presentation innan 

tolkningen, där tolken informerar om sin tystnadsplikt, att tolkningen kommer att ske 

i jag-form och att allt som sägs i rummet kommer att tolkas (Intervjuperson 1, 3, 4, 5 

och 6). Alla framhäver vikten av att översätta allt som sägs, utan att tillägga eller 

utelämna någonting. Någon ordagrann översättning eftersträvas inte alla gånger (IP3 

och 4). 

 

IP 3: ”…att det jag och klienter säger kommer fram i rätt nyans…att de förmedlar 

tanken med översättningen så att det inte blir en platt översättning bara…jag kräver 

inte att tolken ska översätta ordagrant, jag vill ha fram meningen med vad 

personerna säger…” 

 

Vissa gränsöverskridanden från att översätta allt som sägs, som t ex begreppsför-

klaringar kan dock accepteras (IP 3, 4 och 7). Några av intervjupersonerna ställer sig 

tveksamma till att tolken förklarar något med egna ord (IP1, 3 och 7). En (IP1) tycker 

att det är bättre om klienten själv får ställa frågor om något är oklart eftersom det kan 

ge en bild av klienten och problematiken. En annan (IP7) tycker att det är acceptabelt 

så länge tolken ber om att få ge en egen förklaring för klienten om något som inte rör 

svenska förhållanden, t ex socialbidrag. Det är intressant att två av intervjuper-

sonerna är motstridiga i sina egna förväntningar på vad tolken ska göra och inte göra; 

dels vill de inte att tolken ska förklara något på egen hand och dels ska tolken ge 

information om något som socialarbetaren inte sagt till klienten (IP 3 och 7). 

 

IP 3: ”… jag har en tolk som jag jobbar väldigt mycket med, det här är ju lite fel men 

att då kan det vara så att tolken förklarar för han känner redan till vad jag ska 

säga…och det är fel man ska inte göra så, men känner man tolkarna så väl att…som 

fungerar väldigt bra som känner mig och som faktiskt kan dra iväg lite och berätta 
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om saker som jag borde ha sagt själv…jag känner mig jättetrygg för jag vet att han 

säger det som ska fram…” 

 

Motstridiga förväntningar om graden av engagemang hos tolken finns också. Hälften 

av intervjupersonerna nämner att tolkarna ska vara engagerade (IP 1, 6, 7 och 8). Å 

andra sidan säger några att de inte får vara för känslomässigt engagerade (IP 1, 4 och 

8). Här säger dessutom IP 1 och 8 både och vilket kan tyda på en motstridighet i 

intervjupersonens egna förväntningar. 

 

IP 7: ”…jag har haft en tolk som jag tycker till mig kan förmedla vad klienten 

berättar…hon kan lägga in känsla och kan nästan med ansiktet spegla det känslo-

uttryck som klienten förmedlar och det kan vara jättevärdefullt när man förstår att 

det här är något allvarligt…” 

 

IP 4: …”…tolken blev så känslomässigt engagerad…hon ska ju egentligen inte visa 

det…men hon grät …klienten grät…hon pratade med mig på svenska om en massa 

egna upplevelser…det blev helt fel…” 

 

Att tolkens neutrala hållning är önskvärd uttrycker hälften (IP 1, 3, 4 och 6). Alla 

intervjupersoner anser att en tolk inte ska lägga sig i samtalet med egna värderingar, 

tolkningar eller bedömningar. Några nämner att tolkens egna värderingar kan komma 

fram genom deras kroppsspråk (IP 1, 4, 6 och 7) t ex att tolken sätter sig närmare 

klienten och signalerar därmed sin empati (IP 1) eller att tolken suckar när han ska 

översätta något som socialarbetaren sagt (IP 4). Någon säger att tolken genom sin 

närvaro bär med sig kön- och klasstillhörighet, kulturell och etnisk bakgrund som 

kan påverka neutraliteten (IP 4). Tre av intervjupersonerna nämner att en tolk inte får 

blanda sig i socialarbetarens arbetsuppgifter (IP 2, 4 och 5). 

 

IP 2: ”…tolken ska inte lägga sig i vårt arbete överhuvudtaget…har haft en tolk en 

gång som försökte planera vad klienten skulle göra och vad jag skulle ha för förvänt-

ningar…men då har det gått snett från början…hon försökte lära mig hur man 

gör…då kan jag inte fortsätta…” 
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Utöver de ovan nämnda förväntningarna på tolkens roll nämner två av intervjuper-

sonerna att en tolk genom sin närvaro kan ha en lugnande inverkan på samtalssitua-

tionen (IP 2 och 4). En av intervjupersonerna säger att en tolk kan lugna ner en 

upprörd klient som är hotfull mot socialarbetaren (IP 2). När socialarbetaren ska 

möta en viss klient som kan bli väldigt arg kan det vara ”skönt” att ha en tolk (IP 1). 

Dessutom önskar två av socialarbetarna att tolkarna skulle känna till en viss 

arbetsmetod (IP 3 och 4).  

 

IP 4: ”… då är det bra om man informerar tolken att det här är lösningsfokuserat, 

eller att tolken själv är lösningsfokuserat utbildad…det gäller ett speciellt sätt att 

ställa sig frågan på som man inte förväntar sig…” 

 

Alla intervjupersonerna har övervägande positiva erfarenheter av tolkanvändning. Då 

de beskriver tolken med olika symboler kan man dock se att alla benämningar inte är 

enbart positivt betonade; verktyg, telefon, redskap, möjliggörare, språkförmedlare, 

kulturellt filter, språklänk och möbel. 

 

Sammanfattning och analys, Tema 1 

 

Tolkens yrkesnorm 

 

I resultaten kan vi se att det finns en medvetenhet hos intervjupersonerna om de 

grundläggande principerna i tolketiken. De nämner t ex att tolken skall informera om 

sin tystnadsplikt och att tolken ska översätta allt utan att tillägga eller utelämna 

något. Wadensjö (1998) hänvisar till kammarkollegiets yrkesetiska regler som 

reglerar tolkens skyldigheter, dels före och efter samtalet och dels tolkens inbland-

ning i samtalet. Kammarkollegiets God Tolksed (2004) ger riktlinjer för tolkens 

yrkesutövning angående bl a opartiskhet, lämplighet och neutralitet. 

Kammarkollegiets regler fungerar som norm för yrkesverksamma tolkar. De fungerar 

också som kontroller på tolkarnas agerande. 
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Förväntningar från tolkanvändaren 

 

I resultaten framkommer att tolkanvändarna har många och skiftande krav och 

förväntningar på tolken. Ibland kan kraven och förväntningarna bli orimliga t ex att 

tolken ska kunna en viss arbetsmetod som utövas på intervjupersonens arbetsplats. 

Kunskapen om denna arbetsmetod är expertkunnande som socialarbetaren har, men 

som inte ingår i det allmänna kunskapsförrådet. För att kunna öka och avgränsa sin 

rollspecifika kunskap måste tolken kunna koncentrera sig på sin specialitet, d v s att 

utföra tolkningen. Andra orimliga förväntningar som framkommer i intervjun kan 

röra sig om att tolken fungerar som ett kylande element mellan socialarbetaren och 

en aggressiv klient och att en tolk lugnar ner en upprörd klient. Det kan också handla 

om att socialarbetaren lägger ansvaret på tolken att informera om sådant som hon 

själv skulle ha sagt. Orimliga krav och pådyvlande av ansvar på tolken, när tolkan-

vändaren själv skulle ha tagit det, kallar Wadensjö (1998) för missbrukande av 

tolken. I den österrikiska studien (Pöckhacker, 2000) om tolkanvändarnas inställning 

till förslag på övriga uppgifter som tolken ska göra förekommer förväntningar som 

strider mot den grundläggande tolketiken och som omöjliggör tolkens neutralitet 

eftersom tolken blir en hjälpreda till någon av parterna. Tolkarna i samma empiriska 

undersökning var också villiga att ta på sig många av de övriga uppgifterna. 

 

Ibland är intervjupersonernas förväntningar motstridiga t ex tolken ska vara 

engagerad men inte för engagerad, tolken ska inte lägga sig i samtalet med egna 

tolkningar men ska å andra sidan informera klienten på egen hand. I övrig litteratur 

(Gordan, 2004, Angel & Hjern, 2004 och Nyberg, 2000) som t ex används som 

kurslitteratur inom socionomutbildningen diskuteras tolkens roll också i motstridiga 

termer, exempelvis att en tolk ska enbart vara en tolk i terapisamtal men ändå kunna 

psykologins och terapimetodernas grunder. Dessutom sägs det att i terapisamman-

hang är det en fördel om terapeuten och tolken lär känna varandra innan behand-

lingen. 

 

Typifiering sker i interaktionen ansikte mot ansikte mellan tolken och tolkanvän-

daren. Tolkanvändaren kan typifiera tolken alltifrån språktolk till en hjälpreda. 

Typifieringen försvåras av att socialarbetaren oftast träffar olika tolkar från gång till 

gång. Intervjupersonerna har svårt att se att det som hör till deras relevansstruktur  
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t ex olika arbetsmetoder och yrkeskunskaper inte är relevant för tolken. Tolken kan 

känna en rollosäkerhet eftersom förväntningarna är motstridiga. Eftersom tolknings-

situationen är specifik räcker det inte med de kunskaper som finns i det allmänna 

kunskapsförrådet. I sin egen relevansstruktur har man mest kunskaper om sitt eget 

yrke och bara vaga kunskaper om den andres yrkesvärld. Intervjupersonerna verkar 

inte ha någon klar bild av tolkens yrkesroll vilket kan sägas avspeglas i de metaforer 

som de benämner tolkens roll med. Symbolerna varierar från det materiella, stumma; 

”möbel”, socialarbetarens eget ”verktyg”, ”redskap” till det lite mer personifierade; 

”språkförmedlare” och ”möjliggörare”. 

 

Gränsöverskridanden i tolksamtal 

 

Intervjupersonerna beskriver att det sker diverse gränsöverskridanden från tolkens 

yrkesetiska regler i tolksamtal. Enligt Wadensjö (1998) kan dessa gränsöverskri-

danden ibland handla om att tolken under samtalet tar på sig ansvaret över att 

specificera något som inte är nödvändigt. Ibland utnyttjar tolken också sin unika 

position som den enda som förstår allt som sägs i rummet och lägger sig i samtalet. 

Intervjupersonerna säger att tolkarna ibland lägger sig i med egna värderingar och 

bedömningar t ex berättar om sina egna upplevelser under tolksamtalet. De berättar 

också att tolkarna ibland lägger sig i deras arbete. De tycker att det är viktigt med 

tolkens neutrala hållning och nämner att tolkens egna värderingar kan komma fram 

bl a genom kroppsspråket. Wadensjö anser att tolken genom sitt kroppsspråk kan 

markera sitt engagemang i tolkningen, trots att tolken inte direkt deltar i samtalet. 

 

Förutom gränsöverskridanden från tolkens sida kan vi i resultaten se att socialar-

betaren ibland själv går över gränsen genom att ha orimliga krav eller förväntningar 

på tolkens roll, t ex att tolken ska kunna en viss arbetsmetod i socialt arbete. I den 

österrikiska undersökningen (Pöckhacker, 2000) var det socialarbetarna som var 

mest benägna att tillåta vissa kulturella förklaringar från tolken. I våra resultat 

nämner bara en av intervjupersonerna att hon visserligen tillåter tolken att förklara 

något om klientens kultur men inte om svenska förhållanden. Att de andra inte 

nämner detta kan bero på att vi inte har ställt en specifik fråga om det. Enligt Niska 

(1998) kan tolken i vissa situationer ta på sig att förklara kulturella skillnader, t ex 

när ett allvarligt kulturellt missförstånd uppstår. I en holländsk studie (Bot, 2003) 
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diskuteras gränsöverskridanden som är överenskomna mellan parterna och de 

egenmäktiga gränsöverskridanden som kan skada tredje parten (klienten) i behand-

lingssammanhang. 

 

Tema 2: Socialarbetarens syn på sin egen roll som tolkanvändare 
 

När vi ber intervjupersonerna beskriva vad som ingår i deras egen roll i det tolkande 

samtalet har några av dem svårt att beskriva sin roll som tolkanvändare och vi får 

svar om deras yrkesroll som socialarbetare i stället, eller också pratar de igen om 

tolkens roll. Tre av intervjupersonerna tycker inte att de förbereder sig på något 

särskilt sätt inför ett samtal genom tolk (IP 1, 2 och 5). Hälften talar om att det kan 

vara lätt att tappa bort sig under tolkade samtal och att de behöver vara mer foku-

serade och strukturerade, t ex genom att lista ner vad som ska gås igenom under 

samtalet (IP 3, 6, 7 och 8). Två intervjupersoner beskriver att det handlar om att 

avsätta mer tid för tolksamtal (IP 3 och 7), att arrangera rummet på annat sätt och att 

ansvara för att organisera mötet (IP 7). Fem intervjupersoner tycker att deras position 

som samtalsledare kan påverkas av en tolks närvaro (IP 2, 3, 4, 6 och 7). 

 

IP 4: ”…så fort tolken gör det minsta lilla intrånget i samtalet, med egna frågor eller 

egna värderingar eller nånting, då påverkas min roll kan man säga för det händer  

t o m att de ifrågasätter det jag gör…” 

 

I intervjuerna talar fem av personerna om vikten av rättssäkerhetstänkande och att ha 

huvudansvaret för att informationen går fram till klienten (IP 1, 2, 6, 7, och 8). 

Hälften av socialarbetarna uttrycker i olika sammanhang att det är svårt att kunna 

kontrollera tolkningens kvalité (IP 2, 3, 5 och 8). 

 

IP 5: ”Man kan ju aldrig vara riktigt säker på om det blir en korrekt översättning, 

men det är ingenting som jag tar upp i alla fall. Ibland så kan man bli osäker, ibland 

får man ju inte de svaren man har förväntat sig, och då börjar man fundera på hur 

översättningen egentligen gick till, men jag kan ju inte kritisera det för jag vet ju inte 

om det var rätt eller fel. Det är en känsla mer man får.” 
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Ingen av socialarbetarna har någon gemensam praxis på arbetsplatsen hur de ska 

handla i ett icke-fungerande tolksamtal. 

 

IP 3: ”Nej, det är väl upp till var och en. Vi diskuterar ibland om dåliga tolkar, de 

finns ju de som tycker vissa tolkar är jättedåliga och då är det upp till en själv att 

meddela det till tolkförmedlingen.”  

 

IP 8:”…det här är liksom gråzon, det här fokuserar man inte särskilt mycket på. Det 

här går av bara farten och det kan bli hur som helst…Ytterst drabbar det ju 

klienten…det här är ett bortglömt område…vad har vi för praxis?”  

 

När socialarbetaren börjar ana att tolkningen inte fungerar finns det olika handlings-

sätt i situationen. Ett handlingssätt kan vara att påpeka för tolken att den inte tolkar 

adekvat och försöka rätta till situationen, det gör sju av intervjupersonerna (ej IP 5). 

Ett annat handlingssätt är att ignorera det hela (IP 1). Ett tredje handlingssätt kan 

vara att avbryta samtalet helt när det inte fungerar och boka in en ny tid (IP 2 och 3). 

 

IP 7: ”…jag sa ’Nej, så många ord är det inte på arabiska, det som jag pratade om 

för fem minuter sen… Nu håller ni på att prata om någonting annat, eller hur?’” 

 

IP 5: ”Just då var jag en nyutexad socionom så jag gjorde inte så mycket åt situa-

tionen… Ja, jag lät honom [tolken] säga det han ville säga. Idag hade jag väl sagt åt 

honom att han skulle fortsätta tolka.” 

 

När det gäller handlandet efter ett icke-fungerande tolksamtal nämner två social-

arbetare att de talat med tolken efteråt (IP 2 och 6). Sju av intervjupersonerna säger 

att de kontaktat tolkförmedlingen och en av intervjupersonerna hade aldrig behövt 

göra det (IP 5). Två personer berättar att de drar sig för att ringa och klaga hos 

tolkförmedlingen (IP 6 och 8). 

 

IP 3: ”… vissa inte är direkt lämpliga som tolkar och då är det extremt viktigt att 

tolkförmedlingen får reda på det eftersom det är ju bara vi som kan avgöra det i stort 

sett, här ute på fältet.”  
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IP 6: ”… hon [tolken] kanske hade jättedålig dag och… du vet om jag ringer nu så 

får det såna konsekvenser, vilket det ska få… det är oproffsigt gjort men man drar 

sig för sånt… eller jag gör det.”  

 

IP 8: ”Jag tyckte inte om att ringa men min chef sa att jag skulle ringa, för jag tycker 

de [tolkförmedlarna] är så duktiga… Men jag tycker alltid det är obehagligt för att 

jag…Men det är inget roligt att behöva ringa så där…” 

 

Vi ber intervjupersonerna att beskriva ett specifikt tolksamtal som inte fungerat. Sju 

av intervjupersonerna ger direkt ett exempel, den åttonde (IP 7) kan bara ge exempel 

på samtal där hon själv varit observatör mellan tolkanvändaren och tolken. Alla sju 

som har egen erfarenhet av detta uppger att misslyckandet berodde på tolkens 

agerande. Endast IP 7, som var observatör, kunde även se brister på tolkanvändaren. 

När socialarbetarna beskrev det specifika tolksamtalet var det bara två av intervju-

personerna som avbröt tolksamtalet och ringde tolkförmedlingen (IP 2 och IP 3). De 

övriga fem påpekade att tolken inte tolkade adekvat under samtalet (IP 4, IP 6, IP 8) 

eller gjorde ingenting alls vare sig under samtalet eller efteråt (IP 1, IP 5). IP 7, som 

var observatör, gjorde inte heller någonting åt situationen. Alla intervjupersoner hade 

i det specifika exemplet gjort precis som de tidigare sagt att de brukar handla när 

tolkningen inte fungerat förutom att bara två av dem ringde till tolkförmedlingen 

trots att sju av dem tidigare sagt att de brukar göra det. De socialsekreterarna som 

avbröt tolksamtalet helt och sedan ringde till tolkförmedlingen var de enda manliga 

deltagarna i undersökningen. 

 

Ingen av de intervjuade har fått någon information om att använda tolk i sin socio-

nomutbildning. Mer än hälften säger att de i huvudsak har lärt sig på egen hand hur 

man använder tolk, t ex att prata tydligare och med kortare meningar (IP 1, 3, 4, 5 

och 6). Tre personer har fått någon form av information av cheferna på arbetsplatsen 

hur tolkanvändning ska gå till (IP 1, 2 och 8). Tre av intervjupersonerna säger att det 

är tolkarna som har lärt dem hur de ska göra, t ex att prata om en sak i taget (IP 3, 7 

och 8). 

 

IP 5: ”Man lär sig av misstagen [skratt]. Jag har hört någon gång att det är viktigt 

att man pratar med klienten, inte med tolken, sen vet jag egentligen inte om det 
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stämmer men det är en grej jag har hört, det låter vettigt. Sen är det väl mer så att 

man har lärt sig vad som funkar bra och vad funkar inte bra.”  

 

IP 6: ”Jag blir tydligare och tydligare och har kortare och kortare meningar. Man 

får skärpa sig, det ska inte finnas ett tolknings… värderingsutrymme, och det gör det 

ju i allt socialt arbete nästan, utom sånt som handlar om reda pengar. Det handlar 

om det att jag måste bli medveten om det, för att det är fortfarande jag som styr det 

som förmedlas och sen är det bara att hoppas att det är en duktig tolk som förmedlar 

tillbaka det som klienten har sagt.” 

 

Sju av intervjupersonerna anser att de hade varit hjälpta av någon slags information 

om hur man använder tolk innan man hade börjat arbeta (ej IP 1). Tre av socialar-

betarna kom med spontana idéer och förslag på hur lärandet i att använda tolk skulle 

kunna gå till, t ex att lära sig tolkanvändning borde ingå obligatoriskt i socionomut-

bildningen eftersom det är samtalsmetodik (IP 2, 4 och 8). 

 

IP 4: ”Jag önskar att man åtminstone hade fått sitta ner med en som arbetar som 

tolk, en tolk som berättar om sin arbetssituation… och vad den önskar av oss t ex, 

det hade ju varit jättegivande.” och senare i intervjun sa IP 4: ”… det där med att få 

en introduktion, en kort information hade räckt… om någon från tolkförmedlingen 

hade kommit hit och sagt att ’det här är bra om ni tänker på… om man har tolk’” 

 

IP 1: ”Äh, jag vet inte, jag tycker nog att rent sån där praktisk information, skaffa 

det när du behöver det. Ägna dig åt det som… lägg krutet på det som är nu… jag 

tycker att när jag behöver information efterfrågar jag det.” 

 

Fem av socialarbetarna (IP 3, 4, 5, 6 och 7) tycker sig ha ändrat på sitt sätt att 

använda tolk efter de icke-fungerande tolksamtalen, de övriga tre hade inte reflek-

terat över det. Tre socialarbetare berättade att de dessutom med tiden hade lärt sig att 

ta hänsyn till klientens ursprung och problematik (IP 4, 7 och 8). 

 

IP 4: ”Alltså man lär ju sig hela tiden, det gör man… för i början var jag verkligen 

…det är svårt att tolka en nykomling förmodligen, som inte har jobbat med tolk 

innan… det har jag verkligen försökt jobba med, att vara så tydlig som möjligt, för 
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sånt märker man ju, även om tolken inte säger något så märker man att det blir 

knaggligt och svårt… och sen är det det här att jag i fortsättningen faktiskt ska 

avbryta… om jag är missnöjd med tolkning.” 

 

Sammanfattning och analys, Tema 2 

 

Intervjupersonerna hade först svårt att definiera vad som ingår i deras egen roll som 

tolkanvändare när vi frågade om det. Senare talar intervjupersonerna om att de 

behöver vara mer fokuserade, strukturerade eftersom det är lättare att tappa bort sig i 

tolkade samtal. En av intervjupersonerna anser att det i socialt arbete alltid finns ett 

tolknings och värderingsutrymme och att det därför är ytterst viktigt att tänka på 

strukturen när man talar genom tolk. Wadensjö (1998) anger en del regler för 

tolkanvändare; att bara säga det som man vill ha tolkat, tala direkt till varandra och 

att inte knyta till sig tolken som sin företrädare eller medhjälpare. I resultaten kan vi 

se att tolken kan gå över gränsen genom att lägga sig i samtalet med egna värderingar 

och tolkningar och därmed påverka socialarbetarens position som samtalsledare. 

 

Socialarbetarna talar om att de har huvudansvaret för att informationen går fram till 

klienten. De nämner dock inte hur de gör för att försäkra sig om att klienten förstått 

det som sagts. Kammarkollegiet (2004) betonar att tolken inte på eget bevåg ska 

förklara oklarheter som uppstår i samtalet, utan respektive part får förtydliga själv det 

de sagt. Wadensjö (1998) anser att förståelsen är beroende av alla parters gemen-

samma ansträngningar i samtalet men att det i praktiken blir tolken som oftast tar på 

sig ansvaret för att försäkra en gemensam förståelse. Den i tidigare forskning 

(Isaksson och Nordlinder, 1999) intervjuade tolkförmedlaren anser att det visserligen 

är klientens ansvar att fråga om den inte förstått något i samtalet men att det är i 

slutändan tolkanvändarens ansvar att ta reda på om klienten verkligen har förstått det 

man har sagt. Socialarbetaren som tolkanvändare är ingen ny företeelse. Trots det har 

inga fixa normer etablerats i tolkanvändning. Den ömsesidiga typifieringen av den 

andres yrkesroll i tolksamtalet försvåras av att varken socialarbetaren eller tolken 

möter samma person varje gång. Båda parterna har också svårt att typifiera sig själva 

genom den andres attityd eftersom förväntningarna från den andre skiftar. De 

modifierar sina typifieringsscheman kontinuerligt. Intervjupersonerna har svårt att 

beskriva sin egen roll som tolkanvändare. De fortsätter att prata om tolkens roll, 
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vilket kan enligt socialkonstruktivistiska perspektiv tyda på att den andre är mer 

verklig och lättare att typifiera än sig själv. 

 

Socialarbetarens handlande i icke- fungerande tolksamtal 

 

Alla intervjupersoner som hade exempel på samtal som inte fungerat anser att miss-

lyckandet berodde på tolkens agerande. Författarna i en tidigare C-uppsats (Harlin & 

Dahlerus, 2004) har kommit fram till en slutsats att tolkens professionalism är av 

avgörande betydelse för hur ett tolkat samtal upplevs av socialarbetarna. Wadensjö 

(1998) anser att det ofta händer att parterna skyller den dåliga förståelsen i samtalet 

på tolkens bristande kvalité. Ur handlingsteoretiskt perspektiv kan vi konstatera att 

trots att socialarbetaren har ett utrymme att handla på olika sätt i tolksamtal är hennes 

handlingsutrymme som tolkanvändare begränsat. Saknaden av praxis i att använda 

tolk på arbetsplatsen utgör ett organisatoriskt, yttre hinder för handlandet. Saknaden 

av kunskap i tolkanvändning är ett personligt, inre hinder. I våra resultat ser vi att det 

finns skillnad på vad tolkanvändaren kan och vill. I det specifika icke-fungerande 

tolksamtal som vi ber intervjupersonerna att beskriva säger de att de inte ringde till 

tolkförmedlingen, fast de tidigare sagt att de brukar göra det i sådana situationer. De 

kan men vill inte ringa. Som förklaring till det säger de att det blir så stora konse-

kvenser, tolken hade en dålig dag o s v. När de talar om orsaken till misslyckandet 

uppger alla bara tolkens individuella brister som förklaring på det. 

 

Socialarbetarens eget lärande i tolkanvändning 

 

I våra resultat kan vi se att ingen av intervjupersonerna har fått någon information 

om tolkanvändning under socionomutbildningen, utan de har lärt sig att använda tolk 

på egen hand. De har lärt sig av misstagen och ändrat på sitt sätt att använda tolk allt 

eftersom. Vissa av intervjupersonerna har fått någon form av information på arbets-

platsen, andra säger att tolkarna har gett några råd till dem om hur de ska göra när de 

använder tolk. De flesta av intervjupersonerna känner att de hade varit hjälpta av 

information och har idéer och förslag på hur en sådan utbildning kunde ha gått till. 

En australisk studie (Tebble, 2003) berättar om utbildning i tolkanvändning som 

vissa läkare fick innan de började utöva sitt yrke. I princip alla tyckte att de hade haft 

hjälp av utbildningen när de sedan använde tolk i sin yrkesutövning. Wadensjö 
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(1998) menar att det är nödvändigt att ge en grundläggande utbildning i kommuni-

kation genom tolk för tolkanvändarna för att ge lika möjligheter för den som talar ett 

annat språk att kommunicera med myndigheter e t c. En tolkförmedlare (Isaksson 

och Nordlinder, 1999) beskriver att hon kan ge praktiska råd och svara på tolkan-

vändarnas frågor som rör samtalsteknik, att strukturera upp det man ska säga i 

samtalet och vad man kan och inte kan kräva av en tolk. 

 

För att tolksamtalet skulle bli mer förutsägbart ska parterna handla efter en grund-

läggande norm för sin roll som tolk och tolkanvändare. Detta skulle underlätta 

samarbetet dem emellan och förebygga eventuella gränsöverskridanden. Den 

ömsesidiga typifieringen är förutsättningen för att den vanemässiga handlingen, i det 

här fallet tolkanvändningen, ska kunna institutionaliseras. Normerna är ofta mång-

tydiga och måste kommuniceras och förstås för att rollutföraren ska känna det 

meningsfullt att handla efter dem. Eftersom normerna för tolkanvändning i det här 

fallet inte fullt ut är institutionaliserade fungerar de inte heller som kontroller, utan 

socialarbetarna har utrymme att handla på olika sätt. Intervjupersonerna har olika sätt 

att handla i tolksituationen. Praxis saknas på deras arbetsplatser och det är upp till var 

och en att hitta sitt eget handlingssätt. Genom att samtala om tolkanvändning på 

arbetsplatserna skulle det förstärka fenomenet som verkligt och lokalisera det som ett 

inslag i det vardagliga livet. Behovet av att prata om praxis verkar finnas bland 

tolkanvändarna. Normen för tolkanvändning behövs kontinuerligt läras ut till nya 

tolkanvändare för att den ska kunna fortleva och bestå. 

 

Tema 3: Tolkförmedlingens roll ur socialarbetarens perspektiv 

 

De flesta av intervjupersonerna säger att de förväntar sig service av tolkförmedlingen 

(IP 1, 4, 6 och 7). De nämner saker som att hitta rätt tolk för uppdraget (IP 3), hjälpa 

till att specificera språket (IP 8) och att inte avboka en tolkning för sent (IP 5 och 6). 

 

IP 8: ”…att det liksom är rätt språk…att de frågar ” Jaha, kurdiska säger du, vilken 

typ av kurdiska då?” att de frågar lite om det…det finns ju tre olika typer av 

kurdiska t ex om de skickar en feili-kurd till en som talar sorani…” 
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Några av socialarbetarna nämner att de önskar att tolkförmedlingen skulle ha högre 

krav på tolkarnas kvalité och att man som användare är hänvisad till vilka tolkar 

tolkförmedlingen anlitar (IP 2, 6 och 7). Intervjupersonerna förväntar sig att de ska 

kunna vända sig till tolkförmedlingen med sina önskemål och klagomål och bli 

lyhört bemötta i det (IP 2, 3, 4 och 7). Socialarbetarna förväntar sig också att tolkför-

medlingen visar vilja till att kommunicera med tolkanvändarna. En av intervjuper-

sonerna har haft en negativ erfarenhet av att ha vänt sig till tolkförmedlingen (IP 8). 

 

IP 7: ”…det är viktigt att de kommunicerar med mig också, om jag får veta att det är 

hopplöst att få somaliska tolkar söder om [IP nämner en kommun] att det är ingen 

idé att försöka få hit dom…och jag kan också önska tolkar men jag kan inte hålla på 

att ha favoriter även om klienterna kan önska det…” 

 

Dessutom nämns det av två socialarbetare ett önskemål att tolkförmedlingen skulle 

vidareutbilda tolkarna i en viss arbetsmetod (IP 3 och 4). 

 

IP 3: ”…vi kanske skulle be vår tolkförmedling att undersöka om man inte skulle 

kunna lära ut det här arbetssättet [lösningsfokuserat] till tolkarna så att även de 

känner igen det när de kommer till oss…ge någon kort kurs i det…” 

 

Sammanfattning och analys, Tema 3 

 

Intervjupersonerna förväntar sig att bli lyhört bemötta av tolkförmedlingen i sina 

önskemål och klagomål. De säger också att de förväntar sig att tolkförmedlingen 

visar en vilja till att kommunicera med tolkanvändarna. I Isaksson och Nordlinder 

(1999) beskriver en tolkförmedlare hur de försöker tillmötesgå tolkanvändarnas 

specifika önskemål som kan röra sig om tolkens kön, etnicitet m m. Hon säger också 

att tolkförmedlingen behöver förstärka kontakten med tolkanvändarna för att kunna 

utveckla tolkservicen och beklagar att det saknas nödvändig återkoppling mellan 

tolkförmedlingen och tolkanvändarna. Några av intervjupersonerna säger att de är 

hänvisade till att tolkförmedlingen anlitar professionella tolkar. De säger också att 

det skapar problem i deras arbete när tolkförmedlingen avbokar en tolkning för sent. 

De uttrycker att de är beroende av tolkförmedlingens handlande och har liten 

möjlighet att påverka situationen. Ur handlingsteoretiskt perspektiv kan detta tyda på 
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att socialarbetarens handlingsutrymme begränsas av yttre, organisatoriska hinder. I 

intervjuerna framkommer ett önskemål om att tolkförmedlingen skulle vidareutbilda 

tolkarna i en viss arbetsmetod i socialt arbete. Detta kan tyda på att tolkanvändarna 

utgår från sin egen relevansstruktur och har orimliga förväntningar på tolkförmed-

lingens roll. I tolkförmedlingsutredningen (2004) framkommer det att tolkförmed-

lingarna själva har efterfrågat ett normgivande instrument för sin verksamhet, detta 

tyder på att det inte finns tydliga normer för att t ex i högre grad sträva efter att anlita 

kvalificerade tolkar i första hand. 

 

Metoddiskussion 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. En nackdel med vår valda metod kan 

vara att det är färre personer som deltar i undersökningen än om vi hade gjort en 

kvantitativ studie t ex med enkäter. Fördelen har varit att vi kunnat låta intervju-

personen få komma till tals och att de fått beskriva sina åsikter med egna ord. En 

annan fördel har varit att vi i intervjusituationen kunnat ställa följdfrågor och be om 

förtydligande i det som varit oklart. Vårt val att använda oss av en kvalitativ metod 

med intervjuer gör att vi har fått ta del av socialarbetarens erfarenheter på tolkan-

vändning och därmed fått våra frågeställningar besvarade. 

 

Våra frågor i intervjuguiden har i stort sett fungerat bra. Vi kan så här i efterhand se 

att vi hade kunnat ställa vissa frågor tydligare eller formulerat dem på ett annat sätt. 

Vi har också kommit på ytterligare frågor som hade varit intressanta att få svar på,  

t ex en fråga om hur socialarbetaren gör för att ta ansvaret för att kontrollera att 

informationen går fram till klienten. Vi har valt socialkonstruktivistiska och hand-

lingsteoretiska begrepp som verktyg i vår analysdel. Teorierna har passat bra i vår 

undersökning och de har varit ett stöd för oss när vi har reflekterat och diskuterat 

våra resultat i jämförelse med tidigare forskning. Om vi hade valt en annan teori 

exempelvis rollteori hade vi kanske kunnat fördjupa våra analyser om socialarbe-

tarens syn på de olika rollerna som förekommer i tolkanvändning. 

 

Vår egen förförståelse har medfört både för- och nackdelar i uppsatsarbetet. Några 

fördelar har varit att vi lätt kunnat sätta oss in i ämnet, hittat relevant tidigare 
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forskning och har haft lätt att leva oss in i det som intervjupersonerna berättat. 

Genom vår erfarenhet av arbete som tolk och tolkförmedlare hade vi med oss två 

olika perspektiv i förförståelsen. Nackdelar med vår förförståelse, som vi kan se, var 

att vi i undersökningens alla delar måste vara observanta på att förförståelsen inte 

hade för stor påverkan. I intervjuerna följde vi upp personens svar och hamnade 

ibland på sidospår, något som en annan intervjuare förmodligen inte skulle göra. I 

analysen var det lätt att börja spekulera i tolkningen av vad intervjupersonen sa. Vi 

behövde också vara medvetna om att förklara för läsaren något som kunde vara 

självklart för oss. 

 

Diskussion 
 

Tolkanvändning är numera en del av socialarbetarens vardag. I tidigare forskning 

kan vi se att socialarbetaren som tolkanvändare knappt nämns. Vi anser att det är 

viktigt att få höra socialarbetarens egna erfarenheter av tolkanvändning. Det stora 

gensvaret från socialarbetarna som ville ställa upp på intervju tolkar vi som ett tecken 

på att de känner ett behov av att prata om ämnet. 

 

Tolkarna har idag Kammarkollegiets yrkesnorm som de kan handla efter. Socialar-

betarna däremot saknar en norm för tolkanvändning. Våra resultat ger oss en bild av 

att socialarbetaren kan känna en osäkerhet i tolksamtal av olika orsaker. Hon är 

beroende av vilka tolkar tolkförmedlingen anlitar. Hon kan aldrig veta exakt vad som 

sägs i tolksamtalet. Hon har lite kunskap om vad som ingår i tolkens roll, vilket bl a 

kan leda till orimliga förväntningar. Hon har inte fått utbildning om tolkanvändning 

och har därför svårt att veta hur hon ska handla vid olika gränsöverskridanden som 

sker från tolkens sida. En orimlig förväntning är att en tolk ska sätta sig in i arbets-

metoder i socialt arbete. Metoderna skiftar i olika stadsdelar och tolkuppdragen sker 

också hos andra myndigheter exempelvis sjukhus, polis och skolor. Vi ser att 

förväntningarna på tolken ibland är motstridiga, t ex angående tolkens engagemang. 

Dessa förväntningar skapar förmodligen svårigheter för tolken att veta hur mycket 

känslomässigt engagemang som är ”lagom” för respektive tolkanvändare. Ibland 

förväntas tolken också ta över ansvar från tolkanvändaren, vilket bäddar för gräns-
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överskridanden. Vi kan anta att även en utbildad tolk kan ha svårigheter att stå emot 

de förväntningar som tolkanvändaren riktar mot honom. 

 

Vi ser att det saknas tydliga normer för tolkanvändning vilket gör tolksamtalet mer 

oförutsägbart. I tolkförmedlingsutredningen har detta problem uppmärksammats. Vi 

anser dock att det inte räcker att tolkförmedlingen anlitar utbildade tolkar som har en 

yrkesnorm, utan att det krävs att tolkanvändaren får kunskap om sin egen och tolkens 

norm. Eftersom parterna i tolksamtalet byts ut hela tiden är det viktigt att båda har en 

generell norm att handla efter. 

 

Vi anser att fördelen med institutionalisering av normerna är att parternas roll i tolk-

samtalet blir tydligare och antalet handlingsalternativ begränsas. Osäkerheten hos 

socialarbetaren att inte kunna kontrollera tolkningens kvalité minskar. Samarbetet 

parterna emellan blir mer förutsägbart och då ökar respekten för den andres yrkes-

värld, vilket i sin tur förebygger gränsöverskridanden. Som nackdel för institutiona-

liseringen kan nämnas att det personliga handlingsutrymmet minskar eftersom 

handlingen blir normstyrd, vilket kan kännas som tvång. 

 

Eftersom tolkanvändning är så pass vanligt förekommande i socialt arbete är det 

anmärkningsvärt att det inte diskuteras i större omfattning vare sig i litteraturen, på 

intervjupersonernas arbetsplatser eller under socionomutbildningen. I studielittera-

turen i socionomutbildningen har tolkanvändning bara berörts i en av böckerna som 

handlar mest om tolkanvändning i terapisamtal. I den presenteras också många 

förväntningar på tolken som försvårar för honom att handla enligt sin yrkesnorm. Det 

kan skapa en diffus och felaktig bild av tolkanvändning hos socionomstudenterna. 

Introduktion i tolkanvändning ingår i utbildningen för andra yrkesgrupper som t ex 

poliser, läkare och psykologer. Vi tycker att det är märkligt att socialarbetare som är 

en stor tolkanvändargrupp inte får någon introduktion alls under sin utbildning. Vi 

undrar vad som händer med klientens rättsäkerhet under tiden de nyutexaminerade 

socionomerna ”lär sig av misstagen” i tolkade samtal. Ett förslag på introduktion 

inom socionomutbildningen är att ta hjälp av TÖI vid Stockholms universitet. Vi 

anser att normen för tolkanvändning ska utgå från de redan befintliga reglerna för 

tolkens yrkesetik. Eftersom TÖI har en lång erfarenhet och gedigen kunskap både i 
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utbildning av tolkar och forskning i ämnet kontakttolkning tycker vi att de är de mest 

lämpade för uppgiften. 

 

Vår slutsats är att socialarbetaren saknar norm för tolkanvändning och därmed ställer 

orimliga krav och förväntningar på tolken, vilket kan vara en av orsakerna till att 

gränsöverskridanden sker. Detta drabbar i synnerhet klienten genom att hans rätts-

säkerhet försämras. 

 

Eftersom det finns så lite forskning om socialarbetaren som tolkanvändare motiverar 

det för fortsatt forskning i ämnet. Det skulle också vara intressant att få höra 

klienternas erfarenheter av tolkanvändning och tolkens upplevelser av socialarbetare 

som tolkanvändare. Ifall den föreslagna lagen om tillsyn av tolkförmedlingarnas 

verksamhet träder i kraft vore det intressant att längre fram undersöka om den har 

haft någon inverkan på tolkanvändning i socialt arbete. Då är förhoppningsvis 

introduktion i tolkanvändning ett självklart inslag i socionomutbildningen. 
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Intervjuguide     Bilaga 

- Är du socionom? Var tog du din examen? 

- Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialt arbete? 

- Hur ofta brukar du använda tolk? 

- Brukar du förbereda dig på något särskilt sätt inför ett samtal genom tolk? 

 
Tema 1: Socialarbetarens definition av fungerande samtal och syn på tolkens roll 

- Hur definierar du ett fungerande, bra samtal genom tolk? (Vad är det som gör att det 

känns bra? Vad är det som krävs för att samtalet ska gå bra?) 

- Vad uppfattar du ingår och vad ingår inte i tolkens roll? 

 
Tema 2: Vilka faktorer påverkar samtalet negativt? Socialarbetarens roll och 

tolkförmedlingens indirekta roll 

- Vad tycker du ingår i din egen roll i det tolkade samtalet? 

- Påverkas din position som samtalsledare av tolkens närvaro? 

- Vad tycker du ingår i tolkförmedlingens roll? 

 
Tema 3: Socialarbetarens handlande och utbildning i tolkanvändning

- Brukar du beställa tolk själv? (Om ej själv, vem?) 

- Kan du ge ett exempel på ett tolksamtal som inte fungerat så bra? 

(- Vad fungerade dåligt?) 

(- Berodde det på tolken tror du?) 

(- Vad det något som berodde på samarbetet mellan dig och tolken?) 

(- Kan du se om något av det som hände berodde på dig själv?) 

(- Hur skulle du och tolken kunnat göra annorlunda?) 

- Händer det att du vänder dig till tolkförmedlingen med dina synpunkter? I så fall, har du 

märkt att det har blivit någon förändring efteråt? 

- Har ni någon praxis här på din arbetsplats om vad ni ska göra i en sådan situation? 

- Har du ändrat på ditt eget sätt att använda tolk efter tolksamtalen som inte fungerat så 

bra? 

- Har du någon gång fått information om hur man använder tolk? Var i så fall? Och har du 

haft nytta av det? - Om Nej, tror du att du hade varit hjälpt av en sådan information? - 

Och: - Hur har du lärt dig att använda tolk? 

- Skulle du bedöma dina erfarenheter överlag som positiva eller negativa? 

   


