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Abstract 
The aim of this study is to examine how counselors within youth and sexual health clinics in 

Stockholm experience conversations about sensitive issues through interpreters. The study is 

based on eight qualitative interviews, five with counselors and three with interpreters. The 

theoretical framework is based on selected concepts from the theory of symbolic interactionism 

which are the following: definition of the situation, social interaction, symbols, activity and the 

present. In addition to these concepts we have used to selected models from a communication 

theory: the barrier model and filter- and noise model. 

The results of the study show that counselors, in order to have conversations about sensitive 

issues, needs to be responsive, open. This is a balance between showing the youth that sensitive 

issues can be spoken of and respecting the youths’ limits. The results also show that the 

interaction between counselors and interpreters is complex, due to many factors and that most 

of the counselors experience it as a troublesome but necessary part of their work. The study 

also reveals a problematic situation caused by lack of knowledge about interpreters’ education, 

division of responsibilities and the lack of interpreters’, especially with the right education for 

this context. 
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1.  INLEDNING 

För att bedriva bra socialt arbete är kommunikation och bemötande grundläggande faktorer. 

Med förändringar i världen, så som globalisering, konflikter och krig ökar antalet människor 

som invandrar till Sverige och därmed även behovet av att överkomma språkskillnader (se 

Nyberg, 2000:302; Tribe & Tunariu, 2009:74). En strategi för att kommunicera trots 

språkskillnader är att använda tolk. Då socialt arbete är ett människomötande yrke är tolk ett 

vanligt och nödvändigt redskap. Att använda tolk har däremot visat sig vara komplext då det 

kräver metodologisk kunskap och är tidskrävande (Ahmadi & Lönnback, 2005:30). Andra 

förknippade svårigheter är att det finns risk för missförstånd i och med tolkning då fler parter 

deltar med olika förförståelse kring det aktuella ämnet. Tolkyrket i sig är även många gånger 

förknippat med stress då tolkar förväntas vara följsamma och snabbt kunna översätta i alla 

sammanhang, vilket kan vara problematiskt då ämnet är känsligt (Karakoc, 2015:276). 

 

I 2 § Hälso- och sjukvårdslagen är målet god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen.  En del av hälso- och sjukvården i Sverige är ungdomsmottagningarna, vars 

arbete ska utgå från en helhetssyn och bygga på ungdomens eget initiativ (FSUM, 2015:10). 

Enligt FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) ska ungdomsmottagningarnas 

arbete riktas mot alla ungdomar i åldrarna 12-25 år, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, 

funktionsvariation, etnisk bakgrund eller religion (FSUM, 2015:11, 36). En annan mottagning 

som möter ungdomar och unga vuxna, huvudsakligen efter det att de inte längre kan gå till 

ungdomsmottagningarna, är sex- och samlevnadsmottagningar (Sesam) oftast belägna på 

sjukhus.   

 

För att nå alla unga, trots språkbarriärer och ge möjlighet till lika vård för hela befolkningen, i 

enlighet med lagstiftningen, kan det bli nödvändigt att använda tolk. 

På ungdomsmottagningar arbetar kuratorer med ungdomar individuellt och i grupp och berör 

känsliga ämnen som relationer, identitetsfrågor och sexualitet (FSUM, 2015:37f). Även på 

Sesammottagningar arbetar kuratorer med samtal om sexuell hälsa.  Att samtala om känsliga 

ämnen kan vara svårt i sig och kräver en trygghet. Är mötet mellan kurator och ungdom 

dessutom beroende av tolkassistans ställs ytterligare krav på samspelet mellan parterna och 

uppbyggnaden av trygghet kan ta längre tid (Al-Baldawi, 2014:71). 
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Kuratorer är en profession som hittills fått lite uppmärksamhet i svensk forskning trots att de är 

en relativt stor yrkesgrupp (ca 10 % av anställda socionomer inom offentlig sektor) som varje 

dag möter människor i behov av stöd (Lalos, Blom, Morén & Olsson, 2014:17). Forskning om 

kuratorers arbete med känsliga ämnen på ungdoms- eller Sesammottagningar medierat genom 

tolk saknas i dagsläget på det svenska forskningsfältet. Det är därför viktigt att rikta fokus på 

kuratorers arbete på ungdoms- och Sesammottagningar för att de bidrar med ett socialt 

perspektiv inom ett annars medicinskt präglat område och erbjuder unga psykosocialt stöd. Då 

tolken är nödvändig för att överkomma språkbarriärer är även denna roll viktig för att ge 

personer utan svenska språkkunskaper en röst (Fioretos, Gustafsson & Norström, 

2014:57). Med senaste tidens händelser i världen har miljontals människor tvingats på flykt 

vilket för framtidens sociala arbete kommer innebära många nya möten. Av denna anledning 

är ungdomar som inte talar svenska en växande grupp i samhället varför det vore intressant att 

undersöka kuratorers egna upplevelser av att ha kurativa samtal om känsliga ämnen genom tolk. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur kuratorer på ungdoms-och Sesammottagningar upplever kurativa 

samtal om känsliga ämnen, som sex och samlevnad, när de medierats genom tolk. 

 Hur ser kuratorer på sitt ansvar i kommunikationen om känsliga ämnen med unga? 

 Hur upplever kuratorer samtal om känsliga ämnen, som sex och samlevnad, om de 

medierats via tolk? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser kuratorerna i sitt arbete med tolk? 

 Hur beskriver kuratorerna respektive tolkarna varandras roller? 

3. BEGREPPSDEFINITIONER 

I undersökningen används begrepp som kan vara mångtydiga. Därför följer nedan definitioner 

av valda begrepp som i undersökningen är centrala. 

 

3.1. Tolk 

En tolk är en person som hjälper till att tolka, förmedla eller översätta språk i olika 

sammanhang, vanligen samhälleliga institutioner, då gemensamt språk saknas mellan de parter 

som behöver samtala med varandra. Detta kallas kontakttolkning och innebär att tolken är 

närvarande fysiskt i mötet med parterna. Det finns även så kallad telefontolkning, vilket då 

innebär att tolken är med i mötet men genom högtalare per telefon (Wadensjö, 1998:175). 
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3.2 Kommunikation 

Kommunikation är på latin “communicare” och innebär “att något ska bli gemensamt” (Nilsson 

och Waldermarson, 2007:11). Genom språket kan vi skapa gemensamhet, som att dela känslor, 

upplevelser, värderingar och handlingar. Att kommunicera med andra människor gör det 

möjligt för oss att mötas och förstå varandra (ibid:12). Något som kan försvåra kommunikation 

är att den alltid måste förstås i förhållande till sin kontext. Inom den struktur kommunikationen 

hålls påverkar en fysisk, psykologisk, social och kulturell kontext, som är direkt avgörande för 

de tolkningar olika parter gör (ibid:13). Det betyder att det kan vara svårt eller till och med 

omöjligt att göra rimliga tolkningar eller förstå slutsatser om vi inte tar hänsyn till 

sammanhanget, kontexten (ibid). 

3.3 Kultur 

Kultur kan ses som en ram bestående av dels skriftliga regler men även oskrivna normer och 

värderingar, sociala koder eller traditioner. Denna ram påverkar och styr i sin tur människors 

sociala relationer och umgänge samt hur de uppfattar omvärlden. Kulturer kan föras vidare från 

generation till generation samtidigt som de befinner sig i en utvecklande process och således 

förändras över tid (Al-Baldawi, 2014:52f). I denna undersökning kommer begreppet kultur 

alltså att syfta på den ram, som är föränderlig över tid, och som påverkar en grupp människors 

handlande, tankar, värderingar, traditioner samt hur de ser på omvärlden. 

4. AVGRÄNSNINGAR 

Något vi behövt förhålla oss till i denna undersökning är att det saknas forskning som berör 

kuratorers arbete om känsliga ämnen på ungdoms- och Sesammottagningar. Detta har medfört 

att vi behövt se till kuratorers arbete inom andra angränsande områden, så som hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

 

En avgränsning vi gjort i denna undersökning är att vi inte kommer fördjupa oss eller diskutera 

perspektiv som berör intersektionalitet, makt, normer eller liknande. Perspektiven skulle vara 

intressanta i förhållande till undersökningens forskningsfrågor men vi har valt att utgå från ett 

perspektiv om det sociala samspelet då huvudfokus i denna undersökning är tolkmedierade 

samtal om känsliga ämnen. Vi ansåg det inte heller rimligt att utgå från fler perspektiv än ett i 

förhållande till undersökningens ramar, då omfattning och tid begränsar den. Vidare ansåg vi 

det därför vara viktigt att presentera den forskning som berör tolkmedierade samtal om känsliga 

ämnen i sig, trots att forskningen angränsar till hälso- och sjukvårdskontexten.  



 4 

 

Slutligen vad gäller avgränsningar har forskning och litteratur om tolkning för döva och/eller 

blinda uteslutits då vi anser att de områdena skiljde sig för mycket från undersökningens 

område och är således inte överförbara. Även forskning inom specifika områden, exempelvis 

läkares medicinska arbete via tolk gällande vissa sjukdomar, har exkluderats av samma 

anledning. Detta då vi, vid genomgång av denna forskning, upptäckte att den var tekniskt 

sammanbunden till funktionsvariationer som skiljer sig mycket åt från verbalt kommunikativa 

samtal genom tolk, varför vi bedömde den som svår att överföra till vårt forskningsområde. 

5. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer vi presentera relevant bakgrund för vårt forskningsområde i fyra 

underrubriker: kuratorer på ungdomsmottagningar, kuratorer på Sesammottagningar, tolkar 

och tolkning samt sexualitet och sexualitet i historien. 

5.1 Kuratorer på ungdomsmottagningar 

Kuratorer är hälso- och sjukvårdens sociala expert (Gåfvels, 2014:53). De flesta kuratorer som 

arbetar på ungdomsmottagningar i Sverige har Socionomutbildning som grund. Det är heller 

inte ovanligt att de kompletterar utbildningen med vidareutbildning i psykoterapi eller sexologi, 

då arbetet kommit att handla om psykisk hälsa och goda relationer (FSUM, 2015:38). Kuratorns 

arbete har både terapeutiska och pedagogiska inslag, som att lyssna till och möta ungdomars 

frågor, behov och upplevelser. Till kuratorns främsta uppgift hör även att öka patientens 

medvetenhet om de egna resurserna för att på så sätt stärka individen att kunna påverka sin 

sociala situation (Gåfvels, 2014:53). Kuratorer arbetar med både enskilda individer och 

grupper. Vid enskilda samtal handlar det ofta om ungdomens eget liv, om identitetsfrågor, 

relationer, sexualitet och mående. Vid gruppsamtal diskuteras livsfrågor, vilket rör mer allmänt 

om sexualitet, genus och kulturfrågor (FSUM, 2015:37f). 

 

Det övergripande syftet med ungdomsmottagningar är att arbeta hälsofrämjande med fokus på 

ungdomars personliga utveckling och sexualitet. Ungdomar kan där få hjälp och stöd med allt 

från rådgivning och samtalsterapi till medicinska undersökningar (Häggström-Nordin & 

Mattebo, 2014:87). På ungdomsmottagningarna finns en så kallad multiprofessionell expertis, 

där barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer samarbetar. Detta innebär 

att ungdomarna kan få psykosocialt, pedagogiskt och medicinskt stöd på en och samma plats 

(ibid:87). En viktig princip som ungdomsmottagningarna arbetar utifrån är ungdomars 
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frivillighet, det vill säga att kontakten utgår från ungdomens initiativ. Ungdomsmottagningarna 

ska även arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv, vilket betyder att möta ungdomarna i deras 

situation för att skapa förtroende och förutsättning att bygga en trygg relation (FSUM, 2015:14). 

Tribe och Tunariu (2009) menar att all service som rör hälsa bör eftersträva att vara 

inkluderande och tillgänglig, vilket innebär att tolk bör närvara i situationer där personer inte 

talar majoritetsspråket flytande (2009:74). 

5.2 Kuratorer på Sesammottagningar 

Sedan år 1992 finns så kallade Sesammottagningar belägna på Stockholms läns fyra stora 

sjukhus: Huddinge -, Danderyds-, Karolinska- och Södersjukhuset. Mottagningarnas syfte är 

att öka och samordna det preventiva arbetet gällande oönskade graviditeter och sexuellt 

överförbara sjukdomar i Stockholms län (LAFA FOU, 1999:6). Likt ungdomsmottagningarnas 

verksamhet är även Sesammottagningar en tvärprofessionell verksamhet med yrkesgrupper 

som gynekolog, barnmorska, kurator, venerolog, sjuksköterska och undersköterska (ibid). En 

tanke med den tvärprofessionella arbetskonstellationen är att se hela människan men också att 

kunna nyttja varandras kunskaper och på så sätt kunna samarbete i svåra ärenden. Utifrån den 

kompetens som finns på mottagningen är den också en remissinstans från andra vårdgivare, 

exempelvis ungdomsmottagningar, gällande mer komplicerade ärenden (ibid:15, 32). 

 

Kuratorns kompetens innefattar kunskap om sexualitet och att samtala kring samlevnad och 

sexuell problematik. I dessa samtal är det preventiva tänkandet centralt. I den stora 

arbetsgruppen har kuratorn på Sesammottagningarna en central roll då flera av kuratorerna 

också är anställda som utbildningsledare, vars ansvar är fortlöpande utbildningar för personal 

inom primärvården, där även ungdomsmottagningarna ingår (ibid:14f). Under utvecklingen av 

samarbetet mellan Sesammottagningarna och primärvården framkom att 

ungdomsmottagningarna var en viktig samarbetspartner. Samarbetet består bland annat av 

utbildning och handledning av ungdomsmottagningens personal, erfarenhetsutbyte mellan 

mottagningarna, utvecklingsarbete samt utlånande av läkare inom venerologi och gynekologi. 

Varje Sesammottagning ansvarar för ungdomsmottagningar och primärvård inom ett 

geografiskt område i länet (ibid:27). Varje Sesammottagning har även en studentmottagning 

där högskole- och universitetsstudenter i länet kan vända sig i frågor gällande sin sexuella hälsa 

(ibid:33). 
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5.3 Tolkar och tolkning 

Utbildningen till tolk finansieras av staten då det ligger i samhällets intresse att migranter som 

kommer till Sverige får ett rättssäkert och likvärdigt bemötande genom användande av 

utbildade, och helst auktoriserade tolkar (SOU 2005:37:128). Kammarkollegiet beskriver hur 

auktoriserade tolkar ska förhålla sig i sitt yrke, så kallad god tolksed. God tolksed utgör ramarna 

för arbetet och innefattar att auktoriserade tolkar ska vara neutrala, opartiska, översätta i jag-

form så exakt som möjligt och har även tystnadsplikt (Kammarkollegiet, 2011:3-6). Idag finns 

tolkutbildning på dels Stockholms universitet men också folkhögskolor som Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för. Utbildningen skiljer sig åt vad gäller förkunskaper, 

utbildningens upplägg och längd vilket påverkar kvaliteten. Utbud och efterfrågan av tolkar är 

skev och betyder att det råder brist på kompetenta tolkar idag, vilket påpekas i både Statens 

offentliga utredning om tolkutbildning (SOU 2005:37) och en rapport från MYH (2015). Det 

som beskrivs kunna höja kvaliteten är en satsning på tolkutbildningarna genom bland annat fler 

utbildningsplatser. Detta för att på sikt kunna hantera och bemöta samhällets behov av tolkar 

(2015:45). 

 

Tolk är en rättighet och nödvändighet för både yrkesutövaren och personen som inte behärskar 

språket och därmed viktigt för rättssäkerheten i samhället (Fioretos, Gustafsson & Norström 

2014:118). Språkskillnader och kulturella skillnader kan annars bli ett hinder för personers 

kontakt med exempelvis sjukvård (Watermeyer, 2011:71). Tolkanvändning är en del i det 

vardagliga arbetet för många professioner vilket gör det avgörande att samarbetet mellan 

användaren och tolkservicen fungerar (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014:21). Tolken 

beskrivs som ett användbart verktyg för båda parterna i samtalet. De båda förlitar sig på att 

tolken förmedlar vad de säger till den andre parten och inte lägger in egna värderingar eller 

ändrar det som sagts (ibid:47), det vill säga god tolksed. 

Tolkens situation i ett samtal är unik då den har tolkningsföreträde. Vad tolken yttrar kommer 

påverka både samtalets innehåll och utveckling. Vidare reglerar och påverkar tolken samtalets 

tempo, turordning, deltagarnas förståelse och uppfattning (Wadensjö, 1998:48). 

Tolkanvändaren, exempelvis en kurator, är ansvarig för själva sakfrågan, vad samtalet kommer 

att handla om, vilket gör att denne också bär det övergripande ansvaret för hur samtalet blir. 

Tolken ansvarar för den språkliga delen av samtalet och är ansvarig att detta sker utifrån God 

tolksed (Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014:127). 
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Tolkens situation beskrivs som paradoxal då den förväntas hålla sig neutral och därmed inte 

uttrycka egna känslor, tankar eller reaktioner. Samtidigt föredras det att tolkanvändaren, 

exempelvis kurator, och personen i behov av tolkning tittar på varandra, som om de hade 

samtalat till varandra och därmed undviker att titta på tolken. Tolken förväntas på så sätt vara 

utanför själva samtalssammanhanget samtidigt som dennes roll är central och rent av avgörande 

för att samtalet ska kunna äga rum (Nyberg, 2000:297). 

5.4 Sexualitet och sexualiteten i historien 

Sexualitet är ett begrepp som inte enbart innefattar reproduktion i bemärkelsen att “göra barn”. 

Sexualitet är mycket mer och inkluderar människors begär, identitet, roller och normer, vilket 

också är avgörande kontext (Mattson 2010,60ff). WHO (World Health Organization) har 

formulerat en definition av sexualitet vilken vi anser och avser tillämpa i denna undersökning. 

Detta då definitionen är förenlig med det ungdoms- och Sesamottagningars arbete och stödet 

de har som mål att ge till de unga för att möjliggöra en god sexuell hälsa. 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, 

behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by the 

interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, 

historical, religious and spiritual factors. (WHO, 2006:5) 

 

Sexualitet är för många förknippat med något privat och känsligt. Varför och hur det kommer 

sig är något som kan förstås med stöd av historien. I alla tider och samhällen har synen på 

sexualitet präglats av sin tids kulturella normer och värderingar, vilket i sin tur påverkat och 

kontrollerat människors sexuella beteenden (Johannisson, 2010:124). Det innebär att det alltid 

funnits regler och tabun kring sexualitet som formats av olika kulturella och religiösa 

uppfattningar kring sexualmoral. Den anrika sexualmoralen (mellan 800 f.Kr till 500 e.Kr.) 

byggde på självkontroll, självbehärskning och måttfullhet och om människan förlorade 

kontrollen ansågs den få en lägre ställning. Inom den kristna sexualmoralen (mellan ca 500 till 

1900) fanns en tillåten sexualitet, den som uteslutande leder till reproduktion. Den borgliga 

sexualmoralen (1800-talet) präglades av kroppslig förnekelse till fördel för andligt bejakande, 

vilket innebar att all sexualitet som inte var reproduktion då sågs som den förbjudna 

sexualiteten. Vidare understryker detta samhällets föränderliga normaliseringsprinciper, vilket 

på ett tydligt sätt belyser maktens kraft. Oavsett tid har enskilda individers sexualitet i alla 
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kulturer på ett eller annat sätt kontrollerats av makthavare, tradition, och religion (ibid:125-

131). Hur synen på sexualitet har sett ut genom historien påverkar hur vi i västvärlden ser på 

sexualitet idag, vilket kan förklara att det av många uppfattas som ett känsligt ämne. 

6. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redogör vi för det kunskaps- och forskningsområde som syfte och frågeställningar 

angränsar till. Därefter följer en redogörelse för hur vår sökprocess sett ut till följt av 

presentationen av tidigare forskning. Den tidigare forskningen presenteras under rubrikerna: 

känsliga ämnen och samspel i tolkmedierade samtal som har underrubrikerna möjligheter och 

svårigheter i tolkmedierade samtal, förväntningar på den professionellas roll och 

förväntningar på tolkens roll. 

6.1 Kunskapsområdet 

Området som undersökts angränsar till flera ämnen, det är så kallat tvärprofessionellt. Då vi 

valt att utgå från kuratorers arbete är huvudämnet och utgångspunkten socialt arbete. Men då 

vi valt att specifikt fokusera på kuratorers arbete på ungdoms- och Sesammottagningar är 

närliggande områden hälso- och sjukvård och sexologi. Båda mottagningarna befinner sig i en 

hälso-och sjukvårdskontext och Sesammottagningarna är även organisatoriskt placerade på de 

stora sjukhusen i Stockholm, i tätt samarbete med ungdomsmottagningarna. Även arbetssätten 

mottagningarna har är tvärprofessionella då kuratorn arbetar tillsammans med medicinska 

professioner, som barnmorskor och gynekologer. 

Utöver att det är ett tvärprofessionellt område har vi dessutom valt att fokusera på 

tolkmedierade samtal i denna kontext. Inom området, kuratorers arbete med känsliga ämnen på 

ungdoms- och Sesammottagningar genom tolk, har de sökningar som gjorts inte givit några 

resultat. Det tycks därför finns en kunskapslucka i denna kombination av yrken, typ av 

mottagningar och känsliga ämnen medierat genom tolk. Detta har påverkat sökprocessen på så 

sätt att det har varit nödvändigt att se till närliggande områden och liknande yrken som arbetar 

med känsliga ämnen. 

6.1.1 Sökprocess 

För att hitta relevant tidigare forskning har vi använt databaser som Libris, EBSCO, google 

scholar och SWEPUB. De två förstnämnda databaserna är där vi funnit flest relevanta träffar. 

Gällande vetenskapliga artiklar har vi haft kravet att de ska vara “peer reviewade”. De svenska 

sökord vi fann mest givande var: tolk*, tolkanvändning, kurator*, och ”sex- och samlevnad”. 
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De engelska sökorden var: interpreter*, translator*, counselor*, healthcare, sensitive issues, 

youth clinic. Kombinationer av värde var: “sensitive issues” AND healthcare, “sensitive issues” 

AND intepreter, intepreter* OR translator* AND social work, “therapeutic work” AND 

interpeter och ”language barriers” AND ”sensitive issues”. 

6.2 Känsliga ämnen 

Efter gediget sökarbete efter forskning om känsliga ämnen, som sex och samlevnad, inom 

socialt arbete framkom att det finns ytterst lite vetenskapligt skrivet i området på svenska, vilket 

också Socialstyrelsen uppmärksammat (Forsberg, 2007:35). Detta har medfört att sökningarna 

breddats varför det som presenteras nedan även innehåller en rapport från Tonarg (Svensk 

förening för obstetrik och gynekologis arbets- och referensgrupp för tonårsgynekologi). 

Vad känsliga ämnen är och definieras som är något som är individuellt och kontextuellt bundet. 

Det som dock framkommer som exempel i tidigare forskning är områden som ryms inom 

området sexualitet och hur professionella bör förhålla sig till detta i möte med människor. 

 

Hansson Bocangel (2013) beskriver i en rapport av SFOG att samtal om känsliga ämnen med 

unga är avhängigt den professionellas bemötande. Det har visat sig vanligt att unga som vänder 

sig till ungdomsmottagningar för kroppsliga besvär också kan vara i behov av samtalskontakt. 

Exempelvis unga som söker för exempelvis preventivmedel i första hand ofta kan bära på andra 

känsliga frågor om till exempel sexuell läggning, könsidentitet eller relationsproblem. För att 

den unga ska våga prata om känsliga ämnen krävs därför att den professionella har ett 

förhållningssätt som är respektfullt och förstående. Det krävs vidare att den professionella är 

tillmötesgående genom att vara öppen och lyhörd inför det den unga uttrycker då detta är 

grundläggande för att en tillitsfull och trygg relation ska kunna byggas i en samtalskontakt 

(2013:7). 

 

Hur den professionella ska närma sig känsliga ämnen i samtal med klienter är något som delvis 

framkommer i en kvalitativ studie av Wendt, Marklund, Lidell, Hildingh och Westerståhl 

(2010). I studien intervjuas femton barnmorskor, sex gynekologer och fem allmänläkare. Där 

framkommer att möjligheter till att öppna dialog med kvinnor om sexualitet och sexuella 

övergrepp handlar om att inte pressa på frågor, tillrättavisa eller uttrycka tvivel utan istället 

lyssna in situationen. För att öppna för en dialog om känsliga ämnen krävs ett öppet och 

försiktigt förhållningssätt (2010:541). För att vidmakthålla en respektfull attityd är det vidare 

viktigt att känna in personen och låta hen själv få avgöra när det går att berätta om händelsen. 
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Ibland menar Wendt et al. (2010) att det är viktigt att förklara varför vissa typer av frågor ställs 

för att klienten ska få en inblick i de professionellas arbete, och inte ta frågorna direkt personligt 

(ibid). Vidare framkom att de professionella påpekade vikten av att stärka klienten i sig själv 

och i sin sexualitet. Trots att Wendts artikel har fokus på kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp är den relevant för denna undersökning. Dels för att sexuella övergrepp är ett av 

många känsliga ämnen som kan ha starka negativa konsekvenser för människors sexuella hälsa. 

Den tar även upp experternas, de professionellas erfarenheter av hur känsliga ämnen som 

sexualitet och sexuella övergrepp bör bemötas för att göra det tal- och behandlingsbart varför 

denna studie är både viktig och relevant. 

 

Liknande resultat har även Brown och Wissows (2009) i sin omfattande kvantitativa studie men 

där de fått 358 ungdomars perspektiv på professionellas förmåga att lyfta och diskutera känsliga 

ämnen (2009:48). I studien framkom att ungdomar fick en mer positiv bild av vården och ökade 

sin delaktighet i sin egen vård om känsliga ämnen togs upp av den professionella. Således visar 

resultatet på att stort ansvar vilar på den professionella att öppna upp möjligheter för den unga 

att prata om känsliga ämnen då det bevisligen höjer ungas inställning och deltagande i vården 

(ibid:53). 

 

När det kommer till känsliga ämnen där även tolk är närvarande har liknande resultat funnits. 

Century, Leavy och Payne (2007) gjorde i sin kvalitativa studie tretton djupintervjuer med 

kuratorer om hur de upplevde arbetet med migranter inom primärvården. Det framkom att en 

god terapeutisk relation grundas, oavsett patientgrupp, bland annat på empati, acceptans och 

kunskap om klientens problematik både i nutid och dåtid. I studien framkom även att 

kuratorerna ser tolken som en nödvändig men besvärlig del i hanteringen av känsliga ämnen. 

Något som framhölls positivt var att tolken kunde ge både patienten och kuratorn kulturella 

förklaringar vid behov (Century, Leavey & Payne, 2007:30). 

 

I en studie där tolkars upplevelser av att tolka i samtal om känsliga ämnen synliggörs ytterligare 

en komplexitet. Crezee, Jülich och Haywards (2011) studie baseras på en enkätstudie med 90 

tolkar, en fokusgrupp med sju tolkar och en fokusgrupp med fem professionella inom psykiatri 

för migranter (2011:258). En del av det resultat som framkom i studien var att tolkarna sällan 

ges möjlighet att förbereda sig inför samtal om känsliga ämnen, vilket uppfattades som 

problematiskt. Det resultat som framkom var att tolkarna uttryckte en svårighet i att följa de 

etiska riktlinjerna, att vara opartisk, i situationer där samtal handlar om känsliga ämnen då de 
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upplevde det svårt att inte visa stöd till patienten (ibid:261). Något som majoriteten av tolkarna 

efterfrågade var en förberedelse inför samtal om känsliga ämnen, detta för att få kunskap om 

vad som ska samtalas kring för att mentalt och känslomässigt kunna förbereda sig och således 

göra ett bättre jobb. Således visar studien att förberedelser är nödvändig och skulle underlätta 

samtal om känsliga ämnen för både tolk och patienter (ibid:262). 

6.3 Samspel i tolkmedierade samtal 

Flertalet studier belyser hur dynamiken i relationen mellan den professionella och tolken 

påverkar samarbetet i samtal. Nedan presenteras forskning som belyser samspelet i 

tolkmedierade samtal och vilka möjligheter och svårigheter som finns för att samspelet ska 

fungera. 

 

I Century, Leavey och Paynes (2007) studie undersöktes hur kuratorer i primärvården upplevde 

arbetet med migranter, vilka utmaningar de upplevde samt vilket stöd de kände att de har för 

att utföra detta arbete. I studien framkom att det faktum att kurator och patient inte pratar samma 

språk innebar uppenbara utmaningar och att den språkliga faktorn blir ett hinder för en god 

relation mellan dem. Att således vara beroende av tolk för att överkomma denna språkliga 

faktor är något som återkommande beskrivs som problematiskt i flertalet studier. Den 

terapeutiska relationen kunde enligt kuratorerna hotas bland annat av en tredje part i form av 

tolk eller familj (Century, Leavey & Payne, 2007:27f). Bland annat kunde kuratorn känna sig 

utanför om tolk eller familjemedlem samtalar länge med patienten och i dessa situationer kunde 

även en osäkerhet kring återkopplingen av vad som sagts uppstå. Kuratorn uppfattade att tolken 

eller familjemedlemmen samtalade länge med patienten men vid återkopplingen översattes till 

exempelvis “ja” eller “nej”. Kuratorn kunde i de situationerna bli osäker på om det som sades 

verkligen översattes. Den terapeutiska relationen beskrevs även påverkas av att kuratorerna, på 

grund av den språkliga faktorn, inte kunde kommunicera direkt med patienten och att det då 

var svårt att ge stöd till patienten genom tolken. Det framkom att kuratorerna upplevde att 

relationen med patienten fick lägre kvalitet i samtal genom tolk på grund av bristande 

engagemang och närvaro samt mindre intimitet och att dessa samtal således är underlägsna 

kurativa samtal utan tolk (ibid:30f). 

 

Liknande resultat framkom i en studie av Engstrom, Roth och Hollis (2010)  där det undersökts 

hur professionella som arbetar med behandling av människor utsatta för tortyr uppfattar 

användningen av tolk och hur det påverkar behandlingen (2010:54). Studien är kvalitativ och 



 12 

baseras på tio semistrukturerade intervjuer med professionella inom psykisk ohälsa, 

socialarbetare, familjeterapeuter och psykologer, anslutna till regionala tortyrbehandlingscenter 

(2010:60f). Det som framkom av studien är att tolkens närvaro hade en stark påverkan på 

dynamiken mellan behandlare och klient samtidigt som tolken själv påverkades. Att tolken själv 

påverkades beskrevs som en begränsande faktor i kommunikationen mellan professionell och 

patient. Denna påverkan kunde bero på att tolken kände obehag inför vad klienten eller 

behandlaren sa, vilket var vanligt i denna studie där behandlarna arbetade med patienter som 

blivit utsatta för tortyr (2010:65). Etableringen av en relation mellan behandlare och klient 

kunde påverkas av att ha en tolk närvarande då exempelvis förtroende sattes på spel. (2010:67f). 

 

Vad gäller samspelet mellan professionell och tolk i samtal visar forskningen att flera olika 

faktorer spelar in och att det i användandet av tolk finns både möjligheter och svårigheter för 

att samspelet ska fungera. I den kvalitativa studien av Becher och Wieling (2015) undersöktes 

hur makt påverkade den relationella dynamiken mellan professionella och tolkar inom 

psykiatrin (2015:450). I studien genomfördes sjutton semistrukturerade intervjuer med tio 

tolkar och sju kliniska terapeuter. Det framkom att samarbetet mellan professionella och tolk 

fungerade olika bra beroende på vilken typ av tolk som användes, en anställd sådan eller en via 

tolkförmedling. Detta var en skillnad som lyftes av både professionella och tolkar. Bland 

tolkarna framkom det att beroende på om de var anställda eller arbetade via en tolkförmedling 

upplevdes samarbetet med de professionella olika. De anställda tolkarna kände sig stärkta och 

respekterade vid samarbete med professionella medan de tolkar som arbetade via 

tolkförmedling kände sig tvungna att sätta upp tydliga gränser. 

 

De professionella uppgav att när det fanns möjlighet att arbeta med samma tolk, om denne var 

anställd, så växte förtroendet och att det ledde till att tolken kunde gå utanför sin traditionella 

roll. Det vill säga att relationen mellan klinikern och tolken var betydande för hur samarbetet 

fungerade (ibid:454). I studien framkom att det pågick en maktförhandling mellan den 

professionella och tolken och att den ser olika ut beroende på relationens kvalitet. Tolkar som 

arbetade via tolkförmedling upplevde att de ibland blev avhumaniserade av den professionella, 

att de enbart användes för att översätta det språkliga. Men att vid ett längre samarbete mellan 

professionell och tolk kunde maktläget skifta över till tolken. Tolkens makt byggde på att denne 

hörde vad som sas först och var en avgörande faktor för att ta samtalet vidare. Studien synliggör 

komplexiteten i att som professionell vara experten samtidigt som denne är beroende av tolken 

för att kunna genomföra sitt jobb (ibid:454f). 
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Becher och Wieling (2015) menar vidare att terapeutiska relationer där tolk används ska ses 

som triader och inte som en dyad som använder tolk, att tolken således är en integrerad del i 

den terapeutiska relationen (2015:455). 

6.3.1 Möjligheter och svårigheter i tolkmedierade samtal 

I den tidigare forskningen framkommer att samtal som medierats genom tolk innefattar både 

svårigheter men också vissa möjligheter för att det ovan beskrivna samspelet ska fungera. 

I Engstrom, Roth och Hollis (2010) tidigare nämnda studie framkom att kommunikationen både 

kunde stärka och begränsa dynamiken mellan professionell och patient. Det som framkom vara 

stärkande var när tolkarna fungerade som kulturella mäklare och kunde begripliggöra kulturella 

fenomen för både professionell och patient. Det som kunde vara begränsande var om tolken var 

lågt utbildad vilket kunde innebära att tolken gjorde inkorrekta översättningar, översatte för 

konkret eller pratade för mycket (2010:62f). 

Även i Crezee, Jülich och Haywards (2010) studie belyses tolkens utbildning men mer som en 

möjlighet. Det framkom att om tolken har en vidareutbildning inom arbetsområdet, exempelvis 

mental hälsa, så ökade tryggheten i samarbetet mellan professionell och tolk. Många 

informanter uttryckte dock att det inte gick att förbereda sig för alla typer av samtal genom 

utbildning (2010:264f). För att möjliggöra för tolkar att göra ett bättre jobb framkom i studien 

att en möjlighet är att de professionella gav de tid genom att förbereda innan samtal men även 

att ha en genomgång efter jobbiga samtal (ibid:267f). 

 

Att förbereda tolken innan samtalet är något som framkom även i Sawrikars (2015)  

internationella studie. I den omfattande kvalitativa studien där 29 familjer som inte pratar 

engelska och 17 socialarbetare deltog framkom detta som något socialarbetarna såg som ett 

möjligt sätt att förhindra situationer där tolken kunde uppfattas som okänslig. Genom att 

förbereda tolken innan samtalet och klargöra vad som skulle diskuteras så att det inte kom som 

en chock kunde således minimera risken att tolken vid översättningen tappade sensitiviteten 

(Sawrikar, 2015:402). 

 

Svårigheter ur tolkens perspektiv gällande samtal mellan professionella och patienter framkom 

i Crezee, Jülich och Haywards (2010) studie vara att de båda parterna pratade för fort, att de 

pratade med dialekt eller för tyst. Även att den professionella använde för avancerat språk sågs 

enligt vissa tolkar som ett hinder för att de skulle kunna utföra ett bra arbete (ibid:259). 
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En annan svårighet beskrivs i Engstrom, Roth och Hollis (2010) studie vara en misslyckad 

matchning mellan tolk och patient. Exempelvis om en kvinnlig patient som utsatts för sexuella 

övergrepp av en man kunde uppfatta det stötande och svårare att ha en manlig tolk (2010:66). 

Flera kuratorer i Century, Leavey och Paynes (2007) studie uttryckte en frustration över att 

tolkarna inte var tillräckligt tillgängliga i relation till det behovet vilket utgjorde en svårighet 

för att samtalen ens ska kunna hållas (Century, Leavey, Payne, 2007:30f). 

6.3.2 Förväntningar på den professionellas roll 

I den tidigare forskningen framkom förväntningar på tolkarna från de professionella men även 

förväntningar på den professionella från både tolkar men också professionella själva. I 

Sawrikars (2015) studie framkom bland annat att vissa brister hos socialarbetaren också kunde 

påverka huruvida samtalet blev bra eller inte. Detta kunde vara faktorer som att socialarbetaren 

inte hade tillräckligt med tid eller inte hade någon erfarenhet av att arbeta med tolk (2015:402). 

Avseende de professionellas inställning till samtalet och patienten framkom det i Century, 

Leavey och Paynes (2007) studie att kuratorerna gällande kultur var överens om att det var bäst 

att komma in i samtalet utan några föreställningar om patienten och dess kultur, att det är bättre 

att nyfiket ställa frågor och låta patienten beskriva än att själv anta (ibid:31). Trots detta ansåg 

flera av kuratorerna att det är viktigt och behjälpligt att ha en bakgrundskunskap om patientens 

kultur (Century, Leavey & Payne, 2007:32). 

6.3.3 Förväntningar på tolkens roll 

Den tidigare forskningen visar på att professionella hade förväntningar på och bestämda 

föreställningar om tolkens roll i deras samtal med patienter. 

I Sawrikars (2015) studie framkom att tolken är den som hade kontroll på samtalet exempelvis 

genom att se till att alla får komma till tals och att detta var en förutsättning för ett lyckat samtal 

(2015:401). Vidare framkom en förväntning på att tolken översatte det som sägs på rätt sätt. 

Enligt vissa informanter innebar detta att tolken översatte det som sas ord för ord medan andra 

informanter ansåg att tolkens ansvar gick utöver detta genom att tolken förväntades förklara 

och tydliggöra utöver själva tolkningen och på så sätt blev en sorts kulturell brygga mellan 

socialarbetaren och deras klienter (ibid:400f). 

 

Liknande resultat framkom i Becher och Wieling (2015), att professionella har en bestämd 

uppfattning om tolkens roll och anser att de inte ska gå utanför denna, exempelvis genom att 

föra individuella samtal med patienten eller tolka felaktigt. Samtidigt förväntades tolken också 

vara en kulturell brygga mellan patient och professionell genom att förklara kulturella 
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skillnader eller liknande (ibid:453f). Detta återkom i Engstrom, Roth och Hollis (2010) studie 

där tolkens roll beskrevs som kulturell mäklare och att detta kunde ses som en stärkande faktor 

för samtalets samspel då det kunde generera i ökad förståelse för både patient och professionell 

(2010:62f). 

 

Denna dubbelhet i roller beskrevs och förklarades i en studie av Bischoff, Kurth och Henley 

(2012) utifrån tolkarnas perspektiv. I studien undersöktes hur tolkar själva uppfattade sitt arbete 

och sin roll i kontexten av integrationsarbete generellt och specifikt på ett sjukhus för kvinnor 

i Schweiz. En kvalitativ studie med tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med utvalda 

tolkar (2012:6). Det resultat som framkom var att tolkar tycks ta sig an olika roller beroende av 

erfarenhet. De roller som utkristalliserades var ord-för-ord-, interkulturell-, relationsskapande- 

och stödjande -rolltolkning (2012:10ff). Tolkarna i studien ansåg själva att ord-för-ord-

rolltolkningen är den grundläggande roll de tar sig an i början av konsultationen mellan läkare 

och patient. Detta då ord-för-ord-rolltolkningen är tolkars officiella roll, det vill säga den 

tolkning som förväntas av andra (ibid:10). Efter tid och erfarenhet inom specifika områden 

framkom att tolkarna övergick i att agera mer flexibelt på andra sätt, i någon av de andra nämnda 

rollerna (2012:17). Det framkom i studien att den interkulturella-förklarings-rollen möjliggör 

för tolken att förklara de respektive kulturella fenomen som kan ha orsakat konflikt eller 

missförstånd. Detta är dock något som tar tid och erfarenheter tolken samlar på sig allt eftersom 

(2012:11). 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att möjliggöra samtal om känsliga ämnen framgår av tidigare forskning att det är avhängigt 

den professionellas ansvar. Det framgår att en god relation bör byggas på bland annat 

respektfullhet, empati, lyhördhet, acceptans och kunskap. Tid är en annan faktor som patienten 

ibland behöver för att våga öppna sig för den professionella, varför det är något den 

professionella måste ha i åtanke och tålamod till (se Hansson Bocangel 2013; Wendt et al. 2010; 

Brown och Wissows 2009; Century, Leavy & Payne 2007; Crezee, Jülich & Hayward, 2011). 

Vidare framkommer att hindrande faktorer för samtal kan bero på för lite avsatt tid, om tolken 

och/eller den professionella inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för respektive uppdrag, det vill 

säga att tolka känsliga ämnen eller att samtala genom tolk eller om patienten eller den 

professionella pratar för fort, otydligt, tyst eller med dialekt (se Engstrom, Roth & Hellis, 2010; 

Sawrikat, 2015; Crezee, Jülich & Hayward, 2011). 
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Något som är genomgående i all tidigare forskning som presenterats är att tolkens medverkan i 

samtal var nödvändig men besvärlig. Tolken påverkade dynamiken i samtalet mellan 

professionell och patient och därmed även den terapeutiska relationens utveckling. I flera av 

studierna framgår att både professionellas och tolkarnas syn på tolkens roll var delad. Detta då 

tolken förväntades ha en fast roll som innefattade att tolka korrekt och hålla sig neutral i 

samtalet. Men samtidigt uttryckte både professionella och tolkar själva att de även förväntades 

agera som en så kallad kulturell brygga eller mäklare mellan den professionella och patienten, 

vilket innebär att förklara eventuella kulturella skillnader eller missuppfattningar (se Engstrom, 

Roth & Hollis, 2010; Becher & Wieling, 2015; Sawrikar, 2015; Bischoff, Kurth & Henley, 

2012). 

 

Slutligen framkom att ytterligare en försvårande faktor i samtal genom tolk är om samtalen 

behandlar ämnen som kan uppfattas som känsliga. Detta då det dels behövdes ytterligare 

åtgärder, exempelvis att patient och tolk även de bör matcha och känna sig bekväma med 

varandra, men också en högre sensitivitet från tolkens sida. För att höja tolkens sensitivitet 

framkom en möjlig strategi vara att innan samtalet förbereda tolken på vad det kommer handla 

om. På det sättet möjliggjordes en högre kvalitet i samtalet mellan alla parter och gav en bättre 

upplevelse för patienten (se Sawrikat, 2015; Crezee, Jülich & Hayward, 2011). Att tolka i 

känsliga ämnen kunde även vara mentalt påfrestande för tolken utifrån två andra perspektiv. 

Dels för att de ibland exempelvis behövde ge ett negativt besked till en patient och samtidigt 

behålla neutralitet, det vill säga inte visa emotionellt stöd. Men också för att även tolken själv 

tyckte det kunde vara påfrestande att tolka traumatiska händelser (se Crezee, Jülich & Hayward, 

2011; Sawrikar, 2015).   

7. TEORI 

De teoretiska utgångspunkter som används för analys i denna undersökning är symbolisk 

interaktionism och två kommunikationsteoretiska modeller. De utgör tillsammans essensen i 

syfte och frågeställningar. De teoretiska utgångspunkterna avser att förklara föränderligheten i 

samspelet och relationen mellan kurator och tolk samt hur detta i sin tur påverkar 

kommunikationen mellan parterna. 

7.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism tillhör socialpsykologin och är ett analysverktyg för att förstå sociala 

fenomen såsom mänskligt beteende (Trost & Levin, 2010:12). Enligt Trost och Levin består 
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symbolisk interaktionism av fem grundläggande hörnstenar, vilka tillsammans definierar det 

viktigaste i teorin: definitionen av situationen, social interaktion, symboler, aktivitet och nuet. 

Begreppen är en del av denna undersöknings analysverktyg som kommer användas för att förstå 

hur samspelet mellan samtalets parter fungerar, framförallt mellan kurator och tolk och vad 

som får parterna att agera på det sättet de gör. 

 

Definitionen av situationen innebär att det människor uppfattar som verkligt eller blir varse i 

en situation styr kommande handlingar och beteenden (ibid:14). Då människor vistas i olika 

sammanhang hela tiden uppstår tillfällen där situationer definieras och omdefinieras varför 

situationer i sig bör förstås som pågående processer (ibid:15). Social interaktion syftar till all 

interaktion mellan människor. Samtal, kroppsspråk, minspel, grimaser, kroppsrörelser och 

liknande. Människan ägnar sig större delen av sin vakna tid åt social interaktion med andra eller 

interaktion med sig själv, där tankearbete räknas som en sorts interaktion (ibid:19f). Symboler 

blir till genom språket först efter att ord går från att endast uppfattas som ljud till mening. För 

att symboler ska bildas måste ordens mening delas av fler i vår omgivning. Betydelsen av ett 

ord kan förändras beroende av situationen (ibid:20f). En annan hörnsten inom symbolisk 

interaktionism är aktivitet, som syftar till att människan ständigt beter sig eller handlar. Aktivitet 

förklarar föränderligheten och att människor gör, snarare än är, vilket kan summeras till att allt 

är en process (ibid:21). Den sista hörnstenen beskrivs vara nuet, som syftar till att vi definierar 

situationer och interagerar i nuet. Nuet medför förståelse om att alla handlingar och beteenden 

sker i en ständig föränderlig process (ibid:26). 

7.2 Kommunikationsteoretiska modeller 

Nedan presenteras utvalda modeller i syfte att förenkla och tydliggöra hur kommunikation 

fungerar. Ingen modell kan dock beskriva allt, varför två är utvalda (Nilsson och 

Waldermarson, 2007:21). Modellerna används i analysen av kuratorernas och tolkarnas 

beskrivning av tolkmedierade samtal om känsliga ämnen för att förklara den kommunikativa 

processen. 

7.2.1 Barriärmodellen 

Barriärmodellen innebär, liksom namnet antyder, att direkt överföring av information mellan 

människor är omöjlig, eftersom det alltid finns något hinder emellan. Det som bidrar till hinder 

i kommunikation är språkvanor, attityder, kultur och personlighet, som även avgör hur 

mottagaren tolkar informationen (Nilsson och Waldermarson, 2007:23). Till detta hör även 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck, som kan ha stor påverkan på hur mottagaren uppfattar det som 

sägs (ibid:24). 

7.2.2 Filter- och brusmodellen 

I denna modell beskrivs tre huvudsakliga faktorer: kanal, brus och filter. Kanal är hur 

budskapets överförs, exempelvis genom telefon eller ansikte mot ansikte. Beroende på 

kommunikationssätt aktualiseras olika sinnen. Kommunikation genom telefon aktiverar endast 

hörseln medan kommunikation ansikte mot ansikte även aktiverar syn och känsel (Nilsson & 

Waldermarson, 2007:27). Filter består av de faktorer som människor förvärvat och ständigt bär 

med sig, såsom förväntningar och förutfattade meningar. Brus är det som tillkommer mellan 

det att sändaren sagt något och att mottagaren uppfattar detta, alltså något som sändaren inte 

hade för avsikt att förmedla. Detta kan exempelvis vara dålig täckning vid telefonsamtal, olika 

uppfattningar om samma ord och/eller fördomar som kan störa kommunikationen och påverka 

det budskap som mottagaren uppfattar (ibid:27). 

En kommunikationsteoretisk utgångspunkt är relevant då språket och kommunikationen mellan 

parterna är centralt för samspelet i samtalet. De teoretiska begreppen och modellerna kan också 

användas för att förklara vad i kommunikationen som påverkar samtalet och samspelet och 

förklara svårigheter och möjligheter i det kommunikationssätt denna undersökning ämnar 

undersöka, nämligen det genom tolk. 

8. METOD 

Nedan presenteras vald metod och hur vi gått tillväga för att samla in, bearbeta och analysera 

det material som införskaffats. 

8.1 Metodval 

Då vi har för avsikt att försöka förstå hur kuratorer och tolkar upplever arbetet med tolk i 

sammanhang som rör sex- och samlevnadsfrågor har vi en fenomenologisk ansats (Kvale & 

Brinkmann, 2009:42). För att besvara syfte och frågeställningar har åtta kvalitativa intervjuer 

genomförts, fem stycken med kuratorer och tre stycken med tolkar. Den kvalitativa 

intervjumetoden valdes då vi efterfrågar informantens egna uppfattningar, erfarenheter och 

förståelser av ett visst socialt fenomen (ibid, 2009:17). Intervjuerna var halvstrukturerade då vi 

utgick från teman med olika huvudfrågor men samtidigt önskade ha en flexibilitet i 

intervjuerna.  Detta för att möjliggöra för informanterna att tala mer fritt och vara delaktiga i 

intervjuprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009:43; Bryman, 2011:415). I analysen blir även där 
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teman aktuella, då informanternas utsagor kommer sorteras och kategoriseras, så kallad 

meningskodning (Kvale & Brinkmann, 2009:217ff).   

 

Eventuella begränsningar med vald metod är att det är tidskrävande att genomföra åtta 

intervjuer. Men samtidigt nödvändigt då vi har för avsikt att få både kuratorer och tolkars egna 

respektive uppfattning. En ytterligare begränsning kan tänkas vara att de enskilda intervjuerna 

kan leda till en förlust av intressanta diskussioner mellan professionerna, som exempelvis 

fokusgrupper hade möjliggjort, där i så fall både tolkar och kuratorer hade deltagit (Billinger, 

2005:170f). 

8.2 Urval 

Undersökningens urval baseras på ett bekvämlighetsurval ur två hänseenden då vi sedan 

tidigare hade en kontakt inom arbetsområdet som hjälpte oss att nå ut till samtliga kuratorer i 

Stockholms län och en tolk. För att nå ut till ytterligare tolkar kontaktade vi tolkförmedlingar 

som i sin tur valde ut två lämpliga tolkar till oss. Informanterna från Sesammottagningarna hade 

en av oss tidigare kännedom om och dessa kontaktades därför direkt (Bryman, 2011:194f). 

Genom vår kontakt med fältet skickades ett informationsbrev ut till samtliga kuratorer på 

ungdomsmottagningar i Stockholms län. Brevet innehöll information om studien, lite hur 

forskningsfältet ser ut samt information kring hur intervjuerna skulle gå till. Till de kuratorer 

som svarade på utskicket kom vi överens, antingen via mail eller telefon, om en tid och plats 

som passade informanterna. När tiden för intervjun närmade sig skickade vi ut ytterligare ett 

mail till informanterna med information om de teman som intervjun skulle innehålla, för att de 

skulle kunna förbereda sig. 

8.2.1 Presentation av informanterna 

Vi har intervjuat fem kuratorer, varav tre arbetar på ungdomsmottagning och två arbetar på 

Sesammottagning. Vi har även gjort tre kompletterande intervjuer med tolkar. I resultatet 

kommer informanterna anonymiseras och har därför tilldelats kodade namn. K står för kurator 

och T för tolk. Utöver det kommer även en siffra förenas med K eller T, till exempel står K1 

för kurator nummer ett och T1 tolk nummer ett och så vidare. Detta för att säkerställa att 

informanterna inte ska kunna kännas igen av varandra eller andra utomstående. Detta innebär 

även att vi inte kommer uppge från vilka ungdomsmottagningar eller Sesammottagningar 

informanterna kommer.  
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8.3 Tillvägagångssätt 

Nedan redogör vi för hur vi gått tillväga konkret vid intervjuer, transkribering och analysmetod. 

8.3.1 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes på platser som informanterna själva valde. Sju av åtta 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser och en intervju hemma hos 

informanten. I intervjusituationerna hade vi som intervjuare olika roller, där den ena var mer 

passiv, kontrollerade tid och att alla frågor täcktes in under intervjuerna. Den andra personen 

var den aktiva som höll i intervjun och var samtalsledare genom att ställa frågor. 

Samtliga intervjuer spelades in för att inte missa värdefulla detaljer, vilket annars är lätt om 

intervjuaren endast för anteckningar. Inspelning gjordes även för att möjliggöra 

transkriberingar men framförallt för att det är en förutsättning för aktivt lyssnande och 

deltagande i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009:194f). 

8.3.2 Transkribering 

Samtliga intervjuer transkriberades i nära anslutning till att intervjun genomfördes. Detta 

varierade från att intervjun transkriberades samma dag till att transkriberingen påbörjades dagen 

efter intervjun hölls. För att kontrollera att vi transkriberade i samma språkliga stil genomförde 

vi en kontroll där vi båda transkriberade en utvald del ur samma intervju då vi ansåg det vara 

viktigt för att få enhetliga utskrifter men också för att matcha syfte och frågeställningar (Kvale 

& Brinkmann, 2009:196). Vi valde en formell utskrivningsstil och undvek därför att skriva ut 

suckar, läten som “mm” och upprepningar. Detta dels för att vi inte skulle göra en språkanalys 

men också för att informanterna inte ska riskera att uppfattas som oseriösa (ibid:301). Därefter 

jämförde vi transkriberingarna för att ytterligare stämma av förhållningssätt och sedan delade 

vi upp arbetet mellan oss och transkriberade varannan intervju. 

8.3.3 Analysmetod 

För att analysera intervjuerna har vi kategoriserat och meningskodat uttalanden för att sortera 

och förstå våra resultat. Inledningsvis ställdes därför frågor till textmaterialet utifrån våra 

frågeställningar varefter svar i form av kategorier framträdde, som vi markerade med olika 

färger och sammanfattande ord i marginalen (Kvale & Brinkmann, 2009:218). Därefter gick vi 

igenom kategorierna ytterligare en gång för att undersöka och jämföra de med varandra för att 

se till att innehållet var detsamma och för att möjliggöra revidering, slå ihop eller ta isär 

kategorier. Genom detta har vi kunnat tematisera, vilket innebar att olika teman och nyckelord 
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vuxit fram som motsvarar svaren på våra frågeställningar (ibid:217). Dessa teman kunde även 

kopplas till våra teoretiska begrepp och modeller.  

I resultatet används enbart de bästa citaten för att belysa informanternas tankar om det inte råder 

olika uppfattningar (ibid:301). 

8.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar inom kvalitativ forskning om vald metod undersöker det som ämnas 

undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Det handlar därför, bland annat, om ifall insamlat 

material är relevant för undersökningens syfte och frågeställningar, som i sin tur bygger på att 

intervjuguiden är relevant och väluppbyggd. Detta är något vi följt upp och arbetat med under 

hela intervjuperioden för att kontrollera och försäkra oss om att vi ställt rätt frågor till 

informanterna. Något som också tillhör validiteten är att översättningen från tal till skrift sker 

enhetligt och systematiskt. Detta kontrollerade vi genom att båda transkriberade utvald del av 

den första intervjun oberoende av varandra. Efter detta kunde vi utbyta tankar och funderingar, 

vilket i fortsättningen gjorde utskrifterna mer valida vilket kan anses ha höjt validiteten 

generellt (ibid:267). 

 

Vad gäller reliabilitet innebär det för kvalitativ forskning att forskningsresultaten är tillförlitliga 

(Kvale & Brinkmann, 2009:263). För att de ska uppfattas som tillförlitliga krävs att frågor, hur 

svar tolkas, hur urval gått till och hur resultaten tolkas, bearbetas och analyseras synliggörs, 

eller är transparenta genomgående i undersökningen. Detta ökar reliabiliteten och möjliggör 

replikation. Detta har vi varit noga med i arbetet med samtliga delar av undersökningens avsnitt 

för att säkerställa att vi redogjort för varje möjlig detalj i vårt tillvägagångssätt (ibid:262f). Att 

replikera denna undersökning i hopp om att nå exakt samma resultat kan dock vara svårt i det 

avseendet att undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att samtliga sociala sammanhang där 

inblandade påverkas av kontexten som tid och plats (ibid:263). 

 

Då undersökningen är av kvalitativ natur och syftar till att söka förståelse och ta del av 

erfarenheter och uppfattningar bland kuratorer och tolkar i sitt yrke görs en analytisk 

generalisering. En analytisk generalisering betyder att vi “gör en välöverlagd bedömning om i 

vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation” 

(ibid:282). För att göra detta krävs att vi analyserar likheter och olikheter mellan situationer 

varför vi avser vara noggranna och ge täta beskrivningar av våra resultat och endast presentera 

relevanta citat från informanterna (ibid). 
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8.5 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som informations-, samtyckes-

, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Detta dels genom informationsbrevet som skickades ut och där det framgick tydligt vad 

undersökningens syfte är, att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan, att de är 

anonyma samt att materialet enbart kommer att användas i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002:7, 9, 12, 14). Men också att vi inlett varje intervjusituation med att 

redogöra för de forskningsetiska principerna för att ge möjlighet att ställa frågor kring detta. Då 

undersökningen har få informanter och risken för igenkänning därmed är högre är en viktig 

etisk princip, som vi har varit noga med att poängtera, konfidentialitetskravet. Nämligen att 

materialet anonymiseras och det kommer således inte kunna gå att utläsa vem informanten är 

eller vilka unga de träffat i sitt arbete. 

9. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt har vi för avsikt att, utifrån syfte och frågeställningar, presentera det resultat som 

framkommit genom intervjuerna. Vi kommer även att applicera valda teorier, utvalda begrepp 

inom symbolisk interaktionism och kommunikationsteoretiska modeller, för att analysera 

resultatet. Resultatet presenteras nedan utifrån rubrikerna: kuratorns roll, tolkmedierade samtal 

och rollförväntningar, satta efter studiens frågeställningar samt den kategorisering som 

genomförts av materialet. I slutet av avsnitten presenteras även tolkens syn och uppfattningar 

som komplement till kuratorns. 

9.1 Kuratorns roll 

I detta avsnitt kommer resultat kopplade till frågeställningen om kuratorers ansvar i 

kommunikationen om känsliga ämnen med unga att presenteras. 

Samtliga kuratorer menar att de har ett slags övergripande psykosocialt ansvar, vilket kommer 

till uttryck på lite olika sätt. Kuratorns roll rent praktiskt i verksamheten beskrivs av samtliga 

kuratorer som uppdelad i två delar, det individuella arbetet i samtal med unga och det utåtriktade 

arbetet mot målgrupper och andra verksamheter. Kuratorns ansvar i detta beskrivs lite olika 

beroende på om kuratorn arbetar på ungdoms- eller Sesammottagning. 

Jag tänker att kuratorn på ungdomsmottagningar har något slags övergripande psykosocialt 

ansvar för ungdomarna som kommer. Sen tror jag det ser lite olika ut på olika 

ungdomsmottagningar. (K5) 
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Jag tänker lite att man som kurator på en sex- och samlevnadsmottagning har ett ganska 

övergripande uppdrag och på något sätt liksom förena kroppen med inre processer, om man nu 

kallar det själ eller inte. Men också få in sociala aspekter på olika vis. (K4) 

När det gäller kuratorns ansvar i kommunikationen om känsliga ämnen med unga synliggjordes 

det i bearbetningen av materialet tre huvudsakliga ansvarsområden: lyhördhet, öppenhet och 

balansgång. Dessa redovisas nedan. 

9.1.1 Lyhördhet 

Att som kurator vara lyhörd är något som framkommer vara bland det viktigaste för ett gott 

bemötande. Även detta beskrivs och kommer till uttryck på olika sätt men samtliga är eniga i 

att lyhördhet möjliggör för den unga att öppna sig och prata om det känsliga. Det handlar 

kortfattat om att möta den unga där den är och inte ha några förutfattade meningar om vad eller 

hur man kan prata om något utan detta skapas först i mötet. 

Vi har ju en sådan låg tröskel så det kommer väldigt olika situationer som vi möter ungdomarna 

i. Det är så det ska vara och det är det som är så spännande för man vet aldrig riktigt. Det kan 

vara någon som bokar en tid och så säger de att det gäller “det här” och så är det många 

gånger helt andra saker som det visar sig och handlar om sen. Och det tycker jag definierar 

mycket min roll också för att man måste vara väldigt lyhörd och se vad är det som det handlar 

om. Vad behöver den här ungdomen? [...] Jag tänker att min roll handlar mycket om att försöka 

se vem är det som kommer och vad behöver den ungdomen. (K1) 

 

Lyhördhet beskrivs också handla om att lyssna in vad den unga tycker är jobbigt och känsligt 

att prata om under själva samtalet. Det framkommer även att det finns en risk med att vara 

erfaren kurator då en kan bli avtrubbad, vilket beskrivs av en informant på följande sätt: 

Det är ju så olika det där vad människor uppfattar som känsligt, det är inte alls säkert att man 

själv har samma känslighetspunkter. Och jag tänker att efter ett tag när man har jobbat på 

ungdomsmottagning så blir man ju lite avtrubbad, det är inte så att man hoppar till så värst 

mycket efter ett tag. Så det handlar ju verkligen om att vara lyhörd. Och jag tänker att det som 

är känsligt för en kan vara totalt ingenting för någon annan. (K5) 

 

En annan aspekt av lyhördhet som lyfts fram av majoriteten av kuratorerna och som blir en 

följd av att lyssna in den unga är att kunna omvärdera sitt sätt att prata och hitta ett gemensamt 

språk. Genom ett gemensamt språk blir det möjligt att tala om saker som för den unga kan 

uppfattas både svårt och känsligt. Detta beskrivs tydligt av en kurator: 

Men alla ord kan inte användas på det sätt som jag är van vid till exempel. [...] Där måste jag 

hela tiden vara alert på att lyssna på de jag har framför mig, att jag kanske inte kan säga “kuk” 
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till den här personen för den kanske inte ens vet vad det är. Man kanske är uppvuxen i en kontext 

där man inte pratar om genitalier. Och där måste jag ju hela tiden vara beredd på att omvärdera 

mitt eget språk för att matcha patientens. (K4) 

 

Att vara lyhörd handlar enligt kuratorerna om att lyssna, att känna in situationen och personen 

framför sig för att därefter avgöra hur, vad och på vilket sätt det är möjligt att kommunicera. 

Detta kan kopplas till teorin om symbolisk interaktionism och framförallt definitionen av 

situationen och symboler. Definitionen av situationen, det vill säga i detta sammanhang att 

definiera vad ett känsligt ämne är och hur det går att närma sig det, är enligt kuratorerna något 

som lämnas till den unga att avgöra, ett så kallat ungdomsperspektiv (FSUM, 2015:14). 

Därefter tolkar vi det som att kuratorerna anpassar sig efter den ungas förhållningssätt och sätt 

att prata.  

 

Att hitta ett gemensamt språkbruk kring det som är känsligt är därför något som kan kopplas 

till symboler. För att något ska kunna bli en symbol krävs att uppfattningen av ett ord delas med 

någon annan (Trost & Lewin, 2010:21). När ett gemensamt språk finns möjliggörs vidare att 

en god relation kan byggas. Om lyhördheten inte finns med kuratorn under samtal med den 

unga är vår tolkning att risken finns att den unga inte vågar öppna sig eller att kuratorn inte hör 

vad det bakomliggande problemet är. Det liknar det Hansson Bocangel (2013) presenterade, 

om att den unga kan ha frågor om annat än det primära problem som denna söker för, 

exempelvis preventivmedel. Kuratorn måste därför vara lyhörd inför eventuella bakomliggande 

frågor. Detta framgår även av ovanstående citat (K5), vilket vi tolkar som att det finns en risk 

att som erfaren kurator bli avtrubbad med tiden, vilket kan tolkas som motsatsen till lyhördhet. 

Att bli avtrubbad kan även kopplas till den kommunikationsteoretiska filter- och brusmodellen 

som antyder att hinder i kommunikation mellan människor är sådana aspekter som exempelvis 

brus. Brus är det som tillkommer som inte enbart beror på sändaren utan påverkas även av hur 

mottagaren uppfattar ett visst fenomen (Nilsson & Waldermarson, 2007:27). Kuratorn kan 

därför ses som ansvarig för att inte bidra till ytterligare brus i kommunikation med unga genom 

att dels låta den unga definiera situationen men också få bestämma hur de tillsammans ska prata 

om det den unga uppfattar som känsligt. En annan potentiell risk är om den unga saknar 

språkvana i det som denna söker hjälp och stöd för, vilket aktualiserar nästkommande tema 

öppenhet. 
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9.1.2 Öppenhet 

Det som kuratorerna framhåller som öppenhet beskrivs huvudsakligen i förhållande till hur de 

bör förhålla sig i enskilda samtal: 

Vi är väldigt noga ändå med hur man formulerar sig, alltid prata om partner. Att alltid som 

kurator fråga hur personen själv kanske ser på sig själv eller vill beskriva. Det kanske finns en 

extra medvetenhet just på de mottagningarna och även på ungdomsmottagningarna. Att man 

inte förutsätter saker utan man frågar. Vi vet aldrig vem det är vi möter så patienten får själv 

beskriva sin situation. (K2) 

 

Det som framkommer i citatet tolkar vi som att kuratorn på Sesammottagningen har en hög 

medvetenhet gällande vikten av ett öppet bemötande. Att de tillsammans med den unga prata 

om och tydliggöra exempelvis sexuell läggning istället för att utgå ifrån och ha en färdig bild 

och utgå från denna. Detta anser vi kan kopplas till symbolisk interaktionism och begreppet 

definitionen av situationen. Begreppet innebär att det som vi människor definierar som verkligt 

påverkar hur vi sedan handlar (Trost & Levin, 2010:14). Skulle kuratorn exempelvis ha en bild 

av en ungdoms sexuella läggning enligt en heteronorm skulle det även styra kuratorns handlade, 

det vill säga att denne skulle uttrycka sig på ett visst sätt. Om vi kopplar detta till citatet ovan 

så skulle den kuratorn med en förutfattad bild troligtvis uttrycka detta genom att fråga om pojk- 

eller flickvän istället för partner vilket kan uppfattas som exkluderande för den unga. Begreppet 

definitionen av situationen innefattar att vi människor i alla sammanhang hamnar i situationer 

som behöver definieras och omdefinieras, att situationer således alltid är pågående processer 

(ibid:15). Har kuratorn, som beskrivs i citatet, ett mer öppet förhållningssätt och istället frågar 

exempelvis om partner så tolkar vi det som att det möjliggör för att kuratorn och den unga 

tillsammans skapar definitionen av situationen istället för att kuratorn redan gjort detta och 

handlar därefter. Öppenhet är även något som framkommer vara viktigt i tidigare forskning. 

Wendt et al. (2010) lyfter att det är viktigt att vara försiktig, lyssna in klienten och ha ett överlag 

öppet förhållningssätt till sina klienter i samtal om känsliga ämnen som sexualitet (2010:541). 

9.1.3 Balansgång 

Vad som uppfattas som en balansgång är hur kuratorerna i samtal med unga ska närma sig 

känsliga ämnen som har med sexualitet att göra. Det är en balansgång i arbetet, både i samtal 

med enskilda men också i det utåtriktade arbetet i skolklasser eller vid studiebesök. 

Jag tycker att det är viktigt att prata om de här laddade sakerna för de behöver veta att här kan 

man faktiskt göra det och vi kan det. Jag har valt att lite köra på. För jag vill förmedla att här 

kan vi prata om de här sakerna på det här sättet. Alla andra människor kanske inte gör det, 
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men vi gör det. Så man ändå lägger fram det lite och inte duttar för mycket, för många är 

nyfikna.[...] Alltså det gäller ju att vara respektfull med deras gränser tänker jag. Och att det 

här måste få vara något privat. Samtidigt som man också behöver vara ganska direkt och fråga 

frågor kanske och ge möjlighet till att prata om de här sakerna som de faktiskt undrar över, 

eller har varit med om eller så. Det är en balansgång tycker jag. (K1) 

 

Att ha ett respektfullt förhållningssätt och inleda en mer allmän diskussion beskrivs som en 

metod för att inleda samtal om känsliga ämnen medan det ibland beskrivs vara bra att inte 

krångla till det. Detta kan göras genom att lägga fram det direkt och visa att kuratorerna inte är 

rädda att använda vissa ord eller prata om saker som ofta uppfattas som känsliga. Det beskrivs 

vara en balansgång, som till stor del bör grundas i ett lyhört och öppet förhållningssätt (se 

avsnitt 9.1.1 och 9.1.2). För att koppla detta till symbolisk interaktionism är social interaktion, 

aktivitet och definitionen av situationen mest framträdande i bemärkelsen att kuratorerna tycks 

interagera och anpassa sig efter åhörare (Trost & Levin, 2010:21). Ovanstående citat anger att 

kuratorn valt att “köra på” men samtidigt behöver den vara “respektfull med deras gränser” 

(K1). Detta är vad aktivitet definierar, att människors handlade är föränderligt, vilket också 

definierar denna balansgång. Definitionen av situationen kan i detta sammanhang tolkas som 

att det inte enbart är upp till den unga, likt beskrivet i avsnittet om lyhördhet, utan att kuratorn 

också gör en avvägning i på vilket sätt det är lämpligt att närma sig känsliga ämnen. 

 

I den tidigare forskning som vi tagit del av framkom ingen direkt koppling till vårt resultat om 

balansgång. Däremot framkom på vilket sätt kuratorer bör förhålla sig i samtal med unga, vilket 

ovan är diskuterat i avsnittet om lyhördhet och öppenhet. Där framkom vikten av ett lyhört 

förhållningssätt, vilket Hansson Bocangel (2013) menar var avgörande för om unga ska våga 

öppna sig. Vår tolkning är dock att denna lyhördhet inför den unga skulle kunna innebära en 

balansgång i kuratorns förhållningssätt då social interaktion är en process, i vilken närvarande 

parter sakta kan nå samförstånd genom att hitta ett gemensamt språk liksom en informant i 

avsnittet om lyhördhet uttryckte. Även i Wendt et al. (2010) studie finns likheter att se vad 

gäller förhållningssättet till klienter där hon beskriver det vara viktigt att vara försiktig och 

respektfull, vilket kan innebära att vänta in sin klient och inte pressa på med frågor (2010:541). 

Begreppet balansgång kommer alltså inte till uttryck i tidigare forskning men det finns ändå 

antydningar på kuratorer har ett förhållningssätt som kan jämföras med att balansera, som 

nämnts av både Hansson Bocangel (2013) och Wendt et al. (2010) antyder. 
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Som vi tolkar det handlar det om en avvägning mellan att prata på och vänta in beroende på 

samtalets karaktär och den ungas förhållningssätt gentemot det känsliga ämnet. Men också en 

balansgång mellan att ställa frågor som måste ställas för att visa att det är möjligt att prata om 

känsliga ämnen, att det är okej att göra det när den unga själv vill samtidigt som kuratorn måste 

respektera den ungas gränser.  

9.1.4 Känsliga ämnen 

Liksom det som framkommer ovan är lyhördhet, öppenhet och balansgång tre viktiga begrepp 

för att möjliggöra samtal om känsliga ämnen med unga. 

Vad som enligt kuratorerna är känsliga ämnen menar de är högst individuellt och kan därför 

vara väldigt olika för olika personer. Det framkom även att allt som är förenat med skam är 

känsligt för dem flesta. Även här framhålls vikten av att kuratorerna signalerar till den unga att 

de är beredda att prata om det känsliga (som redovisas i ovanstående avsnitt 9.1). Kuratorerna 

uttrycker sig såhär: 

Det är ju så olika vad människor uppfattar som känsligt, det är inte alls säkert att man själv har 

samma känslighetspunkter.[...] Och jag tänker att det som är känsligt för en kan vara totalt 

ingenting för någon annan men jag tänker att allt som på något vis berör skam kan bli väldigt 

känsligt. Alltså allt som kan uppfattas som skamfyllt för människor tror jag är känsliga ämnen. 

Och det kan ju vara vad som helst. (K5) 

 

Informant K5 tog upp exemplet mat och om personen på något sätt upplevde skam i 

kombination med mat, om denne åt på ett icke önskvärt sätt så kunde mat som ämne bli väldigt 

känsligt och svårt att prata om. Mat som för andra kanske inte betraktas som känsligt alls. 

 

Kopplar vi känsliga ämnen till symbolisk interaktionism anser vi att begreppen definitionen av 

situationen och nuet blir aktuella. Definitionen av situationen kan beskriva varför och hur ett 

ämne blir känsligt. Då vi människor ständigt hamnar i nya sammanhang där situationer behöver 

definieras och omdefinieras (Trost & Levin, 2010:15) så tolkar vi att detta begrepp även 

innefattar att definiera vad som är känsligt och inte vilket förklarar varför det kan skilja sig från 

situation och person. Detta kan också kopplas till begreppet nuet, som syftar till att vi gör de 

ovan nämnda definitionerna och interagerar med varandra i nuet vilket gör det till en ständigt 

föränderlig process (Trost & Levin, 2010:26). Begreppet aktualiseras då det synliggör 

möjligheterna som finns för kuratorn att omdefiniera situationen tillsammans med den unga 

och visa att känsliga ämnen är möjliga att prata om. Något som görs genom att kuratorn hittar 
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en balans i sitt förhållningssätt, besitter den lyhördhet och visar den öppenhet som redogjorts 

för i tidigare avsnitt. 

 

Även i tidigare forskning framkom att, för att närma sig känsliga ämnen krävdes att den 

professionella är öppen, lyhörd och tar initiativ utan att vara tvingande (se Hansson Bocangel, 

2013; Wendt et al., 2010; Brown & Wissows, 2009). Något som är återkommande i vårt resultat 

tillika tidigare forskning är att förberedelse innan samtal om känsliga ämnen är önskvärt för att 

tolken ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt (Crezee, Jülich & Haywards, 2011:262). 

 

9.3 Tolkmedierade samtal 

Inledningsvis gällande uppfattningen av tolkmedierade samtal var majoriteten av kuratorerna 

överens om att det var svårt att arbeta med tolk i samtal om känsliga ämnen: 

Ja du, det är väldigt varierat skulle jag säga. Det beror till stor del på tolken förstås. Jag har 

haft jättebra samtal med tolk och jag har haft samtal som varit pretty fucking far from okey med 

tolk. (K3) 

 

Majoriteten av kuratorerna uttrycker en negativ bild av att använda sig av tolk i sitt arbete 

medan en kurator menade att det ibland kunde vara till hjälp. Varför denna problematiska bild 

av tolkmedierade samtal har skapats beror på olika faktorer som presenteras nedan under 

rubrikerna: kontroll, inre faktorer och yttre faktorer. 

9.3.1 Kontroll 

Samtliga kuratorer uttrycker en känsla av att inte ha kontroll gällande den språkliga faktorn, att 

de inte vet vad tolken översätter och således vad den unga egentligen säger eller får översatt. 

Och fortfarande det där att man inte riktigt vet vad de översätter. Själv har man pratat i två 

meningar och de pratar i tio minuter. Då börjar man ju undra, hur är det möjligt. Så någon 

osäkerhetsfaktor. (K5) 

Sen kan man ju säga att man känner sig ibland lite utlämnad. Speciellt när det gäller känsliga 

saker. Jag vill att det ska framföras på rätt sätt, på det sättet som jag menar till patienten. Det 

kan ju vara skillnad i något ord eller nyans på ord som gör att det inte uppfattas på det sättet 

jag menar och där har ju inte jag någon aning. Jag kan inte spanska eller thailändska, så att 

som kurator så är man ju också lite utsatt. (K2) 
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Att inte veta vad som sägs skapar alltså en osäkerhet hos kuratorerna och en rädsla att det de 

sagt eller menat ändras när det går via tolken och således inte har samma innebörd när det når 

den unga. 

För att förstå detta genom den kommunikationsteoretiska modellen, filter- och brusmodellen, 

är tolken i detta fall både kanalen och bruset. Detta då tolken är den som överför budskapet 

mellan kurator och den unga (Nilsson & Waldermarson, 2007:23). Hur kommunikationen 

överförs, ansikte mot ansikte eller genom telefon, avgör vilka sinnen hos berörda parter som 

aktiveras. Vid tolkning där tolken är närvarande, och överföringen av budskapet sker ansikte 

mot ansikte aktiveras syn, hörsel och känsel medan telefontolkning aktiverar endast hörseln 

(ibid:27). Detta kan påverka samtalets utveckling på olika sätt. Samtliga kuratorer nämner att 

de upplever att det är jobbigt att ha en person till i rummet i samtalet, men samtidigt menar de 

även att telefontolkning är svårt tekniskt då det kan vara svårt att höra tolken exempelvis. En 

av kuratorerna menar dock att det kan vara fördelaktigt att ha telefontolk och uttrycker sig på 

följande sätt: 

Många gånger när man har telefontolk så kan det vara lite lättare. Även om det kan vara bökigt 

med telefontolk då det inte hörs jättebra och man får hålla upp telefonen, då sitter man kanske 

lite mer såhär vid telefonen [visar med kroppsspråk]. Det kan bli lite bra ibland även om det är 

lite krångligt så är det inte en till person i rummet och vi två som sitter där har ett gemensamt 

problem och det är den här bökiga telefonen där man inte riktigt hör ordentligt vad de säger. 

(K1) 

 

Tolken kan förstås som bruset i modellen på så sätt att tolken tolkar eller förmedlar parternas 

utsagor, vilket kuratorn inte kan kontrollera (ibid:27). Orosmoment kan vara att tolken ska säga 

något annat än det kuratorerna vill förmedla, eller använder ord som kuratorn inte använt. Detta 

kan påverka hur både kurator och den unga upplever utvecklingen av samtalet, om samförstånd 

infinner sig eller om störningar i kommunikationen på något sett sker (ibid:27). För att koppla 

detta till symbolisk interaktionism blir den sociala interaktionen påverkad av att ha ytterligare 

en person i rummet som ska vidarebefordra uttalanden. En viss maktförskjutning sker i det att 

kuratorn inte vet vad tolken säger exakt. Kuratorn är den person i samtalet som ska leda samtalet 

men eftersom tolken är den som förmedlar informationen, synliggörs en osäkerhet hos kuratorn 

då en viss kontroll går förlorad. Detta är något som även framkom i tidigare forskning om att 

tolken fick makt i samtalet då de hör vad parterna säger först och sedan delgav det till den andra 

(Becher och Wieling, 2015:454f). 
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En ytterligare dimension av kommunikationen som kuratorn inte har kontroll över, om inte den 

unga talar om det, är dialektala skillnader mellan den unga och tolken, vilket beskrivs: 

Till exempel en del ungdomar som pratar dari men som inte förstår persiska. För när vi bokar 

daritolkar får vi nästan alltid persiska tolkar och det är ju väldigt nära-liggande språk men inte 

samma riktigt. Det är som svenska och norska kanske. Och en del ungdomar förstår inte eller 

gör sig inte förstådda tycker de och det blir ju jättestressigt för dem. (K1) 

 

Ytterligare en risk med tolk är att kuratorn saknar insyn i om den unga förstår tolkens dialekt 

eller sätt att prata, eller tvärtom, om tolken förstår den unga. Kuratorn är därför beroende av att 

någon av parterna talar om att det finns risk för att någon part inte förstår.  Om den unga inte 

skulle våga säga detta uppstår ett hinder där barriärmodellen kan appliceras. Där utgör hindret 

eventuella skilda språkliga eller kulturella språkvanor (Nilsson & Waldermarson, 2007:23). Det 

kan även kopplas till filter- och brusmodellen, där olika dialekter eller uppfattningar om språk 

är vad som kan orsaka brus (ibid:27). Dialektala skillnader är något som benämndes som en 

försvårande faktor för tolken även i tidigare forskning (Crezee, Jülich & Haywards, 2010:259). 

9.3.2 Inre faktorer 

Inre faktorer är vad som, i förhållande till tolken haft inverkan på samtalet inför, under eller 

efter samtalet. Det handlar bland annat om ungas osäkerhet inför tolken och att matcha den 

unga med tolken. Detta kompletteras i slutet av avsnittet med tolkens egen uppfattning om vad 

som är viktigt i samtal för att det ska fungera så bra som möjligt. 

Angående att unga kan känna osäkerhet i samtal med tolk beskriver en kurator det på följande 

sätt: 

Men det är så mycket i det som är svårt. Dels att klienterna själva inte ville ha tolk av massor 

med anledningar, de tyckte att det blev ännu mer svårpratat då du ska sitta med två personer 

och prata om det här hemska som har hänt eller vad det nu kan vara. Men också att de inte litar 

på tolkarna och sådana saker. Men också att många tolkar är helt jävla kassa, det är ju så. Jag 

vet inte hur jag ska säga det på något annat sätt. (K5) 

 

Varför de unga kan ha svårt att lita på tolkar beskrivs tydligt av en annan kurator: 

För många är ju rädda att tolkar ska prata och i vissa språk, eller inom vissa sammanhang kan 

ju vara små. Exempelvis att de ses i kyrkan eller på någon fest eller sådär och det kan ju bli 

jättestressigt för många. (K1) 
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Att de unga upplever samtal med tolk som svårare och att de inte vet om de vågar lita på tolken, 

särskilt om sammanhanget är litet, synliggör en problematik som kuratorn ställs inför och måste 

beakta. Bristande tillit synliggör därför hinder för kommunikationen mellan den unga och 

kuratorn. Hinder som gör att den unga kanske inte vågar berätta om sina problem. 

Här tydliggörs vikten, enligt vår tolkning, av kuratorns lyhördhet, öppenhet och balansgång för 

att kunna få reda på vad det är som eventuellt håller tillbaka den unga. Hindret, den bristande 

tilliten, kan förstås genom barriärmodellen som antyder att direkt kommunikation mellan 

människor är omöjlig då det alltid finns något hinder (Nilsson & Waldermarson, 2007:23). 

Konsekvensen av denna form av hinder, bristande tillit för tolken, är att samtalet inte hjälper 

den unga. I situationer där sammanhangen är mindre, det vill säga där det inte finns så många 

tolkar inom en och samma dialekt eller språk, kan det krävas mer tid för att bygga en tillitsfull 

relation till den unga. I tidigare forskning lyfts kuratorers rädslor i samtal genom tolk upp 

(Century, Leavey & Payne, 2007:30). Däremot framgår inte att personen som träffar kuratorn 

också har rädslor för samtal genom tolk och att de ska bli igenkända eller framförallt att tolken 

inte ska hålla sin tystnadsplikt. Resultatet i vår studie står ut från tidigare forskning då det 

saknas.  

 

Vidare redogjorde en av kuratorerna för hur osäkerhet hos den unga kan och bör kringgås 

genom något som kallas matchning. Detta beskrivs av en informant nedan: 

Sen är det också så att det kanske inte blir jättebra med en äldre man som tolk till en ung kvinna, 

där kan du behöva tänka till lite ibland. Man kan behöva önska en kvinnlig tolk ibland. Har det 

varit en övergreppssituation så kanske det inte alls blir bra med en man. Det kan vara vissa 

kulturella aspekter… Att en gift kvinna med en viss sjukdom inte vill ha en manlig tolk från 

samma kultur. Sen kan du ju inte förutsätta att det alltid är ett problem heller men det är bra 

att försöka förvissa sig om att det blir så bra som möjligt. (K2) 

 

Utöver samarbetet mellan kurator och tolk framgår det alltså att även en fungerande matchning 

mellan tolk och den unga är relevant. Som framgår i citatet finns det situationer där det är viktigt 

att kuratorn tänker till och ser till att omständigheterna för samtalet blir så bra som möjligt. 

Detta kan förklaras genom det teoretiska begreppet social interaktion. Då människor ständigt 

befinner sig i social interaktion, med andra människor eller i sin egen tankeprocess (Trost & 

Levin, 2010:19f) är begreppet relevant för att beskriva varför matchning mellan den unga och 

tolken är viktigt. Då tolken är en del i den sociala interaktionen genom att delta i samtalet är 
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det därför rimligt att anta att den unga och tolkens samspel och hur de fungerar ihop också 

spelar in på samtalet, precis som samspelet mellan kurator och tolk är av vikt. 

 

Att det är viktigt att matcha tolken med den person som behöver tolkning är något som även 

framgår av tidigare forskning. Om matchningen mellan personen som kommer till kurator och 

tolken inte är bra så innebär det en svårighet för samtalet. Precis som framgår av citatet 

exemplifierades även i tidigare forskning en olämplig matchning när en kvinna blivit utsatt för 

övergrepp av en man och tolken i sin tur är man (Engstrom, Roth och Hollis, 2010:66). 

Vår tolkning är att det även här är viktigt att kurator är lyhörd för att därefter kunna avgöra 

faktorer som är viktiga att förhålla sig till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

den sociala interaktionen och samtalet. Vi tolkar även resultatet och den tidigare forskningen 

som att matchningen mellan tolk och den person som kommer till kuratorn som minst lika viktig 

för ett lyckat samtal som att samspelet mellan kuratorn och tolken fungerar. 

Ett annat perspektiv på viktiga faktorer i tolkmedierade samtal framkom i en intervju med en 

av tolkarna och det är hur man sitter i rummet under samtalet. 

Det får man ha vissa strategier för, till exempel hur man sitter i rummet. Om ni två [pekar på 

intervjuarna] skulle ha ett samtal via mig nu så skulle vi sitta ganska besvärligt då ni båda tittar 

på mig. Ni ska kunna titta på varandra och ändå ha mig lite i ögonvrån och så hör ni mig båda 

bra och jag ser er båda. En sådan sak är jätteviktigt. (T1) 

 

Denna informant lyfter alltså vikten av hur den fysiska miljön och stolarnas placering kan 

påverka hur samtalet blir. Även detta kan förklaras genom begreppet social interaktion. Social 

interaktion innebär all typ av interaktion mellan människor vilket alltså innefattar allt från 

samtal till minspel och kroppsspråk (Trost & Levin, 2010:19f). Det tolken påpekar som viktigt 

i citatet ovan är att placeringen av samtalets deltagare ska vara på så sätt att kommunikationen 

sker mellan de parter som ska samtala och att tolkens placering är lite utanför denna men att 

det är viktigt att tolken fortfarande ser de båda. 

 

Av detta gör vi tolkningen att den sociala interaktionen, i detta fall speciellt minspel och 

kroppsspråk är viktigt för att samtalet blir bra och tolken kan göra ett bra jobb. Att informanten 

belyser att det är viktigt att tolken ser båda parterna tolkar vi som att kommunikationen i detta 

fall handlar om mycket mer än det som verbalt uttalas, att det även är viktigt för tolkningen att 

tolken har möjlighet att se vilket kroppsspråk eller minspel den som talar har för att således 
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göra en så bra tolkning som möjligt. Hur parterna sitter påverkar alltså den sociala interaktionen 

och är en viktig aspekt att ha i åtanke inför ett tolkmedierat samtal. 

 

Hur parterna i samtalet sitter har även att göra med att de samtalande parterna ska ha en 

direktkontakt. Vikten av direktkontakt mellan kurator och ungdom är något som flera av 

informanterna lyfte även när samtalet medierats genom tolk. 

Jag försöker ju ha en direkt kommunikation med ungdomen, både kroppsspråk och ögonkontakt 

och så… även om vi har tolk. Och där kan ju tolken ibland gå in i det och själv bli 

jätteengagerad. Och ibland bakåtlutad och bara översätta. Jag försöker ha en direktkontakt 

med ungdomen så att man ändå fångar upp och kanske ser hur landade det här, eller förstod 

den vad jag menade… pratar vi om samma sak eller sådär. (K1) 

 

Att kuratorn har ett samtal genom en tolk påverkar alltså inte sättet att bemöta den unga utan 

samma direktkontakt som finns i samtal utan tolk återfinns även i tolkmedierade samtal, det är 

det språkliga som går genom tolken men kontakten finns fortfarande mellan kurator och den 

unga. 

 

Återigen aktualiseras begreppet social interaktion. Detta då det är av vikt att den sociala 

interaktionen, innefattande det verbala, kroppsspråk och minspel (Trost & Levin, 2010:19f), 

fortfarande sker mellan den unga och kurator, även om samtalet förs genom tolk. 

Vår tolkning är att det är viktigt att samtalet och den sociala interaktionen i huvudsak sker 

mellan kuratorn och den unga men att tolken ändå deltar i denna interaktion genom sin plats i 

rummet, i samtalet och som språklig förmedlare. Denna direktkontakt tolkar vi som viktig för 

att den terapeutiska relationen mellan kurator och den unga ska kunna skapas och bibehållas. 

Det som framkommer av resultatet gällande de praktiska förutsättningarna för samtal, som 

parternas placering i rummet och vikten av direktkontakt mellan kurator och den unga är något 

som inte återfunnits i tidigare forskning. Den forskning som presenterats har fokuserat mer på 

samspelet mellan professionell och tolk än förutsättningarna i själva samtalet, på plats och hur 

detta i sin tur påverkar samtalets utfall. 

9.3.3 Yttre faktorer 

Med yttre faktorer menas omständigheter som utifrån påverkar samtalet eller kuratorns arbete 

med tolk. Detta kan exempelvis vara upphandling av tolkförmedling, utbildning av tolk samt 

vidareutbildning inom det specifika området sex- och samlevnad. Gällande organisatoriska 

faktorer beskriver en informant: 
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Det är ju det här med upphandling. Det kanske inte är den tolkförmedling som man alltid har 

tyckt var bäst som har vunnit upphandlingen. Så ibland fick vi ju faktiskt byta bort tolkar som 

vi faktiskt tyckte var jättebra. ( K2) 

 

De yttre faktorerna presenteras ha inverkan på vilken kvalitet tolkmedierade samtal kan få, 

vilket kuratorerna beskriver att de inte har inflytande över. Upphandlingar om tolkförmedling 

är ett exempel som påverkar kuratorernas arbete med tolk. Konsekvensen av upphandlingar är 

att kuratorerna inte ges möjlighet att arbeta upp en långvarig och tillitsfull relation med tolkar 

de anser fungerar bra i samtal. Detta kan kopplas till det som framkommit i tidigare forskning, 

att det var lättare att bygga relation till anställda tolkar jämfört med tolkar som rings in och 

arbetade via tolkförmedling (Becher & Wieling, 2015:454). Även för relationen mellan kurator 

och tolk behövdes tid för att kunna bygga ett gott samarbete, vilket ovanstående citat och 

tidigare forskning visar (Sawrikar, 2015:402). Detta kan förstås som ett hinder i sammanhanget 

då kurator och tolk har dåliga förutsättningar att bygga relationer, det vill säga en slags yttre 

barriär (Nilsson & Waldermarson, 2007:23). En barriär kan också vara att tolken inte kommer 

till bestämt samtal.  

När det gäller tolkens utbildning och eventuell vidareutbildning framkommer det i en av 

intervjuerna med tolkarna: 

Det finns en auktorisation och så finns det specialkompetens inom sjukvård eller rättstolkning. 

Det är väldigt, väldigt viktigt att det är en auktoriserad tolk när det handlar om känsliga ämnen. 

Det är nog så för många tolkanvändare att när man ringer tolkförmedlingen och beställer en 

tolk, då är det väl upp till tolkförmedlingen men det är det inte, utan det är tolkanvändarens 

ansvar att ha en kompetent tolk och det vet inte så många så det får ni gärna sprida!  ( T1) 

 

En av kuratorerna beskriver även en vidareutbildning inom just sex- och samlevnad som 

minskar risken att tolken säger fel ord eller inte vet vissa ord vilket beskrivs på detta sätt: 

Nu vet ju jag att det finns utbildade tolkar i sex- och samlevnad och där är ju oddsen mycket 

lägre och det är ju bra. Det tror jag att vi behöver jobba mycket mer med. (K4) 

 

Utbildning av tolkar beskrivs också vara en yttre faktor som påverkar samtalens kvalitet. Det 

framkommer att det tycks finnas en rad olika utbildningar, utöver auktorisationen, vilket en av 

informanterna menar att tolkanvändare inte känner till och som de får ta de negativa 

konsekvenserna av. Att använda en auktoriserad tolk i samtal om känsliga ämnen beskrivs som 

viktigt för att samtalet ska bli så bra som möjligt. 
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Att beställa tolk genom tolkförmedling är något som samtliga kuratorer gör och därför kan 

filter- och brusmodellen förklara skillnaden i tolkars utbildning som ett brus (Nilsson & 

Waldermarson 2007:27). Kuratorerna vet inte i förväg hur skicklig tolken är på att samtala om 

känsliga ämnen innan samtalet om kuratorn inte specifikt frågar efter en auktoriserad tolk med 

sex och samlevnadsutbildning. Majoriteten av kuratorerna sade sig be om en tolk med sex och 

samlevnadsutbildning men ingen uttryckte att de beställde en auktoriserad tolk, vilket skulle 

kunna bero på en föreställning om att tolkar via tolkförmedlingar ska vara auktoriserade men 

så är inte fallet. Kuratorerna menade också att önskemålet om en tolk med sex och 

samlevnadsutbildning inte heller alltid kunde uppfyllas. Det yttre bruset, det vill säga tolkens 

utbildningsbakgrund, kan därför komma att störa kommunikationen mellan kurator och den 

unga. Chanserna att samtalet blir på det sätt som kuratorn vill och förväntar sig, menar vi ökar 

om tolken är auktoriserad och har sex och samlevnadsutbildning. 

Vad som utöver ovanstående framkommer ha en yttre påverkan är tillgången till tolkar. Detta 

framkommer vara ytterst problematiskt och har enligt kuratorerna fört med sig negativa 

konsekvenser för kuratorernas arbete. Situationen beskrivs av en kurator som “i nuläget är det 

helt hopplöst” (K3). Detta uttrycks även på följande sätt: 

Just nu är det väldigt svårt att få tag på tolk. Vi påverkas jättemycket av det. Vi får ställa in 

väldigt många viktiga möten för att vi inte har tolk och det är inte roligt. [...] Det är nog ganska 

direkt kopplat till flyktingsituationen och det påverkar jättemycket. (K2) 

Ja, det är väl kanske svårt att få tag i just nu. Förhoppningsvis utbildas väl fler tolkar, för det 

kommer behövas fler. (K1) 

 

Detta är även något som tolkar lyfter fram, hur deras arbetssituation ser ut just nu: 

Det är jättestressigt, det är många, många samtal. Eftersom det är många som kommer nu, 

flyktingar och så. Det är roligt men det är många samtal, det är för mycket. (T2) 

Faktiskt, på grund av den här tiden som vi lever i är det mycket stress och väldigt lite tid. Tolken 

måste hinna till någon annan tolkning om det är på plats och kunden måste hinna med flera 

klienter. (T3) 

 

Rådande arbetssituation beskrivs av majoriteten av informanterna vara pressad. Anledningen 

tror många kan vara flyktingsituationen i Sverige, vilket också synliggörs i ovanstående citat. 

Efterfrågan på tolkar uppfattas vara högre än utbudet i dagsläget. Det framkom i vår studie 

såväl som i tidigare forskning att tolkar skulle vilja ha mer tid åt förberedelser inför samtal om 

känsliga ämnen för att göra ett bättre arbete (Crezee, Jülich & Haywards 2010:267f). Detta kan 

förstås utifrån de teoretiska begreppen social interaktion och nuet, vilket synliggör 
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föränderligheten i samhällsutvecklingen och därmed även möjligheten att kommunicera (Trost 

& Levin, 2010:26). Konsekvenserna av att inte kunna hålla i samtal om känsliga ämnen när den 

unga väl vågat sig till någon av mottagningarna är att de inte får den hjälp de behöver i tid. 

Yttre faktorer, så som rådande samhällssituation, ser vi för tillfället påverkar möjligheten till 

utveckling av goda relationer. 

9.4 Rollförväntningar 

Rollförväntningar är det som kuratorer och tolkar beskriver om sin förväntan på den andre. Det 

framkommer att deras förväntningar på varandras roller inte alltid är i enighet med 

uppfattningen om den egna rollen. Nedan presenteras förväntningarna utifrån kuratorns och 

tolkens perspektiv på deras respektive roller. 

9.4.1 Tolkens förväntningar på kuratorn 

I intervjuerna med tolkarna framkommer hur deras uppfattning och förväntning på kuratorns 

roll ser ut. Nedan presenteras två exempel: 

Jag tolkar det så här att kuratorn är huvudpersonen som ska berätta och förklara. (T2) 

Ja det är väl att jag ska tillåtas ta ansvar för min del. Att jag faktiskt ska få bestämma hur vi 

sitter till exempel. Och att jag ska få ta hand om de här sakerna som jag behöver ta hand om. 

(T1) 

 

En av tolkarna beskriver sina förväntningar på kuratorn genom att beskriva när det inte 

fungerat: 

De gånger som inte funkat måste nästan vara när det blir rörigt av olika anledningar, när det 

händer för mycket på en och samma gång eller när kuratorn inte håller isär saker och ting, då 

blir det svårare. Och när inte kuratorn förmår att se mig som ett verktyg utan tar mig för en 

person, då blir det jättesvårt. (T1)         

 

Det framkommer alltså att tolken förväntar sig att kuratorn är den som leder samtalet och har 

till uppgift att hålla ordning på det. En av tolkarna beskriver att det är extra viktigt i de 

sammanhang där den psykiska hälsan behandlas, att orden blir av större vikt. Kuratorns roll och 

förmåga att hålla struktur blir därför än viktigare och att tolken mer förhåller sig neutral och 

översätter.  Tolkens förväntningar på kuratorn är att få det utrymme som tolken anses behöva, 

exempelvis placering under samtalet. Tolken får på så sätt ett handlingsutrymme av kuratorn 

för att kunna skapa så bra förutsättningar för ett gott samtal som möjligt. 
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Detta resultat skiljer sig från delar av den tidigare forskning där det framkom att en förutsättning 

för ett lyckat samtal hängde på att tolken är den som leder samtalet, bland annat genom att se 

till att alla kommer till tals (Sawrikar, 2015:401). 

 

Tolkens förväntningar på kuratorn kan förklaras genom begreppet definitionen av situationen. 

Detta då det i resultatet framkommer att tolkarna förväntar sig att rollerna är tydligt åtskilda 

och att yrkena således inte går in i varandra samt att få det utrymme som de behöver för att göra 

ett gott jobb. Vi menar att detta förutsätter att kuratorn och tolken definierar situationen på 

samma sätt. Om någon av parterna har en annan syn på rolluppdelningen blir det olika 

definitioner av samma situation vilket vi tror kan påverka samspelet till det negativa och risk 

finns för att missförstånd och oenigheter uppstår vilket i slutändan riskerar gå ut över den unga. 

En djupare analys av samspelet mellan kurator och tolk kommer att redovisas i nästa avsnitt. 

 

I den tidigare forskningen har fokus varit på tolkens arbete men de professionellas och tolkens 

uppfattning om det. Fokus har således inte varit riktat mot kuratorns roll i de tolkmedierade 

samtalen utan mer vad tolken uppfattat som jobbigt, exempelvis om kuratorn pratar för fort 

eller med för kraftig dialekt (Crezee, Jülich och Haywards, 2010:259). Något annat som tidigare 

forskning belyst var även önskemålet från tolkens sida att få en förberedelse innan samtal om 

känsliga ämnen (se Sawrikar, 2015:402; Crezee, Jülich & Haywards, 2010:267f). Således 

saknas forskning utifrån tolkens perspektiv, något som vi tror kan bero på att tolken ses som ett 

verktyg i samtal och därför inte huvudsakligt fokus. 

Vår undersökning visar även att tolkarna inte får några förberedelser inför samtal, att de aldrig 

vet vad det ska handla om innan samtalet men skulle uppskatta att få veta det, vilket presenteras 

som en möjliggörande faktor för ett gott samspel i avsnitt 9.4.3 Samspel mellan kurator och 

tolk. 

9.4.2 Kuratorns förväntningar på tolken 

Något som framkommer vara en av grunderna i kuratorns roll är lyhördhet, något som även 

visar sig vara viktigt för att tolkens arbete ska uppfattas som bra. Kuratorerna beskriver det vara 

viktigt att tolken kan känna in den unga. Det framkommer även att samtliga kuratorer har en 

uppfattning om att tolken ska översätta det de säger, ord för ord. Det finns dock en viss 

förståelse för att det kan vara svårt för tolken men samtidigt så uppskattas det sällan av 

kuratorerna när de inte gör det förväntade, om det inte blir bra. Blir det däremot bra upplevs det 

mer accepterat att tolken går utanför sin roll vilket beskrivs på följande sätt: 
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Nu låter det krasst här men jag förutsätter att tolken bara ska översätta det jag säger och vara 

lite mer blank. Sen är det ju trevligt om tolken har ett sätt som känns inkännande och trevligt 

men det är min förväntan. Sen har den ibland inte uppfyllts och då blir det ju tokigt. Man känner 

att tolken kanske lägger sig i lite eller vill tillägga lite saker själv. (K2) 

 

Kuratorerna beskriver även på vilket sätt det är bra när tolkar kan förmedla mer än enbart det 

som sägs. Detta uttrycks på olika sätt vilket synliggör en tvetydig bild av vad som förväntas av 

tolkens roll. 

I någon slags ideal situation skulle ju tolken bara vara ett instrument. Nu tänker jag att det inte 

riktigt funkar så. Jag tror inte att det går att tänka så kring människor, att man inte påverkar. 

Men egentligen så är det ju en förmedlare, någon slags mellanlänk [...] Vara ett 

språkinstrument men med åren så blev det mer uppenbart att man behövde tänka att det var 

någon annan form av socialt instrument också. Och det behöver inte vara dåligt. (K5) 

 

Man kan känna att det blir en slags omsorg lite grann. En del tolkar blir väldigt engagerade i 

de här ungdomarnas historier. Det kan bli bra men det kan också bli svårt. En del tolkar blir 

kanske engagerade lite för mycket eller nästan börjar gråta själva och så, det är också en hårfin 

balansgång. För ibland kanske det blir jätterätt men ibland kanske det blir too much och helt 

fel och stör vår kommunikation. (K1) 

 

Kuratorernas förväntningar på tolken är som nämnt ambivalent då de dels framhäver vikten av 

att endast tolka det som sägs, något som beskrivs som en grundläggande förväntning. Men 

samtidigt framkommer att när tolkarna går utanför sin roll kan en slags omsorgs bildas som kan 

få den unga att slappna av, vilket uppfattas som väldigt bra.  

 

Denna tvetydighet angående synen på tolkens roll är något som är tydligt återkom även i 

tidigare forskning. Där framkom, precis som i denna undersöknings resultat, att tolkens roll var 

tydlig och gick ut på att översätta det som sägs. Men den tidigare forskningen belyste även 

samma, lite bakomliggande, önskan om att tolken också gick utanför denna roll (se Engstrom, 

Roth & Hollis, 2010:62f; Sawrikar, 2015:400f; Becher & Wieling, 2015:453f). Vad som 

däremot skiljer vårt resultat från tidigare forskning är kuratorernas uppfattning av tolkens roll i 

denna studie är att de menar att när tolken går utanför sin roll (och det blir bra) handlar det om 

att visa omsorg och på olika sätt få den unga bekväm i situationen. Tidigare resultat handlade 

om att tolken blev som en kulturell brygga mellan den professionella och den unga, vilket 

innebar att förklara kulturella skillnader och eventuella missförstånd. Således är tvetydigheten 
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gällande tolkens roll i samtal återkommande men att den ser olika ut i vår undersökning och 

tidigare forskningen. 

Att tolken antar olika roller i sin tolkning framgår även det i tidigare forskning. I Bischoff, 

Kurth och Henleys (2012) studie framkom att tolken antar olika roller beroende på erfarenhet 

och att dessa exempelvis kunde vara ord-för-ord-rolltolkningen och relationsskapande- och 

stödjanderolltolkningen (2012:10ff) vilken kan liknas de roller som utkristalliserats i vår 

undersökning. 

 

Då kuratorn och tolken i samtalet befinner sig i en social interaktion, innefattar även detta deras 

förväntningar på varandra. Den sociala interaktionen bör också förstås som en ständigt 

pågående process (Trost & Levin, 2010:19f) vilket kan förklara tvetydigheten i kuratorernas 

förväntningar på tolken. Detta då vår tolkning är att det skiljer sig från situation till situation, 

vilket kan förstås genom att den sociala interaktionen ser olika ut i olika situationer. Således är 

förväntningarna från kuratorns sida olika beroende på vilket också leder till en svårighet att 

definiera tolkens roll som en enda. Tvetydigheten angående tolkens roll påverkar samspelet 

med kuratorn, vilket redovisas i avsnittet nedan. 

9.4.3 Samspelet mellan kurator och tolk 

Samspelet mellan kurator och tolk i samtal om känsliga ämnen präglas av de olika förväntningar 

som de två yrkesgrupperna har på varandras roller. Som framgår i avsnittet ovan finns en 

tvetydighet i bilden av tolkens roll där de å ena sidan förväntas tolka endast det som sägs men 

även förväntas, utöver tolkningen, att exempelvis få den unga att känna sig bekväm. I detta 

avsnitt kommer inledningsvis möjligheter och svårigheter, för samspel mellan kurator och tolk 

i samtal om känsliga ämnen, att redovisas och därefter förutsättningarna för ett gott samarbete. 

 

En möjliggörande faktor för samspelet är att tolken innan samtalet får förberedelse och att 

kuratorn informerar den om vad som ska tas upp. Men även att efter samtalet få möjlighet att 

ge feedback eller gå igenom samtalet. 

Men vissa professionella de förbereder och säger vi kommer prata om det här och det här. Tar 

bara tre, fyra meningar, det räcker. (T3) 

 

Efter att tjejen hade gått frågade tolken “får jag prata med er en stund” och så började hon 

gråta. Jag och barnmorskan var inte riktigt beredda på det här. Så pratade vi om det och hon 

gav oss feedback på bra saker vi sagt. Jag tänker att hon hade jättemycket bra att säga. (K5) 
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Att kuratorn har förberedande samtal med tolken innan möjliggör för kurator och tolk att skapa 

en gemensam definition av situationen, det vill säga att båda har samma bild och delar 

uppfattning om en specifik händelse (Trost & Levin, 2010:14). Ett samtal efter kan även ge 

ytterligare en dimension av vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra i 

samarbetet. Detta tolkar vi som möjliggörande för båda kurator och tolk oavsett om just de 

kommer arbeta tillsammans enbart för en dag eller vid flera tillfällen. Genom social interaktion 

kan de lära av deras förväntningar på varandra och få med sig värdefulla verktyg för framtiden, 

både vad gäller ordval men också mer specifikt i interaktionen och rytmen av samtalet. Det 

framgick även i tidigare forskning att förberedelser möjliggjorde att tolken kunde göra ett bättre 

arbete och det kunde förbättra kuratorns och tolkens samspel i det direkta samtalet med den 

unga (se Crezee, Jülich & Haywards 2010:267f och Sawrikar 2015:402). 

 

Något som majoriteten av kuratorerna lyfter som en svårighet för samspel i tolkmedierade 

samtal är när tolken för in egna värderingar i samtalet eller på eget initiativ förklarar saker. 

Något som inte alls blev bra var en tolk som en gång ville hjälpa till, vilket de inte ska göra. De 

ska bara översätta. En kvinna som hade en exman som skulle kallas. Hon kunde inte exmannens 

adress och då ville tolken hjälpa till och lämna hans personnummer för tolken brukade tolka åt 

honom också. Det samtalet fick vi ju bryta, tolken fick gå ut. Förtroende var ju helt sprucket. 

(K2) 

 

Vad som beskrivs vara en viktig förutsättning för ett gott samspel är att i början av samtalet 

tydliggöra vad tolkens uppgift är och varför. 

Att vi är samspelta i vad uppdraget är. Tolkar har ju liksom en inledning och säger “hej jag 

heter X, jag är tolk och tolka det här språket, jag översätter bara det som sägs” och så säger 

de det till mig på svenska och sedan på det språket som tolkas. Det är kontaktens regler, det är 

avgörande att man har samma mål. Och överenskommelse av vad som ska sägas. (K4) 

 

Utöver att uttala tolkens uppgift beskriver en kurator att det är viktigt att rollerna och 

arbetsuppgifterna skiljs åt. 

Det krävs ju någon slags ömsesidig respekt mellan en själv och tolken för det uppdrag man har. 

Att det inte får blir sammanblandat liksom, tolken är inte där för att vara kurator och jag ska 

egentligen inte lägga mig i heller hur tolken jobbar. Så någon form av tillit där. (K5) 

 

Även tolkar anser att det är viktigt att rollerna är tydliga, vilket framkommer i avsnitt 9.4.1 

Tolkens syn på kuratorn där det beskrivs som en viktig faktor för ett gott samspel. 
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Samspelet mellan kuratorn och tolken kan förstås genom begreppet social interaktion. Det som 

sker i samtalet är ständigt en process där de båda parterna, men även den unga, påverkar 

varandra. Inom den sociala interaktionen ryms även förväntningar och hur vi handlar efter vad 

som förväntas av oss men också hur vi inte handlar även om det förväntas av oss, trots att vi är 

medvetna om dessa förväntningar (Trost & Levin, 2010:19f). Detta är tätt sammankopplat med 

begreppet definitionen av situationen då en förutsättning för att parterna ska arbeta i 

samförstånd är att de definierar situationen på samma sätt, det vill säga vem som har vilken roll 

och vad som ingår i den rollen. 

 

Vår tolkning är att för att ett tolkmedierat samtal om känsliga ämnen ska bli bra krävs det ett 

samspel och ett samförstånd mellan kurator och tolk, något som uppkommer i en social 

interaktion med varandra. I den sociala interaktionen tydliggörs parternas förväntningar på den 

andres roll och handlande.  För att detta samförstånd ska uppnås är vår tolkning att det är 

nödvändigt att den definition av situationen som råder i samtalet är ömsesidig, att kuratorn och 

tolken således har samma definition av samma situation. 

 

Vår tolkning är att vikten av att rollerna är tydligt uttalade för att samspelet ska fungera även 

påverkar om det som ovan beskrivs som en försvårande faktor, nämligen att tolken tar in sina 

egna värderingar, sker eller inte. Det vill säga är båda parter införstådda med sin roll minskar 

även risken för att tolken tar in sina egna värderingar, då detta är något som framkommer att de 

inte ska göra då det inte ingår i deras roll. Men här bör det också tas i beaktande att denna 

situation är mer komplex än så. Vår tolkning är att kuratorerna uppfattar inledningen som 

tolkarna har i början av ett samtal som ett tydliggörande av roller. Men även om tolken säger 

att den enbart ska tolka det som sägs så är det inte säkert att så är fallet. Vår tolkning är att det 

är här tilliten kommer in, som informant K5 beskriver ovan. Kuratorn kan inte veta om tolken 

håller sig neutral och endast översätter det som sägs, enligt god tolksed, men måste lita på det. 

För att denna tillit ska kunna byggas upp krävs det exempelvis ytterligare utbildning för tolkar 

samt gemensam förberedelse innan samtal. Vår tolkning att det finns ett stort behov av att 

tolkmedierade samtal inom socialt arbete som forskningsområde blir belyst för att öka 

kunskapen både hos tolkanvändarna, i detta fall kuratorerna men även hos tolkarna för att förstå 

det komplexa i samspelet och på så sätt möjliggöra goda samspel och således även bra samtal. 
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10. DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur kuratorer på ungdoms- och 

Sesammottagningar upplever kurativa samtal om känsliga ämnen, som sex och samlevnad, när 

de medierats genom tolk. 

Vad gäller den första forskningsfrågan om hur kuratorerna ser på sitt ansvar i kommunikationen 

om känsliga ämnen så framkommer tre huvudsakliga resultat vilka är lyhördhet, öppenhet och 

balansgång. Enligt kuratorerna möjliggör det för den unga att våga prata om det hen uppfattar 

som svårt och känsligt. Detta framkom även i tidigare forskning som Hansson Bocangel (2013) 

och Wendt et al (2010).  

 

För att besvara den andra forskningsfrågan, om kuratorernas upplevelser av samtal om känsliga 

ämnen när de medierats genom tolk, visar resultatet att majoriteten är negativa då samtalen 

beskrivs vara jobbiga och problematiska. Resultatet visar att det beror på både inre och yttre 

faktorer. Inre faktorer som den ungas tillit till tolken, kuratorns känsla av att inte ha kontroll 

över vad som sägs och praktiska aspekter som hur parterna sitter under samtalet. De yttre 

faktorer som påverkar samtal är upphandling av tolkförmedling och tolkens utbildning samt 

vidareutbildning. För att besvara den tredje forskningsfrågan om möjligheter och svårigheter 

för tolkmedierade samtal visar resultatet att möjligheter exempelvis är att tolken blir informerad 

innan samtal om känsliga ämnen för att kunna förbereda sig. Även ett summerande samtal efter 

samtalet uppfattas som positivt. Svårigheter är att tolken exempelvis går utanför sin roll och 

lägger in egna värderingar i samtal med den unga. 

 

För att samtal ska bli bra krävs ett fungerande samspel mellan kurator och tolk vilket i sin tur 

kräver en tydlig rollfördelning. Gällande den fjärde forskningsfrågan om hur de beskriver 

varandras roller framkommer att tolkens förväntningar på kuratorn är att denne ska vara 

professionell och styra samtalet genom att hålla ordning men samtidigt ge tolken det utrymme 

som behövs. Resultatet visar att kuratorernas förväntningar på tolken är ambivalenta då tolken 

å ena sidan förväntas att enbart översätta det som sägs men samtidigt, också förväntas gå utanför 

rollen genom att exempelvis visa omsorg. När tolken frångår den ursprungliga rollen, ord-för-

ord tolkningen och det blir bra så inkluderas det i tolkens roll. När det däremot inte blir bra 

upplever kuratorerna att tolken går över gränsen och det upplevs som väldigt negativt. Tolkens 

roll är således väldigt komplex eftersom förväntningarna på den varierar från kurator till kurator 

och från situation till situation.  
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Hur det kommer sig att kuratorerna har en sådan negativ och ambivalent bild av att arbeta 

genom tolk kan tänkas grunda sig i att den terapeutiska relationen mellan kurator och den unga 

störs. Tolken, som tredje part, fungerar idealt som en kanal i kommunikationen mellan kuratorn 

och den unga. Men om yttre eller inre faktorer påverkar, som tydligt framkommer i denna 

undersökning, riskerar tolken att bli ett brus i kommunikationen. Bruset ger upphov till minskad 

kontroll hos kuratorerna, vilket de upplever vara problematiskt. De tappar därmed kontroll över 

kommunikationen, som de upplever känns osäkert och otryggt inte bara för dem själva men 

också för den unga. En ytterligare dimension i undersökningens kontext är att kuratorerna 

samtalar med unga om känsliga ämnen. Detta ökar behovet av att den terapeutiska relationen 

är trygg, vilket gör det ännu viktigare att samspelet mellan kurator och tolk fungerar. Känsliga 

ämnen, som sexualitet, präglas av den rådande samhällssynen och skiljer sig därför åt i olika 

sociala och kulturella sammanhang. Med tre personer i rummet som ska samtala om något högst 

socialt och kulturellt förknippat, som sexualitet är, gör samtalet än mer komplext. 

 

Kuratorernas arbete, i denna undersökning, angränsar till andra områden vilket innebär att de 

måste ta hänsyn till det medicinska men också det sociala. Den sociala kunskapen, om kultur 

och normer men även det psykosociala måendet är vad kuratorn bland annat kan komplettera 

den medicinska kunskapen med på ungdoms- och Sesammottagningar. Deras tvärprofessionella 

arbete har kommit att prägla vårt förhållningssätt till tidigare forskning. Då det finns en 

kunskapslucka i det område vi rört oss i har insamlingen av tidigare forskning behövts breddas 

och kommit att innefatta forskning från hälso- och sjukvårdsområdet. Vi är medvetna om att 

vår tidigare forskning inte är direkt kopplad till det arbete som kuratorerna på ungdoms- och 

Sesammottagningarna bedriver. Men då undersökningens syfte är att explorativt undersöka 

kuratorers upplevelser av tolkmedierade samtal anser vi den tidigare forskningen vara relevant. 

Detta då den, liksom undersökningens kontext, innefattar tvärprofessionella arbetsplatser där 

huvudsaklig arbetsuppgift är samtal.  

 

Syftet med vår undersökning kan studeras utifrån flera perspektiv då det som nämnt angränsar 

till flera områden, som socialt arbete, sexologi och hälso- och sjukvård. Två perspektiv som vi 

tidigare valt bort är intersektionalitet och makt vilka vi anser skulle kunna komplettera 

nuvarande interaktions- och kommunikationsteoretiska perspektiv med intressanta resultat. 

Detta skulle kunna synliggöra komplexiteten i samspelet mellan kurator och tolk utifrån 

exempelvis kön, etnicitet och klass. Ett annat perspektiv som skulle kunna synliggöra hur den 
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medicinska diskursen påverkar kuratorers samtal med unga är ett organisationsperspektiv, som 

skulle kunna bidra med kunskap på meso-nivå.  

 

Något som framkom i denna undersökning men som vi inte haft för avsikt att belysa är 

organisatoriska faktorer, framförallt inom tolkutbildningarna.  Det framkommer finnas allmän 

kunskapsbrist gällande de olika utbildningarna och kvalitetsskillnaden som följer. Detta är 

något som vår undersökning antyder i slutänden påverkar samtalet då det präglar tolkens 

kvalitet. Eftersom vår undersökning är den första som i en svensk kontext belyser kuratorers 

arbete i samtal om känsliga ämnen medierade genom tolk, anser vi att resultatet är viktigt för 

framtida tolkmedierade samtal. Vår undersökning belyser även behovet av fortsatt forskning 

för att öka och sprida kunskapen om komplexiteten i att arbeta med tolk inom detta område. 

Det är utöver det också viktigt för att fylla kunskapsluckan gällande tolkarnas olika utbildningar 

och tydliggöra vems ansvar det är att tolken har adekvat utbildning. Detta för att möjliggöra en 

positiv upplevelse av att arbeta med tolk eftersom det inte är ovanligt inom det kurativa arbetet 

i Sverige idag. Det är inte heller något som visar tecken på att minska, tvärtom, vilket återigen 

understryker behovet av fortsatt forskning.  

 

Avslutningsvis visar vårt resultat, tillika tidigare forskning (se bland annat Engstrom, Roth & 

Hollis, 2010:62f; Sawrikar, 2015:400f; Becher & Wieling, 2015:453f), att kuratorers arbete 

genom tolk är komplext, i synnerhet i samtal om känsliga ämnen. Utöver de mer praktiska 

resultat som redovisats angående tolkmedierade samtal framkommer ett viktigt övergripande 

resultat. Nämligen att kuratorers samtal med unga påverkas av vilken kompetens och utbildning 

tolken de beställer har eftersom samtalets kvalitet blir därefter. En ökad kunskap om vad som 

krävs för att samtala med tolk och om de olika nivåer av tolkutbildning som finns är således 

nödvändig för att kuratorerna ska kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för bra 

tolkmedierade samtal.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide för kuratorerna på ungdomsmottagningar 
 

Påminn om: Forskningsetiska principer: Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav! 
 

Tema för intervjuguiden:  

1. Kuratorns arbete/roll (basic) 

2. Känsliga ämnen, som sex och samlevnad, utan/ med tolk 

3. Kuratorns samspel och relation till tolken 
 

Tema 1: Kuratorns arbete/roll (basic) 

 Hur skulle du beskriva ditt yrke som kurator? 

 Hur skulle du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 FSUM om arbetet med ungdomar: 

“I målgruppen ska ingen diskrimineras på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning.“  

 I kontexten etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, hur skulle du 

beskriva att ni arbetar för att inkludera dessa ungdomar? 
 

Vi har tolkat FSUM Handbok som att ungdomsmottagningen blir en kultur- och 

normförmedlare (inom sex och samlevnad) av den svenska kontexten.  

 Skulle du hålla med om det, eller hur tänker du kring det?  Vilket ansvar skulle du 

säga att du har gentemot ungdomarna?  
 

Tema 2: Känsliga ämnen, som sex och samlevnad, utan/med tolk: 

 Vad är din uppfattning/definition av känsliga ämnen? Varför? (Vad tänker du är 

känsliga ämnen här på ungdomsmottagningen att prata om?) 

 Hur upplever du att ungdomarna du möter i ditt arbete känner gällande känsliga 

ämnen? (Kan du ge exempel?) 

 Ser du några svårigheter/möjligheter att prata om sex och samlevnad med ungdomar? 

 Upplever/tror du att det skiljer sig åt beroende på ungdomens kulturella tillhörighet? 

 Kan du se något annat som särskiljer när det gäller svårigheter/möjligheter som t.ex. 

ungdomens ålder 
 

 Hur upplever du att det är att använda tolk när ungdomen pratar om känsliga ämnen, 

som personliga sex- och samlevnadsfrågor? 

 Hur påverkas samtalet av att ha ytterligare en person i rummet? 

 Kan du exemplifiera tillfällen som har varit bra respektive problematiska vid 

användning av tolk i sex- och samlevnadssammanhang? 
 

Tema 3: Kuratorns samspel och relation till tolken: 

 Beskriv hur du går till väga om en ungdom inte pratar svenska? 

 Har ni på mottagningen några rutiner gällande detta och i sådant fall hur ser de ut? 

 Använder ni er av återkommande tolkar, hur fungerar det? 

 Hur skulle Du beskriva tolkens roll/kuratorns roll arbetsuppgift när ni arbetar 

tillsammans?  

 Hur fungerar samspelet?  

 Vad anser du krävs för ett gott samspel och samarbete i tolkmedierade samtal?  
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 Vilka förväntningar har du på tolken? 

 Vilka för- och nackdelar ser Du med att använda tolk? 

 Kan du ge exempel på situationer där Du använt dig av tolk? 

 Vad fungerade/fungerade inte? 

 Hur ser du på din egen roll i samtalet, på vilket sätt kan du påverka samarbetet med 

tolken?  

 Ser du några konsekvenser för ungdomen av att vara i behov av tolk vid känsliga 

samtal? I så fall, vilka? Hur hanteras/åtgärdas det? 
 

 När du började arbeta som kurator, var du förbered på arbetet med tolk? 

 Har ni kuratorer gått någon kurs/fått någon information om hur samtal genom tolk går 

till och hur de bör hållas? 

 Med de förändringar som nu sker i världen, som stora flyktingströmmar till följd av 

krig, hur är din uppfattning av framtiden och ditt fortsatta arbete som kurator?  
 

 

Uppföljningsfrågor: 

 

- Kan du säga något mer om x...? 

- Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände…? 

- Har du fler exempel på det…? 

 

- Vad kände du då? 

- Vad har du för uppfattning i den frågan? 

- När du säger X… menar du då…?  

 

Avslutande frågor: 
 

 Har du något som du skulle vilja komplettera som du kommit på under intervjuns 

gång? 

 Är det något du känner att vi har glömt fråga dig som du anser är viktig att vi får med 

oss? 

 Har du några frågor till oss? 

 

 

Tack för medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för kuratorerna på Sesammottagningarna 
 

Påminn om: Forskningsetiska principer: Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav! 
 

Tema för intervjuguiden: 

1. Kuratorns arbete/roll (basic) 

2. Känsliga ämnen, som sex och samlevnad, utan/ med tolk 

3. Kuratorns samspel och relation till tolken 
 

Tema 1: Kuratorns arbete/roll (basic) 

 Hur skulle du beskriva ditt yrke som kurator? 

 Hur skulle du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 SLL:s jämställdhetspolicy om arbetet med människor: 

“Jämlikhetsbegreppet utgår i demokratiska sammanhang från principen om alla människors 

lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder 

och kön m m .“ 

 Hur upplever du att ni kuratorer arbetar enligt jämställdhetspolicyn i praktiken? 

 I kontexten etnisk tillhörighet, hur skulle du beskriva att ni arbetar för att inkludera 

unga vuxna med annan etnisk bakgrund än svensk? 
 

Vi har tolkat FSUM Handbok som att kuratorerna på ungdomsmottagningen blir en kultur- 

och normförmedlare (inom sex och samlevnad) av den svenska kontexten.  

 Skulle du hålla med om det, eller hur tänker du kring det?  

 Hur ser du på din roll som kurator på SESAM-mottagning? Liknar den kuratorns på 

ungdomsmottagningen eller skiljer de sig åt? 

 Vilket ansvar skulle du säga att du har gentemot de unga vuxna du möter? 
 

Tema 2: Känsliga ämnen, som sex och samlevnad, utan/med tolk: 

 Vad är din uppfattning/definition av känsliga ämnen? Varför? (Vad tänker du är 

känsliga ämnen att prata om SESAM-mottagningen?) 

 Hur upplever du att ungdomarna/unga vuxna du möter i ditt arbete känner gällande 

känsliga ämnen? (Kan du ge exempel?) 

 Ser du några svårigheter/möjligheter att prata om sex och samlevnad med 

ungdomar/unga vuxna? 

 Upplever/tror du att det skiljer sig åt beroende på den unges kulturella tillhörighet? 

 Kan du se något annat som skiljer sig åt vad gäller kontextuella faktorer, som t.ex. 

ålder, kön, etnicitet?  
 

 Hur upplever du att det är att använda tolk när den unge pratar om känsliga ämnen, 

som personliga sex- och samlevnadsfrågor? 

 Hur påverkas samtalet av att ha ytterligare en person i rummet? 

 Kan du exemplifiera tillfällen som har varit bra respektive problematiska vid 

användning av tolk i sex- och samlevnadssammanhang? 
 

Tema 3: Kuratorns samspel och relation till tolken: 

 Beskriv hur du går till väga om en ungdom/ung vuxen inte pratar svenska? 

 Har ni på mottagningen några rutiner gällande detta och i sådant fall hur ser de ut? 
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 Använder ni er av återkommande tolkar, hur fungerar det? 

 Hur skulle Du beskriva tolkens roll/kuratorns roll arbetsuppgift när ni arbetar 

tillsammans? 

 Hur fungerar samspelet? 

 Vad anser du krävs för ett gott samspel och samarbete i tolkmedierade samtal? 

 Vilka förväntningar har du på tolken? 

 Vilka för- och nackdelar ser Du med att använda tolk? 

 Kan du ge exempel på situationer där Du använt dig av tolk? 

 Vad fungerade/fungerade inte? 

 Hur ser du på din egen roll i samtalet, på vilket sätt kan du påverka samarbetet med 

tolken? 

 Ser du några konsekvenser för den unge av att vara i behov av tolk vid känsliga 

samtal? I så fall, vilka? Hur hanteras/åtgärdas det? 

 När du började arbeta som kurator, var du förbered på arbetet med tolk? 

 Har ni kuratorer gått någon kurs/fått någon information om hur samtal genom tolk går 

till och hur de bör hållas? 

 Med de förändringar som nu sker i världen, som stora flyktingströmmar till följd av 

krig, hur är din uppfattning av framtiden och ditt fortsatta arbete som kurator? 
 

Uppföljningsfrågor: 

 

- Kan du säga något mer om X...? 

- Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände…? 

- Har du fler exempel på det…? 

 

- Vad kände du då? 

- Vad har du för uppfattning i den frågan? 

- När du säger X… menar du då Y? 

 

Avslutande frågor: 
 

 Har du något som du skulle vilja komplettera som du kommit på under intervjuns 

gång? 

 Är det något du känner att vi har glömt fråga dig som du anser är viktig att vi får med 

oss? 

 Har du några frågor till oss? 

 

 

Tack för medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide för tolkar 

Teman 

1. Tolkens arbetsuppgift 

 Vilken typ av utbildning har du?  

 Hur skulle Du beskriva din arbetsuppgift som tolk?  

 Beskriv hur en arbetsdag ser ut för dig.  

 Upplever du att det finns några svårigheter med vissa arbetsuppdrag? I så fall vilka 

och hur? 
 

2) Samarbete med kuratorn 

 Hur skulle Du beskriva tolkens roll respektive kuratorns roll i samtal där tolk behövs?  

 Vilka förväntningar har du på kuratorn inför ett samtal?  

 Hur skulle Du beskriva samarbetet mellan kurator och tolk? 

 Berätta hur Du resonerar kring tolkanvändningens konsekvenser för ungdomen? 

 Kan du ge exempel på situationer där Du tolkat? 

 Vad fungerade/fungerade inte? 

    

3) Arbete med känsliga ämnen 

 Hur skulle du definiera känsliga ämnen? 

 Har du fått någon utbildning eller liknande i att tolka känsliga ämnen och i sådan 

vilken?  

 Upplever du att känsliga ämnen skiljer sig åt beroende på exempelvis ålder eller 

etnisk/kulturell bakgrund?  

 Hur upplever du att det är att tolka i situationer där ungdomen pratar om känsliga 

ämnen, som sex- och samlevnadsfrågor? 

 Med de förändringar som nu sker i världen, som stora flyktingströmmar till följd av 

krig, hur är din uppfattning av framtiden och ditt fortsatta arbete som tolk?  
 


