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Abstract 

Author: Jennifer Henriksson & Linnéa Lindberg 

Title: ” I need to remind myself a little, that i am the leader of the meeting”: A qualitative 

study on social workers experiences and management of interpreted meetings. [Translated 

title] 

Supervisor: Carina Petersson 

Assessor: Magnus Karlsson 

The purpose of this study was to describe and analyze how social workers within social 

services experience and handle the communication as well as problems in interpreted 

meetings. Furthermore to examine the need for education for interpreter users. The aim was to 

get an increased understanding of interpreted meetings from social workers perspective and 

thereby inspire to improve the work to the benefit the client.  

The study was conducted in one municipality with six social workers, using qualitative semi-

structured interviews. This method was chosen with the purpose to enable follow-up 

questions and in-depth answers. The analysis was based on the mathematical theory of 

communication and the theory about street-level bureaucracy. The results of this study 

showed that using only verbal communication becomes an uncertain element in the meeting. 

Our conclusion is that noise occurs in different ways in the interpreted conversation. Since the 

communication forms the basis for the personal treatment, the clients can consequently 

receive inferior treatment and support. Moreover, we found that problems in interpreted 

meetings are being handled differently by the social workers. One possible way is to place 

counterclaims towards the interpreter and take control over the meeting.  

Furthermore we found that social workers has a need for education in interpreted meetings but 

not in a extensive way. Our conclusion is that the lack of education and guidelines in 

interpreted meetings becomes an important part of social workers discretion and that there can 

be both positive and negative effects.  

Keywords: Communication, interpreter, social worker, education, challenges 

Nyckelord: Kommunikation, tolk, socialarbetare, utbildning, utmaningar  
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Förord 

Utifrån de kunskaper vi fått under socionomutbildningen reflekterade vi över hur möten med 

tolk utfördes under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning). De socialarbetare som vi fick 

möjlighet att följa under tolkade möten berättade själva att de inte hade någon specifik 

utbildning inom området och att den kunskap de erhållit var genom egna erfarenheter. Vi 

upplevde brister i trevägskommunikationen och funderade på varför utbildning inom tolkade 

möten inte var en självklarhet med tanke på antalet flyktingar som kommit till Sverige de 

senaste åren. Dessa tankar gav upphov till föreliggande studie. 

Vi vill framföra ett stort tack till de socialarbetare som har medverkat och delat med sig av 

sina tankar och upplevelser. Föreliggande studie hade inte varit möjlig utan er! Era tankar 

och upplevelser har gett oss värdefull inblick i socialarbetares perspektiv på tolkade möten. 

Vi vill även rikta ett tack till våra kurskamrater som har delat med sig av sina åsikter och 

tankar under uppsatsskrivandet. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Carina, som har stöttat, väglett och 

uppmuntrat oss under hela uppsatsarbetet. 

Tack! 

Jennifer Henriksson & Linnéa Lindberg 

Kalmar, juni 2019 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I slutet av år 2017 var antalet människor på flykt i världen uppe i 68,5 miljoner (Sverige för 

UNHCR 2017). Det är en ökning på 43,6 miljoner sedan år 1997 (Forest 2019). På grund av 

ett stigande flyktingantal under de senaste åren har diskussioner om asylsökande och 

flyktingar ökat. Människor under flykt har olika bakgrund och ställs inför många utmaningar 

och lidande som innefattar förföljelse, mord, tortyr, övergrepp och diskriminering. Således 

förekommer en ökad risk för flyktingar och asylsökande att drabbas av bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), psykiska sjukdomar och ohälsa (Gartley & Due 2017). 

Till följd av en etnisk och språkligt varierande befolkning ställs socialarbetare inför allt fler 

utmaningar (George 2015 se Westlake & Jones 2018). I takt med att antalet individer med 

begränsade kunskaper i svenska språket de senaste åren har ökat, har även behovet av 

tolkanvändning ökat (Tolkutredningen 2018). 

Människor har ett behov av att samspela med andra och dela med sig av tankar och känslor 

(Nilsson & Waldemarson 2016). Språket öppnar upp vägen till andra individer och individers 

inre tillvaro och därför är kommunikation avgörande i människors liv. För att möjliggöra 

kommunikation mellan klienter som inte behärskar det svenska språket och socialarbetare 

finns möjligheten till tolk (Nilsson och Waldemarson 2016). Den sortens tolk som används av 

myndigheter kallas för kontakttolk och kan tolka i tal och skrift (Vårdyrkeshögskolan u.å.). 

Socialarbetare som kommer i kontakt med klienter med bristande kunskap i svenska språket 

har en skyldighet att använda sig av tolk. Detta regleras i förvaltningslagen 13 §.   

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

behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten 

har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

(SFS 2017:900) 

Myndighetspersoner som i yrkeslivet behöver inta rollen som tolkanvändare har ansvar för att 

boka in tolk, ansvar för det tolkade mötet och konversationens utgång samt beslutsfattandet 

(Fioretos 2014). Föreliggande studie fördjupar sig i socialarbetares perspektiv, där 

socialarbetare agerar som tolkanvändare inom socialtjänsten. Kunskap om tolkens roll 

återfinns i dokumentet God tolksed samt i socialstyrelsens framtagna folder med titeln Att 
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samtala genom tolk (Fioretos 2014; Socialstyrelsen 2016). Dokumenten tar upp att tolken ska 

tolka i jagform och att allting som uttrycks ska tolkas. Tolken har även tystnadsplikt och ska 

vara objektiv och opartisk. För att samtalet med tolk ska fungera bra är det viktigt att tolken 

säger ifrån ifall tolkningen inte kan genomföras regelrätt. Socialstyrelsen (2016) pekar 

emellertid på att tolkanvändaren måste vara medveten om att det är hen som har ansvaret över 

samtalet och inte tolken. Det innebär ett ansvar för hur samtalet styrs, vad som sägs och vad 

som har sagts. Det är också viktigt att tolkanvändaren uttrycker sig konkret och tydligt samt 

fattar sig kort för att tolken ska ha möjlighet att översätta korrekt.  

Eftersom det är myndigheten som bär ansvaret för behandlingen och bedömningen av ärendet 

hamnar således ansvaret för rättssäkerheten i mötet med klienter på den tolkanvändande 

myndighetspersonen. Rättssäkerheten i mötet innefattar myndighetens professionsetiska 

riktlinjer. Riktlinjer som exempelvis kan innehålla att myndighetspersonen ska ha respekt och 

ge klienten möjlighet till delaktighet och påverkan. Klienten ska kunna känna tillit och 

trygghet till tolkanvändarens professionalitet. För att tolkanvändaren ska kunna hålla ett 

rättssäkert möte är det viktigt att ha kännedom om innebörden av tolkens roll och hur ett 

tolkat möte går till (Socialstyrelsen 2016). Således kan det antas att kunskap som berör 

tolkade möten är väsentligt för att ett tolkat möte ska inneha hög rättssäkerhet. 

Det finns en omfattande problematik för socialarbetare gällande tolkrelaterade frågor. I mötet 

med tolk förlorar socialarbetaren information, tillit, förtroende och tid vilket resulterar i ett 

sämre utfall för klienten (Kriz & Skivenes 2010). Socialarbetare uttrycker en oro över 

svårigheten i att bygga upp en bra relation till klienten när det är en tredje part inblandad i 

samtalet. Behovet av tolk kan skapa en misstro istället för tillitsfulla relationer, dels från 

socialarbetaren gentemot tolken men även från klienten gentemot socialarbetaren. Berthold 

och Fichman (2014) påpekar att det är av stor vikt att både socialarbetare och tolk förbereds 

inför de olika utmaningar de kommer möta i arbetet med klienter och i samarbetet med 

varandra. Det är därför av relevans för socialt arbete att utforska socialarbetares perspektiv av 

trepartsmötet mellan klient, tolk och socialarbetare för att på så sätt förbättra arbetet mot 

klienten.  

1.2 Problemformulering 

Den omfattande problematik som förekommer gällande att socialarbetaren förlorar tillit, 

förtroende, tid och information i det tolkade möten leder till ett sämre utfall för klienten och 
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är således ett viktigt forskningsproblem med relevans för det sociala arbetet (Kriz & Skivenes 

2010). Att det finns en betydande problematik för socialarbetare gällande tolkrelaterade frågor 

blir en viktig aspekt eftersom socialarbetare ansvarar för rättssäkerheten i mötet. 

Kommunikation är av vikt för att socialarbetaren ska kunna identifiera klientens behov och 

för att de gemensamt ska ha möjlighet att komma fram till lösningar (Kriz & Skivenes 2010). 

Westlake och Jones (2018) upptäcker i sin forskning flera kommunikationsutmaningar. Det är 

därför av vikt att tolkanvändaren får utbildning både i hur de på bästa sätt använder 

tolktjänster, men även hur de ska bedöma kvalitén på tolkningen för att mötet ska få ett så bra 

utfall som möjligt (Westlake och Jones 2018; Mirza el al. 2017). Forskningen inom tolkade 

möten har fokuserat på tolkarnas färdigheter och tämligen lite på socialarbetarens roll och 

insats (Westlake & Jones 2018). Trots att det krävs korrekt och tydlig kommunikation för att 

hantera språkproblem med familjer i behov av tolk finns lite forskning om hur socialarbetare 

arbetar med tolken. För att förbättra det sociala arbetet i mötet med klienten är det därför 

viktigt att undersöka socialarbetares perspektiv i tolkade möten. Det är angeläget att studera 

hur socialarbetare hanterar och upplever trevägskommunikationen och dess problematik. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur socialarbetare inom socialtjänsten 

upplever och hanterar kommunikationen samt problematiken i tolkade möten. Vidare är syftet 

att undersöka behovet av utbildning gällande tolkanvändning. Målsättningen med studien är 

att få en ökad förståelse för tolkade möten utifrån socialarbetares perspektiv och därigenom 

inspirera till ett förbättrat arbete mot klienten. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur upplever och hanterar socialarbetare inom socialtjänsten trevägskommunikationen 

i tolkade möten? 

• Vilken problematik upplever socialarbetare inom socialtjänsten att de möter vid 

tolkade möten och hur hanterar de denna problematik? 

• Hur upplevs behovet av utbildning för socialarbetaren som tolkanvändare inom 

socialtjänsten? 
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1.5 Avgränsningar 

I studien görs en avgränsning till möten där socialarbetaren inom socialtjänsten använder sig 

av tolkar via olika tolkförmedlingar. Det innebär att personal inom socialtjänsten, vänner, 

bekanta eller familjemedlemmar till klienter inte används som tolkar. I avgränsningen ingår 

även att enbart fokusera på tolkade möten där tolk behövs för klienter med begränsade 

kunskaper i svenska språket. Studien kommer således att fokusera på kontakttolk eftersom det 

rör sig om användningen av tolk i myndighetsutövning genom tal. Begreppet tolk kommer i 

den här studien att användas som en synonym till begreppet kontakttolk. För att avgränsa har 

det i studien avståtts från att undersöka förhållandet mellan kön, klass och etnicitet i det 

tolkade mötet.  

2. Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning inom området tolkade möten. Urvalet 

har bland annat styrts av föreliggande studies syfte och frågeställningar. Utifrån tidigare 

forskning har följande teman framträtt: trevägskommunikation, vikten av utbildning, tolkens 

roll, utmaningar och problematik. Det finns en förhållandevis liten mängd forskning inom det 

sociala arbetet som berör tolkade möten. Forskningen fokuserar till stor del på tolkens 

perspektiv och socialarbetarens perspektiv är således förhållandevis liten. Därför har en del 

undersökningar i tidigare forskning också hämtats från hälso- och sjukvården och inte enbart 

från det sociala arbetet. Eftersom de båda yrkesområdena har stora likheter och även 

sjukvården utgör en arbetsmarknad för socialarbetare anses det vara ett relevant område att 

komplettera med. Inom den tidigare forskningen finns ytterst få nationella studier och därför 

har internationella undersökningar tillämpats i föreliggande studie. Den tidigare forskning 

som har redovisats är relevant för studien då den bidrar med att ge förståelse för 

tolksituationens komplexitet. Dess relevans grundar sig också i att belysa kunskapsläget vilket 

redovisas i ett avsnitt efter presentationen av tidigare forskning. Vidare tillförde forskningen 

ett betydande perspektiv för att diskutera och utveckla föreliggande studie. 

Forskningen har framtagits genom sökmotorer som: Swepub, Libris, Social Science Premium 

Collection och Social services abstract. Sökord som använts är bland annat: interpreter, tolk, 

tolkanvändare, social work, socialt arbete, social worker, socialarbetare, socionom, 
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tolktjänster, rättssäkerhet, utbildning för socialarbetare, communication, samtal, intercultural 

communication, interkulturell kommunikation och kulturskillnader. 

2.1 Trevägskommunikation 

I det sociala arbetet är kommunikation en av de viktigaste byggstenarna för att skapa 

förståelse mellan socialarbetare och klient (Kriz & Skivenes 2010). Det är genom 

kommunikationen socialarbetaren kan förstå vad som är av vikt för klienten och vilka behov 

som finns. Kommunikation hjälper socialarbetaren att noggrant analysera situationen och 

identifiera både problem och lösningar. Således blir det möjligt för klienten och 

socialarbetaren att gemensamt diskutera problem och komma fram till lösningar som är 

lämpliga för den enskilda klienten. 

Lyckade samtal med personer som inte talar samma språk handlar mer om hur 

trevägskommunikation utförs och mindre om tolkens prestationer (Mirza et al. 2017). 

Trevägskommunikation anses fungera som bäst när det finns en gemensam strävan mellan de 

inblandade parterna, där alla aktivt engagerar sig i de relationer som förekommer under mötet. 

Behovet av tolk kan emellertid skapa en misstro istället för tillitsfulla relationer, dels från 

socialarbetaren gentemot tolken men även från klienten gentemot socialarbetaren (Kriz & 

Skivenes 2010). Westlake och Jones (2018) har funnit att socialarbetare många gånger anser 

att tolken finns med i mötet som en tjänst för klienten. Samtidigt kan klienten istället 

associera tolken med verksamhetens ändamål och följaktligen placera tolken på 

socialarbetarens sida. 

Det finns en oro hos socialarbetaren över svårigheten i att bygga upp en bra relation till 

klienten när det är en tredje part inblandad i samtalet (Kriz & Skivenes 2010). I många fall när 

det finns ett tolkbehov kan det röra sig om klienter från etniska minoriteter. Dessa klienter kan 

känna en rädsla för att bli igenkända av personen som tolkar och kan därför utelämna viktig 

information i utredningen. Socialarbetare uppger att klienten av rädsla för svag sekretess 

därför kan föreslå att ta med en familjemedlem som kan tolka. För socialarbetaren blir det 

problematiskt eftersom de måste försäkra sig om att tolken som används både är objektiv och 

oberoende (ibid.). 

Det finns socialarbetare som har förväntningar på att tolken ska översätta allt ordagrant i 

samtalet (Westlake & Jones 2018). Granhagen Jungners (2018) hävdar däremot att ordagrann 
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översättning inte finns på grund av den språkliga komplexiteten som förekommer. Även om 

tolkar försöker tillämpa en ordagrann översättning anser tolkarna att språket behöver anpassas 

till kulturform och det givna sammanhanget. Språket och begreppen som används i det 

specifika mötet behöver förstås på samma sätt av både tolken och tolkanvändaren (Granhagen 

Jungners 2018). Den kulturella kontexten som tolkarna tillhandahåller hjälper således till i 

arbetet med klienterna (Westlake & Jones 2018). Kriz och Skivenes (2010) beskriver hur 

tolken kan vara ovan vid det fackspråk som används och därför ha svårt att ordagrant 

översätta det socialarbetaren vill förmedla till klienten. Det kan förekomma problem när 

tolken inte har kunskap i hur det sociala systemet fungerar och därför inte förstår det 

socialarbetaren vill förklara och förmedla. 

2.2 Vikten av utbildning 

Mirza et al. (2017) har i sin forskning åskådliggjort vikten av specialutbildning för 

tolkanvändaren. Forskarna pekar på behovet av att kliniker får kunskap och utbildning i att 

arbeta mer effektivt med tolken. Vidare påpekar Kriz och Skivenes (2010) vikten av att 

socialarbetaren får utbildning både i hur de på bästa sätt använder tolktjänster, men även hur 

de ska bedöma kvalitén på tolkningen för att mötet ska få ett så bra utfall som möjligt. Mirza 

et al. (2017) visar i sin studie att kliniker, trots tidigare erfarenhet av arbete med tolk, har 

svårigheter med att inrätta en fungerande arbetsallians med tolken. De som inte har samma 

erfarenhet kan av den anledningen uppleva ännu större svårigheter i arbetet med tolk om de 

inte erhåller utbildning inom området (ibid.). Mirzas et al. (2017) forskningsresultat visar att 

även tolken har ett behov av specialutbildning. Tolkar med otillräcklig utbildning och föga 

erfarenhet av tolkade möten kan med god avsikt dramatisera och felaktigt återge klientens 

utsagor i samtalet med socialarbetaren för att hjälpa klienten (Berthold & Fichman 2014). En 

negativ effekt av tolkens agerande blir att socialarbetaren mister tilltro för klienten när det 

uppdagas att klientens utsagor inte stämmer på grund av tolkens oriktighet. Klienten har 

emellertid varit ovetande om tolkens felaktiga utsagor. 

2.3 Tolkens roll 

Tolkar med mer erfarenhet har en tendens att ingripa i det möte som hålls mellan 

socialarbetare och klient (Tipton 2016). Det står i motsats till tolkar som ännu är i början av 

sin karriär. De är istället noga med att berätta för klienten att tolkens uppdrag enbart är att 
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tolka, att lämna annan information skulle innebära att bryta mot reglerna och gå över gränsen. 

Tipton (2016) påvisar vidare att det kan bli svårt för socialarbetaren att hantera samtal om 

tolken väljer att intervenera utöver det som ingår i tolkens roll, på grund av att samtalet blir 

mer komplext. Socialarbetaren kan således få svårt att förutse tolkens handlingar och anpassa 

tillvägagångssättet för att kunna använda effektiva metoder under mötet. 

I trepartssamtalet kan tolken ta på sig ansvaret för det tvåspråkiga samtalet (Granhagen 

Jungner 2018). Tolken är den enda individen i rummet som har hela den språkliga kontexten 

till sitt förfogande. Det ger tolken en möjlighet att kunna ansvara för det tvåspråkiga samtalet, 

trots att tolken inte har kunskap om det specifika ämnet i kontexten. För att kunna ansvara för 

det tvåspråkiga samtalet kan tolken använda strategier som går utanför de egna 

arbetsuppgifterna, till exempel genom att omarbeta och förenkla ord och fraser (ibid.). 

Tiptons (2016) studie visar att många arbetsplatser anser det olämpligt att tolken ingriper i 

samtalet på eget initiativ och att ett sådant ingripande är omotiverat och otillåtet. I enstaka fall 

anses det emellertid vara en legitim form av samarbete mellan socialarbetare och tolk. En 

socialarbetare i Tiptons (2016) studie använder tolken för att få en bättre relation till klienten. 

I det nämnda fallet ger socialarbetaren tolken ett bredare utrymme för att få klienten att känna 

tillhörighet och öppna upp sig. 

2.4 Utmaningar och problematik 

Westlake och Jones (2018) upptäcker i sin forskning flera kommunikationsutmaningar. Dessa 

innefattar att socialarbetare har svårt att avläsa klienten via tolk samt att ord och 

formuleringar som är reflekterande inte är effektiva i det tolkade mötet. Utmaningarna 

innefattas även att socialarbetare kan låta bli att förklara och tydliggöra missförstånd som sker 

i det tolkade samtalet och att det kan vara svårt att använda öppna frågor (ibid.). Rätt 

interaktioner är en förutsättning för att kunna bygga och upprätthålla en god relation till 

klienten när ett gemensamt språk saknas (Kriz & Skivenes 2010). Klienter kan på grund av 

användningen av tolk i samtalet gå miste om tillgången till behandlingar och tjänster samt 

exakta bedömningar från socialarbetaren. Det kan betyda att klienter som inte talar landets 

språk blir sämre behandlade av det sociala systemet än de familjer som talar majoritetsspråket 

(ibid.).  

Kriz och Skivenes (2010) beskriver hur socialarbetare i deras studie uttrycker oro över 

moment i det tolkade mötet som rör den mer praktiska aspekten. Det innefattar merarbete, att 
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det är ett tidskrävande moment och att allt inte blir korrekt översatt. Vidare visar forskarnas 

resultat att relationen mellan klient och socialarbetare försvåras genom att klienten själv inte 

kan ta kontakt med socialarbetaren vid behov, vilket annars kan ske genom ett enkelt 

telefonsamtal. Användning av tolk försvårar möjligheten till att arrangera möten vilket i sin 

tur kan leda till att socialarbetare och klient träffas mer sällan än vad de annars hade gjort 

(Kriz & Skivenes 2010). Berthold och Fichman (2014) påpekar att det är av stor vikt att både 

socialarbetare och tolk förbereds inför de olika utmaningar de kommer möta i arbetet med 

klienter och i samarbetet med varandra. I de fall det förekommer en avsaknad av detta 

samarbete kan det uppstå svårigheter för socialarbetaren att verbalt kommunicera med 

klienten. Svårigheterna kan bestå av en snedvriden och felaktig kommunikation eller att 

samtalen inte ens blir möjliga. Det kan således leda till en oetisk, skadlig eller ineffektiv 

praxis.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Presenterad forskning lyfter att kommunikation är av vikt för att socialarbetaren ska kunna 

identifiera klientens behov och för att de gemensamt ska ha möjlighet att komma fram till 

lösningar. Socialarbetaren kan uppleva oro över svårigheten i att bygga upp en bra relation till 

klienten när det är en tredje part inblandad i samtalet. Vidare visar forskningen att 

socialarbetare kan ha svårt att avläsa klienten via tolk. Tolkar vill ofta själva intervenera och 

ta på sig ansvaret för det tvåspråkiga samtalet vilket inte anses vara acceptabelt. Forskningen 

betonar också att det är viktigt med utbildning för att föra bra samtal samt att det förekommer 

problematik och utmaningar i det tolkade mötet. Forskningen fokuserar emellertid desto 

mindre på hur dessa problem och utmaningar ska hanteras. Vad gäller utbildning finns det 

tämligen begränsad information om hur den kan utformas och användas. Vidare saknas i stor 

utsträckning tidigare forskning som berör socialarbetarens perspektiv och roll i det tolkade 

mötet. 

3. Metod 

I avsnitten om metod presenteras den vetenskapsteoretiska ansats som ligger till grund för 

föreliggande studie och en reflektion av vår förförståelse. Vidare redogörs för valet av 

datainsamlingsmetod, urval och intervjupersoner samt studiens tillvägagångssätt. Utöver det 
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förs en diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet samt metodologiska- och etiska 

överväganden. Avslutningsvis presenteras arbetsfördelningen mellan oss författare. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats - hermeneutik   

För att besvara syfte och frågeställningar ligger en hermeneutisk ansats till grund för studien. 

Föreliggande studie söker ökad förståelse för tolkade möten utifrån socialarbetares perspektiv 

genom att beskriva och analysera hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever och hanterar 

kommunikationen, problematik och utbildning i tolkade möten. Valet av individuella 

intervjuer med socialarbetare grundar sig i att det ger mer fördjupade svar vilket bidrar till 

studiens målsättning. Genom en hermeneutisk ansats tolkar vi socialarbetarnas upplevelser 

och hantering som leder till en ökad förståelse. Föreliggande studies ansats kan stödjas genom 

Thomassen (2007) som skriver att hermeneutiken har för avsikt att tolka och förstå. Forskare 

studerar människa och samhälle i dess komplexa och föränderliga form vilket även innefattar 

att varje individ är unik.  

Vår förförståelse användes för att inspirera till föreliggande studie genom erfarenheter av 

tolkade möten utifrån tidigare gjord praktik. Vi har fått sitta med på tolkade möten och även 

vid enstaka tillfällen själva fått använda tolk. Därför är det av största vikt att medvetandegöra 

de fördomar vi besitter och gå in i studien med ett öppet sinne för att vara mottagliga för den 

data som samlas in. Vikten av vår förförståelse stärks av Thomassen (2007) som skriver att 

hermeneutiken utgår från att forskaren medvetandegör, reflekterar över och faktiskt använder 

den förförståelse som innehas. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie har en kvalitativ metod använts eftersom studien innefattar att beskriva 

och analysera och därigenom förstå socialarbetares reella förhållanden och perspektiv. Det 

vill säga deras upplevelser och hantering beträffande kommunikation, problematik och 

utbildning i tolkade möten. Studien undersöker den kontext som socialarbetare inom 

socialtjänsten i en kommun befinner sig i. Tillämpningen av ett kvalitativt tillvägagångssätt 

kan ta stöd i Yins (2013) beskrivning av en kvalitativ metod, där forskaren kan undersöka 

medverkande individers perspektiv, upplevelser och mening. Föreliggande studie med 

målsättningen att få en ökad förståelse kan genom den kvalitativa metoden beskriva och 

analysera socialarbetares upplevelser och hantering av tolkade möten. Kvale och Brinkman 
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(2014) förklarar att den kvalitativa forskningsintervjuns ändamål är att nyanserat skildra 

kvalitativa infallsvinklar av intervjupersonernas upplevelser. 

Datainsamlingen av föreliggande kvalitativa studie genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer eftersom studien söker förståelse och på så sätt inte vill begränsa 

intervjupersonernas svar. Därför valde vi inför utförandet av intervjuerna att utarbeta en 

intervjuguide (se bilaga 2) med teman genom att använda studiens syfte och frågeställningar. I 

enlighet med semistrukturerade intervjuer kunde vi använda intervjuguiden som ett stöd för 

att ställa frågor och följdfrågor i olika ordning beroende på utformningen av varje individuell 

intervju. På så vis kunde intervjusvaren fördjupas. Semistrukturerade intervjuer gav 

intervjupersonen större möjlighet att självständigt gestalta sina svar på ett individuellt vis, 

trots en intervjuguide med indelade teman att förhålla sig till (jmf Bryman 2018). 

Intervjufrågorna ställdes därför inte alltid uppifrån och ner utifrån intervjuguiden utan det 

gick att avstå från redan besvarade frågor eller gå tillbaka till obesvarade. Genom intervjuer 

kunde vi uppfylla studiens syfte eftersom vi genom samtalen fick ta del av socialarbetares 

upplevelser, erfarenheter, tankar, ställningstaganden och föreställningar (jmf Kvale & 

Brinkman 2014). 

3.3 Urval och urvalsmetod 

I föreliggande studie gjordes inledningsvis ett tvåstegsurval genom att först välja kommun 

och socialtjänst som objekt för studien och i nästa steg välja urval av intervjupersoner (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Till följd av tidsbrist begränsades föreliggande studie till 

socialarbetare inom en kommuns socialtjänst. Studiens avgränsning till socialarbetare inom 

socialtjänsten bottnar i att arbetet inom socialtjänsten ofta innebär kontakt med klienter med 

begränsade kunskaper i svenska språket. Urvalet baserades även på att det fanns ett intresse i 

studien att avgränsa till myndighetsutövande socialarbetare. Avgränsningen mot 

socialtjänsten var därför avsiktligen och på så sätt ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval 

ges stöd från Bryman (2018) som skriver att urvalet av organisation och intervjupersonerna 

baseras på att de är relevanta för både problemformulering och forskningsfrågor. 

Föreliggande studie genomfördes i en mindre kommun i Sverige genom intervjuer med 

socialarbetare som arbetar på kommunens socialtjänst. Val av kommun baserades på tidigare 

kännedom kring kommunens mottagande av flyktingar och en tidigare kontakt mellan oss 

författare och kommunens socialtjänst genom praktik och vikariat. Med hänseende till den 
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tidsmässiga ramen planerades genomförandet av sex till åtta intervjuer (jmf Eriksson-

Zetterquist och Ahrne 2015). Färre intervjupersoner ansågs inte lämpligt eftersom 

intervjusvaren hade för avsikt att ge oss författare en djupare empiri som vi kunde dra 

slutsatser från. Av samtliga medarbetare på socialtjänsten valde sex personer att medverka i 

studien. Åtta intervjupersoner hade varit att föredra men sex medverkanden överensstämde 

med studiens målsättning. De intervjupersoner som valde att svara på förfrågan om 

deltagande hade alla någon form av erfarenhet inom tolkade möten. Förutom de som inte 

väljer att delta i studien bland annat på grund utav en tidsmässig brist kan bortfallet av 

intervjupersoner ha påverkats av att vissa väljer att inte delta på grund av att de själva inte ser 

sin relevans för studien. Exempelvis att de inte hade erfarenhet av tolkade möten. Det kan i så 

fall ha påverkat studiens resultat. Helt oerfarna socialarbetare av tolkade möten kunde ha 

svarat annorlunda än de medverkande socialarbetarna som alla har någon form av erfarenhet 

inom området. 

3.3.1 Studiens intervjupersoner - en presentation 

Studien grundar sig i sex stycken intervjuer som är genomförda i en mindre kommun i 

Sverige. Intervjupersonerna är socialarbetare som arbetar på socialtjänsten i kommunen och 

samtliga har en socionomutbildning. Intervjupersonerna har arbetat som socionomer mellan 

två och elva år samt på socialtjänsten mellan två och åtta år. Intervjupersonerna kommer i 

studien att benämnas som intervjuperson 1–6, där siffran inte har något samband med den 

ordning intervjuerna genomfördes i. 

3.4 Tillvägagångssätt  

Från början var föreställningen att kontakt skulle tas med chefer på socialtjänster i olika 

kommuner, för att upprätta ett samarbete och få samtycke till intervjuer med medarbetare i en 

kommun. Inledningsvis planerade vi att skicka ut förfrågan via mejl till olika chefer för att 

sedan ta en kontakt via telefon. Eftersom kontakt med en socialtjänst redan förelåg genom 

praktik och vikariat tillfrågades istället chefen där om studien kunde genomföras med 

socialtjänstens medarbetare. Således planerades studien att genomföras inom en och samma 

kommuns socialtjänst. Efter tillfrågan och medgivande från chefen skickades förfrågan om att 

delta i studien via mejl till samtliga medarbetare på socialtjänsten. Sex stycken medarbetare 

svarade på mejlet och uttryckte ett intresse för medverkan, därefter bokades tid och plats för 
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intervju. Samtidigt som urvalet färdigställdes började en intervjuguide (se bilaga 2) med 

teman att utformas utifrån syfte och frågeställningar (jmf Bryman 2018). Utifrån 

forskningsetiska principer (se 3.7 Forskningsetiska överväganden) utarbetades ett 

informationsbrev som skickades till alla medverkandes mejladresser. Under 

sammanställningen av empirin valdes två teoretiska utgångspunkter ut. Vägen till fullvärdiga 

och tillämpbara teorier upplevdes som en svårighet och de teoretiska utgångspunkterna valdes 

under processen om på nytt. Efter många eftersökningar upptäcktes två teorier som ansåg vara 

av relevans för att förstå studiens empiri. The Mathematical Theory of Communication valdes 

efter en förståelse för teorin som ledde till att se möjligheten i att kunna belysa det samspel 

och den kommunikation som sker mellan socialarbetare, klient och tolk. Teorin gällande 

gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme ansågs viktigt i relation till hur 

socialarbetarna kunde hantera den problematik som uppkommer. Teorin ansågs kunna bidra 

med förståelse för hur socialarbetaren formar mötet och samtalet för att det ska få ett så bra 

utfall som möjligt för klienten. I färdigställandet av diskussionen valde vi att återkoppla till 

våra frågeställnigar och syfte genom att plocka ut och kort sammanfatta studiens slutsatser 

utifrån analysen.   

3.4.1 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes efter önskemål från intervjupersonerna på deras arbetsplats, 

med anledning av begränsad tid och tillgänglighet från deras håll. Alla intervjuer 

genomfördes gemensamt. Genom att dela upp vem som skulle ställa vilka frågor från 

intervjuguiden (se bilaga 2) blev det ett gott samarbete och vi kunde fånga upp bortglömda 

eller oplanerade följdfrågor (jmf Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015). Vid varje tillfälle för 

intervju började vi med att presentera oss och vår studie samt informera intervjupersonerna 

om det som stod i informationsbrevet (se bilaga 1). Vidare ställdes förfrågan om att få spela in 

intervjun vilket samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke till. Därefter startades ett 

inspelningsprogram på våra mobiler och intervjun påbörjades utifrån intervjuguiden (se bilaga 

2). Intervjuerna genomfördes inom loppet av två veckor och intervjuguiden bearbetades 

efterhand som intervjuerna genomfördes. Intervjuerna beräknades att ta mellan 45-60 minuter 

(jmf Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015). De genomförda intervjuerna tog mellan 35-50 

minuter. I slutet av intervjuerna ställdes förfrågan om att få återkomma med eventuella 

följdfrågor vilket samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke till. Därefter avslutades 
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inspelningen och vi tackade för att de tog sig tiden att ställa upp på intervju och delta i vår 

studie. 

3.5 Bearbetning och analys av empiri 

Transkriberingen av intervjuerna påbörjades löpande efter att varje enskild intervju var 

genomförd. Vi delade intervjuerna lika mellan oss och kom överens om hur transkriberingen 

skulle se ut för att få ett likartat material (jmf Öberg 2015). Under transkriberingen 

avidentifierades intervjupersonerna. Vi bestämde att intervjupersonerna skulle benämnas med 

en siffra mellan 1-6, oberoende av den ordning intervjuerna genomfördes i för att stärka 

konfidaliteten (se 3.7 Forskningsetiska överväganden). 

Därefter påbörjades genomläsning och tematisering av den insamlade empirin. 

Tematiseringen skedde först genom att koda utifrån återkommande termer i intervjuerna, som 

begreppen svårigheter, problem, hantering, kommunikation och utbildning. Materialet 

kategoriserades vidare i överteman och underteman. Teman arbetades fram utifrån studiens 

forskningsproblem, syfte och frågeställningar. Temana framkom bland annat genom den 

problematik som socialarbetare upplevde och ifrån intressanta aspekter i 

trevägskommunikationen. Teman om utbildning föll sig naturligt i relation till studiens sista 

frågeställning. Kodning av ett insamlat material kan styrkas utifrån Jönson (2010) som 

beskriver hur forskaren kodar materialet genom att dela upp och ordna det utifrån termer och 

kategorier som framkommit under datainsamlingen. Kodningen i studien bidrog således till att 

identifiera olika samband och mönster som kunde kategoriseras och tematiseras.  

Utifrån det kodade och kategoriserade materialet valde vi att utarbeta resultat och analys i tre 

övergripande teman: kommunikation, utmaningar och problematik, samt socialarbetarens väg 

till kunskap inom tolkade möten. Parallellt med utarbetningen av teman påbörjades en 

sammanställning av empirin under resultatdelen. Vid bearbetning av utvalda citat har språket 

ibland varit i behov av mindre justeringar (jmf Eriksson-Zetterqvist &Ahrne 2015; samt 

Bryman 2018). Det gäller till exempel avlägsnandet av uttryck som ehm och korrigering av 

svårförståeliga meningsuppbyggnader för att intervjupersonen skulle gestaltas på ett korrekt 

och rättvist sätt. Genom att korrigera blev texten mer läsvänlig. Analysprocessen inleddes 

parallellt med utformningen av resultat. Vi har under arbetets gång antecknat tankar och idéer 

som uppkommit och som varit möjliga att reflektera över under avsnitten diskussion. Genom 

att applicera teorival på resultat och göra egna reflektioner utvecklades analyser.  
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3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

I studien har tillvägagångssätten redovisats. Genom att steg för steg redogöra för hur studien 

har genomförts, eftersträvas transparens och trovärdighet för att ge läsaren möjlighet att 

granska och ifrågasätta. Relevansen av transparens i studien kan stödjas genom Svensson och 

Ahrne (2015) som beskriver hur transparens är en viktig del av trovärdighet i forskarens 

studier. Under föreliggande studies genomförande har handledare och kurskamrater flertalet 

gånger läst igenom uppsatsarbetet och kommit med olika synpunkter. Det har gett 

föreliggande studie möjlighet för granskning av kvaliteten på tillvägagångssättet. På så sätt 

eftersträvades en större pålitlighet och trovärdighet för studien. Betydelsen av pålitlighet i 

relation till tillförlitlighet i studien styrks av Bryman (2018) som menar att kollegor kan bistå 

som kritiker under undersökningsprocessen för att granska kvaliteten. Trovärdighet i studien 

eftersträvades också genom att mer än ett teoretiskt perspektiv användes. Studiens analys 

skulle ge ökad förståelse och en mer sann bild av resultatet genom fler än ett perspektiv. Att 

använda sig av fler än en metod eller perspektiv får stöd genom Svensson och Ahrne (2015) 

som anser att det kan ge en mer sann eller objektiv framställning i studien. Studien 

genomfördes emellertid enbart med en metodform, kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och ökar utifrån det antagande inte trovärdigheten i den utsträckning som studien kunde ha 

gjorts.  

3.6.1 Överförbarhet 

Genom att undersöka kunskapsläget och presentera tidigare forskning har likheter i studier 

kunnat jämföras med föreliggande studie. Det fanns en förhoppning att genom att hitta 

likheter kunna ge föreliggande studien större trovärdighet och överförbarhet. Överförbarheten 

genom funna likheter kan intygas av Svensson och Ahrne (2015) som anser att 

generaliserbarhet i kvalitativ forskning kan vara att titta på den egna studien och liknande 

forskning för att se om det framkommit liknande resultat. Genom tidigare forskning och 

teorier strävade därför föreliggande studie mer mot en analytisk överförbarhet än en statistisk 

generalisering eftersom studien genomfördes i en bestämd kontext. Därför kan likheterna inte 

generaliseras till hur sannolikt det är att studien skulle få ett likadant resultat om ytterligare en 
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studie skulle genomföras. Det är av vikt att beakta att det aldrig säkert går att veta vad som 

hade skett i en ny studie eller mäta sannolikheten (Svensson & Ahrne 2015). 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning är det nödvändigt att ha kunskap om den lagstiftning som är viktig för 

vetenskapliga studier. Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) är till för att skydda individen som medverkar i forskningen samt värna om respekt 

för människors värde. Även om det framgår av etikprövningslagen 2§ att föreliggande 

kandidatarbetet inte omfattas av etikprövningslagen är det viktigt att i studien beakta de etiska 

aspekterna. 

I föreliggande studie värnas om alla medverkandes integritet för att beakta 3§ och 4§ i 

etikprövningslagen. Där framgår att vetenskapligt arbete som innefattar känsliga 

personuppgifter och som medför en risk att skada eller påverkar deltagaren psykisk eller 

fysisk negativt behöver prövas (Vetenskapsrådet 2017). Föreliggande studie avser inte ett 

deltagande av utsatta individer eller att påverka socialarbetare negativt. I studien utformades 

ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades till alla medverkande via mejl. 

Informationsbrevet utformades utifrån etikprövningslagen (SFS 2003:460) och 

individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver individskyddskravet som baseras på 

fyra huvudkrav: konfidalitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Intervjupersoner som deltog i studien informerades igenom 

informationsbrevet (se bilaga 1) om vad studien syftar till att undersöka, hur och varför 

studien skulle utföras samt att det var vi som skulle utföra studien. Vidare informerades att 

samtycke krävs, att studien är frivillig och att deltagandet kunde avbrytas när som helst. Vid 

tillfället för intervjun tillfrågades intervjupersonerna om de mottagit brevet. Innan intervjun 

påbörjades repeterades även väsentliga delar från brevet. Frågan om samtycke och inspelning 

av intervjun ställdes återigen för att påminna om att deras medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när som helst. På så sätt eftersträvades att infria individskyddskravet. 

På grund av att studien vill inspirera till ett förbättrat arbete mot klienter samt beskriva och 

analysera socialarbetares upplevelser av olika aspekter i tolkade möten ansågs nyttan för 

studien vara relevant. Eftersom studien avgränsades till ett urval av socialarbetare inom en 

mindre kommuns socialtjänst kan risken tänkas öka att intervjupersonerna kan identifieras. I 

föreliggande studie har det således varit viktigt att beakta nyttan för forskningen i relation till 
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att intervjupersonernas integritet skyddas så långt det går (jmf Vetenskapsrådet 2017). För att 

avidentifiera intervjupersonerna i föreliggande studie användes kodnycklar för att vidare 

tillgodose konfidalieteskravet och för att identiteten av socialarbetarna i studien skulle 

skyddas. Det innebär att namn och andra personuppgifter har kodats genom att exempelvis 

benämna den medverkande som intervjuperson 1 istället för tilltalsnamn. Angiven siffra för 

intervjupersonen är oberoende av den ordning som intervjuerna i för att intervjupersonerna 

inte ska kunna identifieras. Med utgångspunkt i konfidalitetskravet valdes att inte heller 

nämna kommunen vid namn (Vetenskapsrådet 2017).  

3.8 Arbetsfördelning 

I processen av att söka tidigare forskning, läsa och välja ut artiklar har båda varit delaktiga. 

Båda parter har skrivit om tidigare forskning från utvalda artiklar och avhandling. När den 

ena parten började sammanställa tidigare forskning började den andra parten att konstruera 

problembakgrund och problemformulering. I metoddelen arbetade båda parter under olika 

avsnitt men har allteftersom bearbetat, lagt till och tagit bort textavsnitt under samtliga delar. I 

genomförandet av intervjuer har båda varit delaktiga för att ha möjlighet att komplettera 

varandra. Genom att båda var med under intervjutillfället var det lättare att utforma 

följdfrågor och säkerställa att ingen fråga förbisågs. Intervjufrågorna delades upp mellan 

varandra. För transkribering av intervjuer har materialet delats lika mellan båda parter. Vidare 

i arbetet delades även teorierna upp. Den ena fokuserade på The Mathematical Theory of 

Communication medan den andra la fokus på teorin om gräsrotsbyråkrater och deras 

handlingsutrymme. För att inte förlora möjliga infallsvinklar har båda fördjupat sig i utvalda 

teoriavsnitt. I resultatdelen har båda parter varit delaktiga i utvald empiri. Tillsammans har 

empirin analyserat utifrån den teoretiska ramen. Diskussionsavsnittet har utformats 

gemensamt. För att få en enhetlig text och en röd tråd har båda parter diskuterat, kritiskt 

granskat och omarbetat varandras texter under hela arbetsgången. 

4. Teoretisk ram 

I nedanstående avsnitt presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis redogörs det för hur teorierna ska användas och deras teoriernas relevans för 

studiens empiri. Därefter beskrivs teorin om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme. 
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Avslutningsvis presenteras The Mathematical Theory of Communication och det tillhörande 

begreppet brus.  

4.1 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

4.1.1 Teorins relevans och användbarhet  

Lipskys teori street-level bureaucracy behandlar gräsrotsbyråkraten och dess 

handlingsutrymme. Socialarbetaren benämns i teorin som en gräsrotsbyråkrat när den har 

direktkontakt med klienter, en omfattande handlingsfrihet och samtidigt organisationens 

ramar och riktlinjer att förhålla sig till (Lipsky 2010). Teorin är relevant i föreliggande studie 

då de socialarbetare som intervjuas, likt Lipskys gräsrotsbyråkrater, har direktkontakt med 

klienter och organisationens ramar att förhålla sig till. Teorin om gräsrotsbyråkrater och 

handlingsutrymme kan således bidra till att ge förståelse för socialarbetarens egna påverkan 

och begränsningar i de olika situationer som uppstår i mötet mellan klient, tolk och 

socialarbetare. I analysen av det empiriska materialet är handlingsutrymme en central 

utgångspunkt eftersom den är viktigt i relation till hur socialarbetarna hanterar den 

problematik som uppkommer. Teorin kan även bidra med förståelse för hur socialarbetaren 

inledningsvis kan forma mötet och samtalet för att det ska få ett så bra utfall som möjligt för 

klienten.  

4.1.2 Gräsrotsbyråkrater 

Begreppet street-level bureaucracy utformades av Michael Lipsky i hans artikel Toward a 

theory of street-Level Bureaucracy, som först publicerades år 1976 (Johansson 2007). Lipsky 

(2010) benämner socialarbetaren som har direktkontakt med klienter och en omfattande 

handlingsfrihet i sitt arbete, för street-level bureaucrats. På svenska har Lipskys myntade 

begrepp översatts till gräsrotsbyråkrater (Johansson 2007). Lipsky ser direktkontakt som en 

tidsmässig och rumslig betingad kontakt. Enligt Johansson (2007) bör sådan direktkontakt 

som Lipsky nämner inte enbart ses som ett möte där klient och socialarbetare är på samma 

plats, vid samma tid. Klientkontakt kan istället ske på skiftande avstånd. Enligt Lipsky (2010) 

utgör gräsrotsbyråkratens handlingar den service som tillhandahålls av regeringen. Det är hur 

socialarbetare ger förmåner och beviljar insatser som formar och begränsar klienters utsikter 

och leverne. Allt som oftast är socialarbetares arbete styrt för att nå upp till politiska mål, 
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samtidigt som socialarbetaren i sitt arbete också behöver kunna handla oförberett och lyhört 

utifrån den enskilda klienten. 

4.1.3 Handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkrater har en betydande handlingsfrihet gällande den service som förses av 

organisationen (Lipsky 2010). Samtidigt har gräsrotsbyråkrater ramar, regler, riktlinjer och 

praxis som dem måste rätta sig efter i sitt arbete. Johansson (2007) skriver att 

gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet inte förefaller på vilket sätt som helst. Handlingsfriheten 

ger utrymme för självständiga bedömningar som innefattar utrymme att kunna fatta beslut, 

samt att kunna ifrågasätta och precisera klientens behov, anspråk och problematik. 

Handlingsutrymmet bör inrymma att kunna ta beslut som har betydelse för vilken service 

klienten erhåller (ibid.). Socialarbetaren disponerar över resurser som människor vill ta del av 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Det kan vara en individ som själv vill ta del av eller 

som vill att någon annan får ta del av dessa resurser. I resurserna inbegrips både det 

finansiella och materiella, men det kan också vara befogenheter eller kompetens. Tillfällen för 

samtal, specialkompetens, berättigad till att ta beslut eller berättigad till att vara en 

mellanhand för kontakter är exempel på resurser som en socialarbetare kan ha (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). 

Johansson (2007) skriver att gräsrotsbyråkrater agerar mellan klient och organisation. 

Människor ser utifrån sitt perspektiv de individuella resurser som de behöver och kräver, 

samtidig som organisationen kräver och fordrar att människor inte får helt individuell 

behandling. Det är organisationen som i det avseendet stipulerar ramarna som 

gräsrotsbyråkrater måste förhålla sig till. Det är gräsrotsbyråkrater som i sitt arbete ska 

omvandla människan till klient. Arbetet för gräsrotsbyråkrater karakteriseras av att i praktiken 

omsätta generella lagar, regler och riktlinjer till den enskilda. Arbetet kan emellertid inte 

förenklas till enbart formella anvisningar och regler eftersom det är ytterst komplext. Många 

gånger behövs det något av en spontan och påhittig förmåga, samt en god omdömesförmåga. 

Därtill inrymmer arbetssituationen ofta en mänsklig dimension som inte går att fastställa inom 

ramar och regler. Därför behöver gräsrotsbyråkrater ha ett visst utrymme att på eget initiativ 

“ordna och dona”. Gräsrotsbyråkrater har en sammanlänkande roll som innebär att både 

förfoga över primäruppgifter om klienterna och vetskap om organisationens potential att 

hjälpa klienter med deras behov (ibid.). 
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Enligt Lipsky (2010) är handlingsfriheten inte obetingad. Socialarbetarens handlingsutrymme 

innebär en valmöjlighet i agerandet utifrån organisationens bestämda ramar (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Utöver det innefattar handlingsutrymmet även ett 

professionellt kunnande som bidrar till att socialarbetaren kan göra meningsfulla och rimliga 

val. I handlingsutrymmet och socialarbetarens kompetens finns även möjlighet till inverkan 

på de givna ramar som finns i organisationen. Socialarbetaren har möjlighet att själv sätta 

gränser och påverka de gränser organisationen har. Det är således i samspelet mellan 

profession och organisation som handlingsutrymmet skapas. Både socialarbetare enskilt och i 

grupp kan agera och påverka. Socialarbetaren kan antingen arbeta aktivt för att utöka det 

handlingsutrymme organisationen har satt upp eller stanna vid att acceptera hur läget ser ut 

(ibid.). 

4.2 Shannons och Weavers kommunikationsmodell 

4.2.1 Teorins relevans och användbarhet  

Den andra teorin som ska bidra till en ökad förståelse av den insamlade empirin är Shannon 

och Weavers Mathematical Theory of Communication och det tillhörande begreppet brus. 

Denna teori har valts ut för att belysa det samspel och den kommunikation som sker mellan 

socialarbetare, klient och tolk. Weaver (1998) skriver att kommunikationen sker mellan en 

sändare och en mottagare via en signal, som i föreliggande studie kan ses som den verbala 

kommunikationen mellan socialarbetare, klient och tolk. Nilsson och Waldemarson (2017) 

beskriver att budskapet som sänds, trots samma innehåll, kan ges olika innebörd beroende på 

kontext. Både social situation och relation styr det sändaren och mottagaren förmedlar till 

varandra. Den matematiska teorin kan således bidra till en förståelse för 

kommunikationsprocessen som sker i trepartssamtalet under tolkade möten. Teorin används 

även för att förstå de missförstånd och den problematik som uppkommer i det tolkade mötet. 

När två personer talar olika språk och tolk blir ett måste i samtalet, kommer det att ske 

missförstånd som försämrar kvalitén och utfallet för klienten. Brus är ett teoretiskt begrepp 

inom den matematiska teorin som inbegriper all den förvrängning som sker i överföringen av 

signalen och som gör att betydelsen i budskapet inte uppfattas av mottagaren (Fiske 1990). 

Begreppet brus är således relevant i studien och kan bidra med en förståelse för den 

problematik som socialarbetarna upplever att de möter i tolkade möten.   
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4.2.2 The Mathematical Theory of Communication 

Shannon och Weaver presenterade 1949 teorin The Mathematical Theory of Communication 

(Fiske 1990). Deras huvudsyfte med teorin var att hitta det mest effektiva tillvägagångssättet 

för kommunikationskanaler och teorin ses idag som en av de mest betydande byggstenarna i 

kommunikationsteorier. The Mathematical Theory of Communication går att tillämpa på 

mänsklig kommunikation i sin helhet, trots sitt ursprung i den tekniska kommunikationen 

under andra världskriget. I teorin framställs kommunikation som en linjär och enkel process 

genom en överföring av meddelanden mellan parter. Shannons och Weavers teori tillhör 

således den processinriktade skolan inom kommunikationsteorier (ibid.). 

The Mathematical Theory of Communication består av en process som innehåller en 

informationskälla, en sändare, en mottagare och en destination samt en signal som förs 

däremellan (Weaver 1998). I verbal kommunikation innebär det att informationskällan är 

människans hjärna och sändaren är röstmekanismen som sänder iväg en signal i form av till 

exempel ord. I nästa steg fångas signalen upp av mottagaren, människans öra, som sedan 

sänder meddelandet vidare till destinationen, hjärnan. Eide och Eide (2006) skriver att det i 

processen av signalens, eller budskapets, framförande kan variera i rollen om vem som svarar 

och vem som tar initiativ till samtal. På så sätt sänds signaler fram och tillbaka mellan 

sändaren och mottagaren och kommunikationen kan beskrivas som att den följer en linje. 

Nilsson och Waldemarson (2017) beskriver hur teorin om sändare och mottagare kan ses som 

ett användbart redskap vid reflektion över vårt sätt att kommunicera med varandra. Sändaren 

kan ge sitt budskap olika mening när det sänds, trots att både sändare och det som sägs är 

samma i olika situationer. Det beror på att både sociala situationer och relationer styr vad 

sändaren väljer att använda för ordval. Det i sin tur påverkar även innebörden av budskapet 

vilket visar att personer pratar på skilda sätt beroende på vem de möter och var. Det är 

emellertid viktigt att meningen i budskapet ändras utefter mottagaren för att 

kommunikationen ska fungera bra. För att budskapet ska få den mening sändaren har som 

avsikt är det viktigt att anpassa språket efter vem mottagaren är och de kunskaper, värderingar 

och förväntningar som finns. Det är även av vikt att väga in den relation de båda parterna har 

till varandra i anpassningen av kommunikationen (ibid.). 

Weaver (1998) framför att det kan förekomma problematik på tre nivåer gällande 

kommunikation. Det är nivå A med tekniska problem, nivå B med semantiska problem och 
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nivå C med effektivitetsproblem. I föreliggande studie kommer fokus att ligga på nivå B som 

innehåller semantisk problematik. Det med bakgrund i att semantiska problem är relevant för 

studien, varvid de andra två nivåerna inte har samma relevans. Nivå B med semantiska 

problem berör kommunikation i form av tal vilket är väsentligt i föreliggande studie som 

berör kommunikation via tolk. Den semantiska problematiken innebär att mottagaren gör en 

felaktig tolkning av det sända budskapet i förhållande till det som var sändarens avsikt. Ett 

sådant läge kan leda till att de inblandade parterna blir djupt involverade i situationen. En 

problematisk situation ligger i att människan aldrig säkert kan veta om motparten har förstått 

den sända signalen när det rör sig om verbal kommunikation. Om mottagaren säger till 

sändaren att den har förstått går det inte med säkerhet att säga att så är fallet, då mottagaren 

kanske inte från början förstod meddelandet (ibid.). 

4.2.3 Brus 

Ett centralt begrepp inom The Mathematical Theory of Communication är brus (Weaver 

1998). Termen syftar på allt som läggs till i signalen som sändaren inte hade för avsikt att ha 

med. Det kan handla om olika oavsiktliga ljud eller faktorer i ens omgivning som tar bort 

mottagarens fokus från sändaren. Fiske (1990, s. 20) beskriver hur brus innefattar all sorts 

förvrängning av budskapets betydelse som gör att mottagaren inte uppfattar det som sändaren 

avsåg. Det brus som uppstår i kommunikationsprocessen är alltid negativt och förvrider 

således sändarens budskap. Det gäller oavsett om bruset handlar om faktorer i den egna 

personen, omgivningen eller det material som används. På grund av att brus enbart är 

problematiskt begränsar det möjligheten att sända den önskade mängden budskap under en 

viss situation och tidpunkt (ibid.). 

Nilsson och Waldemarson (2017) skriver att det i kommunikationen mellan människor ofta 

sker missförstånd och feltolkningar. Det tyder på att den mening som finns i budskapet ligger 

utanför det som ryms i orden som sägs och istället ligger i båda parters tolkning och 

medvetande av det som budskapet symboliserar. I begreppet brus ingår allt som stör i 

kommunikationen mellan sändare och mottagare. Om sändarens budskap inte får den 

innebörd som var planerad innebär det att någon form av brus har stört under överföringen till 

mottagaren (ibid.). Likt problematik i kommunikation skriver Fiske (1990) att det även 

förekommer brus på tre nivåer. Det innebär att det förekommer något som heter semantiskt 

brus. Det semantiska bruset är all den förvrängning som sker i kommunikationen och 



2SA461  Linnéa Lindberg & Jennifer Henriksson 

22 

 

processen mellan sändare och mottagare. Bruset som är semantiskt påverkar hur mottagaren 

tar emot och tolkar meddelandet. 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras den data som har framkommit ur de intervjuer som har 

genomförts med socialarbetarna på socialtjänsten. Resultatet analyseras utifrån valda teorier; 

The Mathematical Theory of Communication och street-level bureaucracy. Avsnittet är 

uppdelat utifrån tre övergripande teman som uppkommit utifrån tematiseringen, 

kommunikation, utmaningar och problematik samt socialarbetarens väg till kunskap inom 

tolkade möten. De teman som valts ut relaterar även till studiens frågeställningar.  

5.1 Kommunikation 

5.1.1 Trepartssamtal 

I samtal med klienter med begränsade kunskaper i svenska språket är tolk en förutsättning för 

att samtalet ska bli möjligt. Trots det förekommer det svårigheter med att ha en tredje part i 

form av tolken med i ett möte. En av intervjupersonerna uttrycker att hen upplever ett hinder i 

mötet med klienter när en tredje part är involverad och att det tydligt framgår när klienterna 

börjar behärska det svenska språket. Vidare uttrycker flera intervjupersoner att de upplever en 

lättnad från klientens sida när samtalen istället kan börja föras på svenska. Det framkommer 

även under en av intervjuerna att det inte går att få till ett genuint möte när det är en tolk med 

i samtalet på grund av att den finstilta och känslosamma informationen går förlorad. 

Intervjupersonerna uttrycker att vid tolkens närvaro kan de inblandade parterna välja att 

uttrycka sig annorlunda jämfört med om det enbart är ett samtal mellan klient och 

socialarbetare.  

Det är ju mer avslappnat om båda kan prata svenska tänker jag […] Jag tror också 

att jag skalar av informationen i ett tolksamtal för man vill bara ha det viktigaste 

eller liksom det man ska fokusera på, “det här ska jag få fram”. 

(Intervjuperson 5) 
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En intervjuperson uttrycker att om samtalet ska fungera utan tolk krävs att klienten har bra 

kunskaper i svenska språket. Om så inte är fallet kan det innebära att viktig information inte 

når fram på grund av att klienten inte förstår det socialarbetaren säger eller själv inte kan 

formulera sig som den vill. Vidare upplever intervjupersonen att tolken kan användas som en 

livlina när klienten börjar lära sig svenska. Det påtalas även av en annan intervjuperson som 

upplever att tolken kan finnas med i samtalet som en säkerhet. 

[…] På så sätt är det ju en trygghet för de att ha tolken. Jag sa att “vi har en tolk 

tillgänglig men vi försöker prata svenska om det går, sen så blir det någon gång att 

det blir svårt för dig att förstå så kan vi ta hjälp av tolken just vid den situationen”. 

Så man försöker jobba så lite som möjligt med tolk, och man ser ju, det blir ju 

andra samtal när båda kan prata svenska. 

(Intervjuperson 5) 

Intervjupersonens upplevelse av att klienten uppfattas som lättad när den börjar behärska 

svenska kan förstås utifrån den matematiska kommunikationsteorins begrepp brus (Fiske 

1990). Tolken kan bli en källa till brus som i samtalet stör kommunikationen. Bruset kan ses 

om en överföringsproblematik av kommunikationen när den finstilta och känslosamma 

informationen går förlorad i samtalet. Utifrån den matematiska kommunikationsteorin kan 

bruset förstås som den avskalade informationen i samtalet med tolk och klient. Att uttrycka 

sig annorlunda på grund av en tredje part i mötet kan på så sätt bidra till problematiken och 

kan förstås som att budskapet påverkas till följd av den sociala situationen och relationen 

mellan parterna i samtalet (Nilsson & Waldemarson 2017). Överföringsproblematik leder 

således till en ökad upplevelse av att så snabbt som möjligt undanröja bruset för att kunna föra 

samtal på ett gemensamt språk där den tredje parten inte längre är nödvändig. Därigenom kan 

eventuell känslosam information och det finstilta i samtalet undvikas att gå förlorad. I motsats 

till det som beskrivits och analyserats ovan angående tolkens närvaro som en bruskälla kan 

det tvärtom utifrån den matematiska kommunikationsteorins begrepp brus tolkas att frånvaron 

av tolk också utgör en källa till brus. Brus innefattar olika sorters förvrängningar av 

budskapets betydelse vilket kan leda till att mottagaren inte nödvändigtvis uppfattar sändarens 

avsedda budskap (Fiske 1990). Bruset blir således de skilda språk eller dialekter som gör att 

parterna i samtalet inte förstår varandra. Det kan därför innebära att avsaknaden av tolk gör att 

det som sägs misstolkas eller helt enkelt inte förstås. Att använda tolken som en livlina när 

klienter börjar lära sig att tala och förstå det svenska språket tyder på ett sätt för 
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intervjupersonerna att hantera bruset. På så sätt kan bruset minska eftersom ett gemensamt 

språk börjar utformas som kan användas i det tolkade samtalet och tolkanvändningen 

minskar. Kommunikationen i trepartssamtalet kan därigenom förbättras.  

5.1.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 

Gemensamt för alla intervjupersoner är upplevelsen av att kroppsspråk och icke-verbal 

kommunikation saknas i samtalet med tolk eftersom majoriteten av de tolkade mötena på 

socialtjänsten sker via telefontolk. En av intervjupersonerna upplever att svenskar överlag är 

väldigt bra på kroppsspråk och att det därför är en betydande del i samtalet med klienter. 

Betydelsen av kroppsspråk påvisas ytterligare av fler intervjupersoner som berättar att det är 

speciellt med tolk via telefon eftersom mycket information läses in via kroppsspråket, både 

via tolk och klient. Svårigheten i att tolka budskapet genom tolken exemplifieras genom en av 

intervjupersonerna upplevelser. 

Och man kan ju inte läsa av, till exempel om jag ställer en känslig fråga, jag vet ju 

inte när tolken ställer den frågan, så jag vet ju inte hur jag ska läsa av klienten […] 

det är ju en så liten del som är verbalt, mycket är ju med kroppsspråk och annat 

man läser in […]. 

(Intervjuperson 1) 

En av intervjupersonerna uttrycker att hen läser av klientens kroppsspråk för att fånga upp 

mer än det som sägs verbalt. Det kan röra sig om sådant som klienten inte uttryckligen vill 

påpeka, till exempel att den inte förstår. Intervjupersonen berättar att det är viktigt att vara 

observant på ryckningar i näsa eller ögonbryn för att kunna uppmärksamma detta. 

Intervjupersonen är emellertid tydlig med att kroppsspråket hos klienten alltid är viktigt att 

vara uppmärksam på under alla samtal, inte enbart under tolkade möten. 

Det framgår av resultatet i studien att den icke-verbala kommunikationen är ett ovärderligt 

komplement till den verbala kommunikationen. Det kan utifrån den matematiska 

kommunikationsteorin (Weaver 1998) förstås genom den semantiska problematiken. Inom 

den verbala kommunikationen förekommer det semantiska problem som innebär att 

mottagaren kan göra en felaktig tolkning av det sända budskapet i förhållande till det som var 

sändarens avsikt. En betydande problematik i den verbala kommunikationen under tolkade 

möten är således att socialarbetaren eller klienten aldrig säkert kan veta om motparten har 
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förstått det överförda meddelandet vilket blir ett osäkert moment i mötet. Den semantiska 

problematiken tyder på att endast den verbala kommunikationen inte är tillräcklig i samtalen 

och att kroppsspråket således är en betydande faktor för att få till stånd ett bra samtal och 

undvika missförstånd. Genom att vara observant på till exempel ryckningar kan faktorer 

uppmärksammas som annars inte hade upptäckts. Den icke-verbala kommunikationen blir ett 

sätt för socialarbetaren att bättre hantera de semantiska problem som kan uppstå i den verbala 

kommunikationen där motparten på grund av telefontolk kan ha svårt att förstå det överförda 

meddelandet.    

5.1.3 Klientens påverkan av en tredje part 

Intervjupersonerna har delade meningar om klienter som är i behov av tolk får samma stöd 

och bemötande som andra klienter. Några intervjupersoner anser att det inte går att 

tillhandahålla samma service och andra anser att bemötandet alltid ska vara detsamma oavsett 

klient. En intervjuperson uttrycker att det går att se på det utifrån båda perspektiven.   

Alltså jag tänker ju att de på ett sätt får det fast det blir svårigheter som gör att 

allting tar längre tid, så stödet blir ju svårare att nå […] jag tänker på våra 

familjebehandlare som ska sitta i tolkade möten. Jag vet en insats som inte blev av 

för att det går inte via tolk […] 

(Intervjuperson 6) 

Ett par intervjupersoner är tydliga med att den tredje parten i form av tolk påverkar 

bemötandet gentemot klienten på olika sätt. Skillnaderna i bemötandet grundar sig till stor del 

i de svårigheter och den problematik som uppkommer när det saknas ett gemensamt språk. 

Intervjuperson 4 upplever att känslan och relation mellan socialarbetare och klient inte blir 

detsamma med en tolk som ska översätta det som sägs. Av den anledningen blir inte heller 

bemötandet detsamma, vilket intervjupersonen upplever som oavsiktligt. Det framgår vidare 

att intervjuperson 4 blir mer effektiv och tydlig i samtal som förs genom tolk. Det är något 

som intervjupersonen tror kan göra att hen upplevs som hård. En annan intervjuperson trycker 

mer på de praktiska aspekterna i mötet med klienten. 

Nä alltså det får de ju inte. För det är det här telefonsamtalet, det där lilla mejlet, 

den där frågan. Så nej jag tror att det är många sådana frågor som går bort för dem. 

Och jag menar man ska ju vara väldigt samlad och komma ihåg att skriva ner till 
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nästa gång man ska träffas eller sådär ju, så det ställs mycket större krav på dem. 

Det blir ju så automatiskt. Vi kan inte tillgodose samma service liksom, så är det. 

(Intervjuperson 1) 

Samtliga intervjupersoner kan själva ta beslut om tolk behövs i samtalet med klienten eller 

inte. Det kan förstås utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme som visar att 

socialarbetaren disponerar över resurser som människor vill ta del av (Svensson et al. 2008). 

Tillfällen för samtal är ett exempel på en sådan resurs. Det innebär att också tillfällen för 

tolkade samtal kan betecknas som en resurs och inkluderas i de resurser som socialarbetare 

disponerar över. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme bör ge utrymme för självständiga 

bedömningar och även inrymma att kunna ta beslut som har betydelse för vilken service eller 

vilka resurser klienten tar del av (Johansson 2007). Socialarbetarna i föreliggande studie kan 

till viss del göra självständiga bedömningar och fatta beslut om resurser, till exempel vid vilka 

tillfällen de ska använda tolk. Handlingsutrymmet innefattar emellertid inte att ta enskilda 

beslut om vilka övriga resurser som är nödvändiga i mötet med individer som inte behärskar 

det svenska språket. Som nämns ovan av intervjuperson 1 skulle bemötandet och servicen 

förbättras avsevärt om det fanns möjlighet att samtala med klienten utöver inbokade möten. 

Utifrån begreppet handlingsutrymme kan det tyda på att socialarbetaren har den mängd 

resurser att tillgå som organisationen har satt upp riktlinjer om och att de får agera utefter det. 

Som en av intervjupersonerna säger kan de uppnå samma bemötande, men det kommer ske 

genom omvägar och det kommer att ta längre tid. 

Av resultatet framgår att bemötandet gentemot klienter i behov av tolk inte alltid blir 

detsamma som mot svensktalande klienter. I den matematiska kommunikationsteorin 

förekommer semantiska problem som innebär att mottagaren gör en felaktig tolkning av 

sändarens budskap (Weaver 1998). Sändaren kan heller aldrig veta säkert hur mottagaren 

uppfattar budskapet då den sända signalen från början kan tolkas olika. Att bemötande inte 

blir detsamma mot alla kan förstås utifrån den semantiska problematiken. De tolkningar som 

görs av det som sägs under trepartsmötet kan aldrig se likadana ut. Vilka som deltar i mötet 

påverkar också tolkningarna som görs och således det bemötande som uppstår. Vidare kan 

problematiken grunda sig i att kommunikationen inte fungerar felfritt, och således inte heller 

bemötandet och stödet. Begreppet brus innefattar all form av förvrängning av sändarens 

budskap (Fiske 1990). Det innebär att bemötandet, som har sin grund i kommunikationen, 

försämras av det brus som uppkommer i samtalet. I ett samtal med tolk förekommer fler 
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möjliga kanaler till brus vilket även ökar risken för ett sämre stöd och bemötande. Bruset kan 

ta form som översättningsproblem eller andra språkliga missförstånd. Det kan även ta uttryck 

i att tekniken som används under det telefontolkade samtalet inte fungerar som den ska.  

5.1.4 Socialarbetarens relation till tolken 

En av intervjupersonerna uttrycker att hen vid ett tillfälle har haft en tolk som själv gärna vill 

intervenera i samtalet med klienten. Tolken gjorde egna förklaringar och pratade med klienten 

utöver det som sades av socialarbetaren. Intervjupersonen upplever att det inte fungerar 

särskilt bra och att det inte ingår i tolkens uppdrag. Ytterligare en intervjuperson upplever 

svårigheter i att tolken på olika sätt lägger sig i samtalet utöver det som hen menar ingår i 

tolkens roll. Samtidigt påpekar intervjupersonen att det är okej att tolken beskriver lite mer 

runt omkring ifall det förekommer ord och meningar som inte kan översättas direkt. Vid egna 

översättningar från tolken påpekar intervjupersonen att det är av yttersta vikt att tolken 

berättar för hen vad som har sagts till klienten. Det framkommer också i resultatet att det kan 

vara oklart vilka krav socialarbetaren faktiskt kan ställa på tolken. Framförallt som ny 

socialarbetare när lite information ges om hur ett tolkat samtal ska utföras. En av 

intervjupersonerna framhäver upplevelsen av den egna positionen i det tolkade samtalet.  

Ja och det är väl det jag försöker bli bättre på, att vara den som styr och leder 

samtalet, även mot tolken. Ibland då att säga det, nämen tolken nu vill jag veta vad 

du har sagt. Att man lite får påminna sig själv, det är jag som leder mötet. Och 

börjar dom ha en dialog, då kan jag också gå in och stoppa det […] och också våga 

säga emot tolken lite ibland, att faktiskt våga ställa de motkraven. För det var jag 

också ganska försiktig med i början, det känns som att “nä men det får man ju inte 

göra”, men det ska man. 

(Intervjuperson 5). 

Intervjupersonens position i det tolkade mötet blir utifrån den matematiska 

kommunikationsteorin (Nilsson & Waldemarson 2017) en viktig aspekt i trepartssamtalet. 

Teorin framhäver vikten av att anpassa språket efter vem mottagaren är och de kunskaper, 

värderingar och förväntningar som finns. Det för att budskapet ska få den innebörd sändaren 

hade som avsikt. Socialarbetarens, tolkens och klientens position i mötet samt deras 

värderingar kan sålunda förstås som en central del av kommunikationen. Alla individer är 

olika och har varierande kunskaper med sig sedan tidigare. Det innebär att relationen parterna 
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har till varandra måste vägas in i anpassningen av kommunikationen. Som den professionella 

i trepartssamtalet är det socialarbetarens uppgift att styra mötet, precis som intervjuperson 5 

framhäver. Om tolken intervenerar finns det en risk att mötet inte får samma utfall för 

klienten som det får när socialarbetaren leder. Det med anledning av socialarbetarnas 

professionalitet i socialt arbete jämförelsevis med tolken. 

Som beskrivits utifrån intervjupersonens reflektion att påminna sig själv att ifrågasätta tolken 

och leda mötet kan det utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme (Lipsky 

2010) tyda på att intervjupersonen har ett handlingsutrymme gällande att styra samtalet mot 

tolken. Den intervjuade socialarbetaren blir genom sin närkontakt med klienten utifrån teorin 

en gräsrotsbyråkrat som måste förhålla sig till de ramar som organisationen sätter (Johansson 

2007). Tolken kan ses som en ram där socialarbetaren begränsas i sitt handlingsutrymme 

genom att behöva anpassa mötet med tolken. Tolken kan utifrån teorin om gräsrostsbytåkrater 

och handlingsutrymme också vara del i den service som gräsrotsbyråkraten behöver 

tillhandahålla av regeringen (Lipsky 2010). Handlingsutrymmet inrymmer därför inte enbart 

att tillhandahålla tolken men också att styra samtalet trots att tolken vill intervenera. Att som 

intervjuperson 5 ställa motkrav på tolken är ett sätt för socialarbetaren att hantera 

problematiken när tolken intervenerar, för att arbetet mot klienten ska bli så bra som möjligt. 

5.2 Utmaningar och problematik   

5.2.1 Barnsamtal 

Resultatet i studien visar att samtliga intervjupersoner upplever svårigheter i tolkade möten 

och samtal med barn. De flesta av intervjupersonerna uppgav att det problematiska i 

barnsamtalet är att använda sig av telefontolk. En intervjuperson menar att barnen inte vet om 

de ska titta på socialarbetaren, telefonpucken eller något annat. En annan intervjupersonerna 

upplever att problematiken i det tolkade samtalet med små barn, är att barnet har svårt för att 

koncentrera sig på det som sägs. De vill istället springa omkring och inte prata i 

telefonpucken. I vissa samtal är inte föräldrarna med i rummet och kan säga till barnet att sitta 

ner och prata. 

Vi ser att det här barnet inte kan prata i telefonen, den förstår inte, det blir inte ett 

bra samtal. 

(Intervjuperson 5) 
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En av intervjupersonerna pekar på att svårigheterna i att ha tolkade samtal med barn skulle 

kunna hanteras bättre genom att använda sig platstolk istället för tolk via telefon. Merparten 

av intervjupersonerna uppger emellertid att de är sällsynt att de använder sig av platstolkar. 

Intervjuperson 1 beskriver att de har ganska långtgående restriktioner på att det är telefontolk 

de ska använda sig av i första hand. De får även hyra in platstolkar men då ska det vara 

speciella tillfällen. Några intervjupersoner berättar att om det finns ett behov av platstolk får 

de lyfta det med chefen. Intervjuperson 3 menar att hen förmodat inte skulle nekas att 

använda platstolk om de fanns bra anledningar till det. En genomgående känsla hos 

intervjupersonerna är emellertid att platstolk är svåråtkomligt trots dess fördelar.  

Så i en ultimat värld, en drömvärld, så är det ju klart att platstolk är ju att föredra 

men det är ju av förklarliga skäl inte liksom genomförbart.   

(Intervjuperson 2) 

Intervjupersonernas upplevda känsla av att inte kunna använda platstolk kan utifrån begreppet 

handlingsutrymme förstås som intervjupersonernas egna uppfattning av en begränsning. En 

gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme bör inrymma att kunna ta beslut som har betydelse för 

vilken service klienten tar del av (Johansson 2007). Resultatet i föreliggande studie visar att 

socialarbetarna har möjligheten att lyfta frågan om platstolk med chefen och att det med rätt 

motivering inte ska vara några problem. Trots det lyfter de flesta av intervjupersonerna att de 

inte använder platstolk i dagsläget, fast det utifrån resultatet kan ses som en fördel i samtal 

med barn. Intervjupersonernas handlingsutrymme begränsas därmed av deras egna 

uppfattning av att inte själva kunna ta beslutet om att använda platstolk. De egna upplevda 

begränsningarna kan således skapa en bild av att platstolk aldrig är genomförbart och även 

leda till att frågan om att få använda sig av platstolk aldrig lyfts. Utifrån teorin om 

gräsrotsbyråkrati kan det tolkas som handlingsutrymmet i att kunna använda platstolk vid 

barnsamtal kan upplevas mindre än vad det egentligen är. Det handlingsutrymme 

socialarbetarna har utifrån organisationens givna ramar kan antingen accepteras eller utökas 

genom aktivt arbete (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008). Det kan därför vara av vikt 

att lyfta frågan om platstolk varje gång det anses vara en aspekt som kan förbättra mötet mot 

klienten. Genom att lyfta frågan och vid tillfällen även få tillåtelse till platstolk kan 

intervjupersonernas upplevda känsla av en begränsning försvinna. På så sätt kan även 

handlingsutrymmet utökas.  
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5.2.2 Platstolk eller telefontolk 

Av studien framgår att tillgängligheten av platstolkar är ett problem, trots avtal med 

tolkförmedlingar. Vid ett tillfälle där platstolk skulle infinnas, fanns ingen platstolk tillhands 

beskriver en av intervjupersonerna. Resultatet visar att svårigheten i att använda sig av 

platstolk ibland handlar om ett språkligt problem. En intervjuperson uttrycker att frågan om 

platstolk begränsas av att det inte finns platstolkar tillgängliga på alla språk. Det visar sig i 

föreliggande studie att problemet med platstolk blir också en geografisk fråga. 

Jag tänker att det beror lite på var man bor i samhället eller i Sverige. Det kanske 

inte finns lika många från vissa länder som har den tolkmöjligheten. Hade vi bott i 

huvudstaden eller i Malmö då kanske det finns ett helt annat utbud vilket innebär 

att de kanske inte behöver resa två timmar för ett möte på en timme. 

(Intervjuperson 3) 

Den geografiska svårigheten leder också till en ekonomisk svårighet. En intervjuperson 

berättar att när det väl togs beslut om att ha platstolk i mötet, fanns ingen platstolk i närheten 

att tillgå. Det skulle ha blivit en väldigt stor kostnad om en tolk hade behövt resa till deras 

kommun.  

En intervjuperson berättar att tolken inte får ta fokus från klienten och att det på så sätt är bra 

att tolken inte är närvarande i rummet. Resultatet visar därför att det även i viss mån kan vara 

positivt att ibland använda sig av telefontolk.  

[…] för att man ska egentligen inte tänka på att tolken är där utan man ska prata 

direkt till klienten. Jag tror att det kan vara lättare när man har telefontolk än om en 

tolk skulle sitta med i rummet. 

(Intervjuperson 5) 

Intervjupersonen upplever att telefontolken bidrar till att samtalet förs direkt med klienten. 

Det framkommer även andra positiva sidor med telefontolk. En intervjuperson påpekar att 

sekretess och skyddad identitet stärks genom att istället ha telefontolk. Det är under samtalet 

inte nödvändigt att använda namn eller berätta var det äger rum, samtidigt som tolken inte 

heller får ett ansikte på klienten. Resultat tyder därigenom på att det finns både fördelar och 

nackdelar med telefontolk respektive platstolk.  
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Problemet med att få tillgång till en platstolk blir utifrån resultatet både en språklig, 

geografiskt och ekonomisk utmaning. Det leder utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och 

handlingsutrymme till ytterligare ramar som intervjupersonerna måste förhålla sig till. Som 

tidigare nämnts kan socialarbetaren arbeta aktivt för att utöka sitt handlingsutrymme 

(Svensson, Johnsson och Laanemets 2008). Utifrån teorin kan både gräsrotsbyråkrater som 

enskild och i grupp agera och påverka. Det kan därför vara centralt att som grupp lyfta frågan 

angående platstolk när behovet upplevs. Att som grupp inom socialtjänsten lyfta frågan om 

platstolk när det finns ett behov kan antas öka den enskilde socialarbetarens påverkan av sitt 

handlingsutrymme. När flera går samman kan problematiken angående platstolk komma till 

att bli mer uppmärksammade. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

kan i viss mån organisationens uppsatta ramar om att telefontolk är standard också ses som en 

fördel i mötet med klienter. Eftersom telefontolken inte tar fokus från klienten och sekretessen 

blir lätt att hålla. 

5.2.3 Ekonomiska ramar 

Föreliggande studies resultat visar att ekonomi många gånger styr i arbetet med tolk. Platstolk 

har en mycket högre kostnad än telefontolk vilket innebär att telefontolk är standard. Det 

framgår även att platstolk i den kommun där intervjupersonerna arbetar, kan vara svårt att få 

tag i. Därför måste en platstolk resa långt vilket höjer kostnaden ytterligare. En intervjuperson 

upplever inte heller att kompetensen på tolkarna styr vilken tolkförmedling som blir 

upphandlat utan att det snarare handlar om det bästa ekonomiska valet. En annan 

intervjupersonerna påpekar även att möjligheten till att få dokument översatta är en 

kostnadsfråga. Det framgår av resultatet att ekonomi är en central fråga som i stor 

utsträckning styr arbetet. 

Nej jag tänker att det hela tiden är ett samtal kring kostnader […] Alltså man vill 

inte ha det i bakhuvudet hela tiden, det här kostar pengar liksom. […] Alltså det är 

ju inte alla språk eller så som det finns tillgängliga tolkar i. Oavsett om vi ens då 

skulle vilja ha platstolkar, så är det en svårighet i sig. Men det är ju ofta tyvärr en 

kostnadsfråga, allting är en kostnadsfråga. 

(Intervjuperson 4) 

Av studien framgår emellertid vissa resurser som socialarbetare själva kan styra över trots 

ekonomiska begränsningar. Intervjupersonen berättar att de styr över vilka tillfällen tolk ska 
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användas och att det, trots ekonomiska ramar, finns möjligheten att alltid använda tolk. 

Oberoende av klientens nivå i det svenska språket. Det framgår att de har möjlighet att boka 

en tolk som under större delen av mötet finns i bakgrunden som en säkerhet för både klienten 

och socialarbetaren. Telefontolken kan sedan kallas in i mötet om det skulle uppstå 

svårigheter eller problem i kommunikationen. 

Intervjupersonerna visar tydligt att det förekommer en begränsning i arbetet mot ett bättre 

bemötande gentemot klienten som har sin utgångspunkt i ekonomiska ramar. Det kan utifrån 

det teoretiska begreppet handlingsutrymme (Johansson 2007) förklaras genom att 

socialarbetaren agerar mellan klient och organisation. Organisationen sätter ramarna för 

socialarbetaren som samtidigt måste beakta klienten som en individ med enskilda behov. 

Socialarbetaren ska således tillgodose båda sidors önskemål. Därför behöver socialarbetaren 

också ha ett viss mån av utrymme för att på eget initiativ bedöma vad som behövs i varje 

unikt möte. Utifrån resultatet har intervjupersonerna ett handlingsutrymme som många gånger 

begränsas av de ekonomiska ramar organisationen har satt upp som berör tolkade möten. Det 

framgår att ekonomin begränsar valet av plats- eller telefontolk, möjligheten till översatta 

dokument och valet av tolkförmedling. Handlingsutrymmet är emellertid bredare vad gäller 

möjligheten till att självständigt besluta om när tolk ska bokas till samtal. Det innebär att 

socialarbetarna själva har möjlighet att se till individens behov och utifrån det bedöma vilka 

resurser som behövs i mötet. Genom att intervjupersonerna självständigt kan ta beslut som rör 

det tolkade mötet kan även klientens behov ytterligare beaktas. 

5.2.4 Missförstånd 

Resultatet i studien visar att en betydande utmaning i mötet med klienter som inte behärskar 

det svenska språket, är missförstånd. En av intervjupersonerna berättar att det upplevs finnas 

en viss grad av osäkerhet rörande ifall klienten verkligen har förstått det hen har berättat. Det 

är centralt att uppmärksamma missförstånden för att kunna åtgärda dem, något som enligt 

många intervjupersoner kan vara en utmaning. Det framgår av studien att ibland 

uppmärksammas missförstånd genom att klienten och tolken för en egen dialog med varandra. 

De missförstånd som uppmärksammas kan sedan hanteras genom att till exempel dubbelkolla 

det som har sagts eller be klienten upprepa det socialarbetaren har berättat. 
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Jag brukar ibland också fråga “hur har du förstått det här om du beskriver det med 

dina ord?” […] Just den vikten att man verkligen dubbelkollar, har vi förstått 

varandra rätt? För det blir ju jättelätt missförstånd. 

(Intervjuperson 5) 

Missförstånden som uppkommer i kommunikationen utifrån den matematiska 

kommunikationsteorins begrepp semantiskt brus (Fiske 1990) kan förstås som en 

förvrängning. Det semantiska bruset innefattar utifrån den matematiska 

kommunikationsteorins all förvrängning som sker i kommunikationsprocessen mellan sändare 

och mottagare och påverkar hur mottagaren tar emot och tolkar det som sägs (Fiske 1990). 

Genom att det enligt teorin aldrig säkert går att veta om klienten har uppfattat det sända 

budskapet rätt föreligger en problematik då socialarbetarens budskap utifrån teorin från början 

kan misstolkas av klienten. Det leder till att klienten på en fråga om den förstår kan komma 

att svara ja, fast socialarbetaren hade ett annat syfte. Således kan missförstånd i samtalen 

uppkomma men vara svåra att uppmärksamma, vilket även gör det svårt att hantera. 

5.2.5 Ett hackigt samtal 

Föreliggande studie visar att de flesta intervjupersonerna upplever att det i tolkande möten 

blir ett hackigt samtal eller att samtalet flyter mycket bättre när tolk inte behövs. En av 

intervjupersonerna upplever att det är svårare att komma in på djupet när en tolk är med i 

samtalet, eftersom det ofta blir avbrott. 

 

Och så säger jag första delen och då vill ju klienten gärna svara mot det och börja 

ställa följdfrågor och då börjar jag “fast jag ville ju komma till det”. 

(Intervjuperson 5) 

Intervjupersonen menar att det kan vara svårt att komma vidare i samtalet för att det ibland 

kan finnas mycket information som personen vill säga. Vidare visar studien att det är svårt att 

hantera att samtalet blir hackigt. En intervjuperson förklarar att om hen behöver upprepa sig 

ofta måste intervjupersonen anpassa och uttrycka sig med kortare meningar. Anpassningen av 

språket och kommunikationen kan därför få samtalet att upplevas som hackigt. En annan 

intervjuperson upplever emellertid att det finns möjlighet att hantera problem med avbrott och 
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motverka ett hackigt samtal genom att anpassa kommunikationen och att redan från början 

vara tydlig med kommunikationens upplägg i mötet. 

Och där kan man också behöva säga att “nu vill jag prata en stund och sen säger 

jag till när klienten kan ställa motfrågor. Jag har ganska mycket information som 

jag vill ge här”. Att man också måste vara tydlig med det. 

(Intervjuperson 5) 

Intervjupersonernas upplevelser om hur kommunikationen kan anpassas är därför viktigt 

eftersom det kan bidra till hur bra samtalet flyter i tolkade möten. Utifrån den matematiska 

kommunikationsteorin kan i tolkade möten där ett hackigt samtal äger rum innebära faktorer 

av brus. Som Weaver (1998) påtalar är bruset faktorer i ens omgivning som tar bort 

mottagarens fokus från sändaren. Upplevelsen av att anpassa och uttrycka sig med korta 

meningar som leder till ett hackigt samtal blir genom den matematiska kommunikationsteorin 

ett brus. Eftersom bruset begränsar möjligheten att sända den önskade mängden budskap 

under en viss situation och tidpunkt, leder anpassning av korta meningar mellan klient och 

socialarbetare till brus som fortsatt utifrån teorin blir en begränsning av att sända den önskade 

mängden budskap från klient till socialarbetare och tvärtom (Fiske 1990). För att budskapet 

ska få den mening sändaren har som avsikt är det enligt den matematiska 

kommunikationsteorin viktigt att anpassa språket efter vem mottagaren är och förväntningar 

som finns (Nilsson & Waldemarson 2017). I situationen med tolk i mötet med klienter som 

har begränsade kunskaper i svenska språket, blir det extra viktigt att anpassa språket och 

kommunikationen. Utifrån ena intervjupersonens utsaga att planera och vara tydlig med 

upplägget av kommunikationen för klienten kan möjligheten istället öka till att undvika brus. 

Genom att intervjupersonen är tydlig med att hen vill prata en stund och att det sedan blir 

klientens tur att ställa motfrågor, minskar socialarbetaren att tolken översätter en eller två 

meningar fram och tillbaka. På så sätt kan bruset i form av hackiga samtalet dämpas och 

socialarbetaren kan sända den önskade mängden av sitt budskap i kommunikationen till 

klienten.  
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5.3 Socialarbetares väg till kunskap inom tolkade möten 

5.3.1 Utbildning och erfarenhet 

Under samtliga intervjuer framkommer att ingen av intervjupersonerna har fått utbildning i att 

hålla samtal med tolk under sin yrkesverksamma tid. Flera av intervjupersonerna beskriver 

istället att de är självlärda. En intervjuperson uttrycker att det var genom observation av andra 

och tips som hen lärde sig hantera tolkade möten, eftersom det inte förekommit någon formell 

utbildning eller genomgång. Studien visar även att de flesta inte heller har berört ämnet 

tolkade möten under socionomutbildningen. Intervjuperson 3 är däremot en av de få som har 

gjort det. 

Men vi hade faktiskt en tvådagarsutbildning på socionomutbildningen med tolk 

[…] Där vi fick spela roller att en var tolken och den andra var den som frågade. 

Träna lite på hur det är […] hur man översätter i jagform […] hur långa meningar 

kommer man själv ihåg?  

(Intervjuperson 3) 

En annan intervjuperson uttrycker att hen under socionomutbildningen stötte på något kapitel 

som berörde ämnet tolkade samtal men att hen vidare har fått söka information om ämnet på 

egen hand. Studien visar att de flesta av intervjupersonerna i början av karriären fick testa sig 

fram i trepartssamtalet. En intervjuperson uttrycker att det i början av yrkeslivet kunde bli 

tolken som fick säga ifrån när det uppstod problem i samtalet. Vissa intervjupersoner upplever 

också att tolkade möten borde beröras mer under socionomutbildningen. Samtliga 

intervjupersoner är emellertid eniga om att det inte förekommer några riktlinjer som 

behandlar hur det tolkade mötet ska utföras. Det framgår av studien att de riktlinjer som kan 

förekomma på arbetsplatsen istället berör ekonomi eller vilken tolkförmedling som ska 

användas. En av intervjupersonerna påpekar att det däremot kan finnas allmänna råd vilket de 

ska förhålla sig till. En intervjuperson sätter ord på vad avsaknaden av riktlinjer kan innebära.  

[…] jag tänker att där har man nog ändå möjlighet att styra det efter vad man 

känner att man behöver. 

(Intervjuperson 6) 
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Avsaknaden av utbildning i att föra samtal genom tolk som socialarbetare innebär att 

merparten av intervjupersonerna har lärt sig av erfarenhet. Enligt den matematiska 

kommunikationsteorin (Nilsson & Waldemarson 2017) ingår allt som stör kommunikationen 

mellan sändare och mottagare i brus. Avsaknaden av utbildning kan därmed förstås som en 

källa till brus. Bruset kan vara i form av att inte ha kännedom om hur ett samtal genom tolk 

kan föras på bästa sätt eftersom socialarbetaren inte har fått kunskap i hur ett effektivt tolkat 

möte med alla dess beståndsdelar ska genomföras. Det kan innebära att både information och 

tillit går förlorat i samtalet vilket leder till en svårighet att bygga upp en bra relation. En 

utbildning kan utifrån den matematiska kommunikationsteorin således bidra till en förbättrad 

kommunikation genom minskat brus mellan klienten och socialarbetaren då de får kunskap i 

hur ett effektivt möte ska utformas.  

Avsaknaden av utbildning och riktlinjer i tolkade samtal och möten blir en viktig del i det 

handlingsutrymme som intervjupersonerna har. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater (Lipsky 

2010) har socialarbetare en betydande handlingsfrihet gällande den service som förses av 

organisationen samtidigt som de har ramar, regler, riktlinjer och praxis som dem måste rätta 

sig efter (Lipsky 2010). Eftersom det enligt samtliga intervjupersoner förmodat inte finns 

riktlinjer över att föra samtal genom tolk eller någon gemensam utbildning kan det utifrån 

teorin betraktas som att handlingsutrymmet blir större i hur tolkade möten genomförs. Det 

ökar sannolikheten att utförandet av ett tolkat mötet genomförs olika. Flera av 

intervjupersonerna uppgav emellertid liknande handlingar i utförandet av deras tolkade möten 

trots avsaknaden av utbildning. Troligen för att det jobbar på samma arbetsplats. Dessa 

handlingar innefattar exempelvis att använda sig mestadels av telefontolk och till viss del hur 

ett tolkat möte inleds, men även många individuella handlingsstrategier kunde förekomma. 

Som tidigare nämnts uppger exempelvis en av intervjupersonerna att det inte går att påverka 

det hackiga i tolkade samtal särskilt mycket, samtidigt som en annan intervjuperson beskriver 

hur planeringen, tydligheten och upplägget av kommunikationen motverkar ett hackigt 

samtal. Avsaknaden av utbildning och riktlinjer bidrar därför till ett större handlingsutrymme 

i hur ett tolkat möte genomförs som kan få både positiva och negativa effekter. Ett större 

handlingsutrymme kan behöva bli mindre berörande hur tolkanvändaren på bästa sätt 

genomför och håller i ett tolkat möte genom en gemensam utbildning. Tydliga ramar kan vara 

en fördel för att tolkanvändaren ska få möjlighet att hantera svårigheter i tolkade möten. På så 

vis kan de få mer kunskap i hur ett samtal kan se ut och föras på bästa sätt. Samtalen kan bli 

mer likvärdiga oberoende av vilken socialarbetare som leder samtalet, vilket ökar 
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rättssäkerheten. Handlingsutrymmet kan däremot behöva bli större i andra avseende 

exempelvis att på eget initiativ och beslut använda sig av platstolk och telefontolk. 

5.3.2 Utformning av utbildning 

Utifrån studien framgår att de flesta intervjupersonerna är eniga om att det borde finnas någon 

form av utbildning i att föra tolkade samtal, men att det inte behöver vara någon omfattande 

utbildning. Det framgår även från flera intervjuer att det kan vara fördelaktigt med en 

påfyllnadsutbildning under den yrkesverksamma tiden. En av intervjupersonerna uttrycker att 

det hade varit bra att få öva på att föra tolkade möten och föra samtal genom tolk, men att det 

inte behöver röra sig om en utbildning så omfattande som på högskolenivå. En annan 

intervjuperson upplever att utbildning i att ha telefontolkade möten med barn hade varit bra. 

Det framgår vidare av studien att det kan vara bra att få samtala om de fällor och svårigheter 

som förekommer i tolkade möten. Studien visar på att tolken också behöver en god 

utbildning. En av intervjupersonerna upplever att det finns tolkar som inte tolkar rätt, trots 

avtal med tolkförmedling. Förslag ges från en annan intervjuperson att en föreläsning om hur 

tolkarna tänker, ser på saker och vad de tycker är svårt i samtalen hade varit värdefullt. 

Intervjupersonen uttrycker att samarbetet med tolken kan vara viktig att beakta i utformningen 

av utbildning. 

Ja men en introduktion i hur man, amen den kan ju vara ganska teoretisk. “Tänk på 

det här, så här gör man, så här går det till”. Men sen också kanske lite mer idag, 

fördjupa, alltså mer dialog med tolkarna i att kunna bygga upp ett samarbete där. 

(Intervjuperson 5) 

Resultatet i studien tyder på att ett bättre samarbete skulle kunna upprättas med tolken. På så 

sätt skulle även kommunikationen i samtalet kunna förbättras. Utifrån den matematiska 

kommunikationsteorin kan det förstås som att språket på så sätt anpassa bättre till klienten. 

Som beskrivs i teorin måste språket anpassas både efter vem mottagaren är men även efter 

den relationen parterna har till varandra (Nilsson & Waldemarson 2017). En förbättrad 

relation mellan socialarbetare och tolk kan således tänkas bidra till ett gemensamt och 

förbättrat arbete för klienten. Som tidigare nämnt i analysen kan tolkens närvaro i samtalet 

bidra till bruskällor i kommunikationen. Brus som innefattar faktorer i omgivningen som tar 

bort mottagarens fokus från sändaren kan i enlighet med teorin innebära att parterna i det 

tolkade mötet inte kan hålla fokus på varandra genom samarbetssvårigheter. 



2SA461  Linnéa Lindberg & Jennifer Henriksson 

38 

 

Samarbetssvårigheter utifrån teorin blir därför det brus som uppstår i kommunikationen. Om 

samarbetet mellan socialarbetaren och tolken inte fungerar bra kan det innebära ett försämrat 

arbete mot klienten. En gemensam utbildning för socialarbetare och tolk kan därigenom 

tänkas bidra till att minska samarbetssvårigheterna och främja klienten med begränsade 

kunskaper i svenska språket. 

6. Diskussion 

I nedanstående avsnitt presenteras en sammanfattning av föreliggande studies slutsatser 

utifrån syfte och frågeställningar. I relation till slutsatserna dras även kopplingar till tidigare 

forskning. Vidare förs en metoddiskussion och avslutningsvis kommer en slutdiskussion med 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning av slutsatser 

Utifrån föreliggande studies första frågeställning, hur socialarbetare inom socialtjänsten 

upplever och hanterar trevägskommunikationen i tolkade möten, har ett antal slutsatser 

framträtt. En slutsats är att brus i from av överföringsproblematik i kommunikationen leder 

till en ökad upplevelse av att så snabbt som möjligt undanröja bruset för att kunna föra samtal 

på ett gemensamt språk där den tredje parten inte längre är nödvändig. Att använda tolken 

som en livlina när klienter börjar lära sig att tala och förstå det svenska språket är ett sätt för 

intervjupersoner att hantera överföringsproblematiken. På så sätt kan bruset minska eftersom 

ett gemensamt språk börjar utformas som kan användas i det tolkade samtalet och 

tolkanvändningen minskar. Kommunikationen i trepartssamtalet kan därigenom förbättras. 

Tidigare forskning lyfter att kommunikation är av vikt för att socialarbetaren ska kunna 

identifiera klientens behov och för att de gemensamt ska ha möjlighet att komma fram till 

lösningar (Kriz och Skivenes 2010). Resultatet i studien visar vidare att socialarbetarna 

upplever en avsaknad av icke-verbal kommunikation och kroppsspråk i det telefontolkade 

mötet. Det leder till en semantisk problematik som tyder på att endast den verbala 

kommunikationen inte är tillräcklig i samtalen och att kroppsspråket således är en betydande 

faktor för att få till stånd ett bra samtal och undvika missförstånd. Den icke-verbala 

kommunikationen blir ett sätt för socialarbetaren att bättre hantera de semantiska problem 

som kan uppstå i den verbala kommunikationen där motparten på grund av telefontolk kan ha 
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svårt att förstå det överförda meddelandet. Utifrån resultatet blir en av studiens slutsatser att 

det i tolkade möten blir extra viktigt att anpassa språket och kommunikationen. På så sätt kan 

bruset i form av korta meningar mellan klient och socialarbetare minskas och socialarbetaren 

kan sända den önskade mängden av sitt budskap i kommunikationen till klienten. 

Föreliggande studies andra frågeställning berör den problematik socialarbetarna upplever att 

de möter i det tolkade mötet. De huvudsakliga slutsatserna är att intervjupersonens position i 

det tolkade mötet blir en viktig aspekt i trepartssamtalet. Det innebär att relationen parterna 

har till varandra måste vägas in i anpassningen av kommunikationen. Tipton (2016) skriver att 

tolkar med mer erfarenhet har en tendens att ingripa i det möte som hålls mellan 

socialarbetare och klient. Resultatet i föreliggande studie visar att även intervjupersonerna 

upplever att tolken intervenerar i mötet. Det innebär en risk att mötet inte får samma utfall för 

klienten som det får när socialarbetaren leder. En anledning kan vara socialarbetarnas 

professionalitet i socialt arbete vilket tolkarna troligtvis saknar. Socialarbetarens 

handlingsutrymme inrymmer att styra samtalet trots att tolken vill intervenera. Att ställa 

motkrav på tolken är ett sätt för socialarbetaren att hantera den problematiken, för att arbetet 

mot klienten ska bli så bra som möjligt. Av studiens resultat framgår vidare att 

intervjupersonerna upplever en problematik i att ha telefontolkade samtal men att det 

eventuellt skulle kunna hanteras bättre genom att använda sig av platstolk. Ytterligare en 

slutsats är således att intervjupersonernas handlingsutrymme begränsas av deras egna 

uppfattning av att inte själva kunna ta beslutet om att använda platstolk. Genom att lyfta 

frågan och vid tillfällen även få tillåtelse till platstolk, kan intervjupersonernas upplevda 

känsla försvinna. På så sätt kan handlingsutrymmet också utökas. 

Slutsatser som berör föreliggande studies tredje frågeställning, hur behovet av utbildning för 

socialarbetaren som tolkanvändare inom socialtjänsten upplevs, kan sammanfattas enligt 

följande. Av resultatet framgår att samtliga intervjupersoner anser att det borde finnas någon 

form av utbildning i att föra tolkade möten eftersom det i nuläget inte förekommer. 

Utbildningen behöver emellertid inte vara särskilt omfattande. Även Kriz och Skivenes 

(2010) påpekar vikten av att socialarbetaren får utbildning både i hur de på bästa sätt 

använder tolktjänster, men även hur de ska bedöma kvalitén på tolkningen för att mötet ska få 

ett så bra utfall som möjligt. Föreliggande studie visar att en utbildning kan bidra till en 

förbättrad kommunikation genom ett minskat brus i samtalet då socialarbetaren får mer 

kunskap i hur ett effektivt möte ska utformas. Avsaknaden av utbildning och riktlinjer bidrar 
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till ett större handlingsutrymme. Tydligare ramar kan vara en fördel för att tolkanvändaren ska 

få möjlighet att hantera svårigheter i tolkade möten. Samtalen kan bli mer likvärdiga 

oberoende av vilken socialarbetare som leder samtalet, vilket ökar rättssäkerheten. Om 

samarbetet mellan socialarbetaren och tolken inte fungerar bra kan det innebära ett försämrat 

arbete mot klienten. En gemensam utbildning för socialarbetare och tolk kan därigenom 

tänkas bidra till att minska samarbetssvårigheterna och förbättra arbetet mot klienter med 

begränsade kunskaper i svenska språket. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar var en kvalitativ studie och 

semistrukturerade intervjuer ett passande och användbart metodval. Utöver socialarbetares 

deltagande hade det varit möjligt att vidga föreliggande studies perspektiv genom intervjuer 

med tolkar och klienter. En kompletterande metod till intervjuerna hade också bidraget till en 

fördjupad studie och ytterligare trovärdighet. En passande metod hade varit observationer av 

tolkade möten. En förutsättning för en mer omfattande studie med både intervjuer och 

observationer skulle vara en ökad tidsram och mer resurser. Observationer av ett tolkat möte 

mellan socialarbetare, tolk och klient hade även krävt ytterligare etiska överväganden. Med 

bakgrund i de premisser som föreliggande studie hade valde vi att enbart genomföra 

intervjuer med socialarbetare. Vi ansåg att socialarbetares perspektiv var väsentligt att lyfta på 

grund av nämnda kunskapsbehov och deras ledande roll i det tolkade mötet.   

Det är av vikt att förhålla sig kritiskt både mot sig själv och det som framkom av intervjuerna. 

Bakgrunden till det är att socialarbetarna vi intervjuade tillhör en arbetsplats som de kan vara 

mer eller mindre lojala mot, och således inte är helt neutrala i frågor som berör den egna 

verksamheten. Vissa ställda frågor under intervjun (se bilaga 2) kan även uppfattas som 

kritiska gentemot både verksamheten och den enskilda socialarbetaren. Vi måste ta i 

beaktning att det inte är självklart att kritiskt granska den egna personen och den problematik 

som kan uppkomma i tolkade möten. Trots att intervjupersonerna skulle kunna vara partiska 

anser vi att det resultat som har framträtt är trovärdigt. Intervjuerna utfördes i ett fysiskt möte 

som gjorde att vi fick möjlighet att läsa av situationen. Intervjupersonerna kunde inte heller 

förbereda sina svar då de inte fick tillgång till intervjufrågorna i förväg. 
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6.3 Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har analyserat och beskrivit hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever och 

hanterar kommunikationen samt problematiken i tolkade möten. Vi fann att socialarbetare 

upplever en avsaknad av icke-verbal kommunikation och att det är väsentligt att anpassa 

språket och kommunikationen i det tolkade mötet. Socialarbetare upplever en omfattande 

problematik i tolkade möten som kan hanteras olika och att ställa motkrav på tolken bidrar till 

att socialarbetaren kan hantera och styra samtalet. Studien har vidare undersökt behovet av 

utbildning gällande tolkanvändning. Samtliga socialarbetare upplever ett behov av utbildning 

i tolkade möten men inte i någon omfattande form. Fortsättningsvis är vår förhoppning att 

genom ökad förståelse för tolkade möten utifrån socialarbetares perspektiv inspirera till ett 

förbättrat arbete mot klienten. 

Till följd av tidsbrist begränsades föreliggande studie till socialarbetare inom en kommuns 

socialtjänst. Fortsättningsvis hade det varit intressant med liknande studier i flera kommuner 

med anledning av att deras arbete med tolkade möten kan se olika ut. Socialarbetares 

upplevelser är inte enbart värdefulla för klienten utan också för tolkarna i mötet. Tolkens 

inblick i socialarbetares perspektiv kan tänkas förbättra samarbetet i det tolkade mötet till 

klientens fördel. Mer forskning om problematiken och hur den hanteras av den 

tolkanvändande socialarbetaren kan bidra till upptäckter som är viktiga i att förbättra arbetet 

mot klienten i det tolkade mötet. Vidare forskning på klientens perspektiv inom socialtjänsten 

kan bidra till kunskap om deras upplevelser vilket kan jämföras med andra perspektiv i vad 

som hade kunnat förbättras i mötet med tolk. Fortsatt forskning skulle eventuellt även kunna 

fokusera på hur utbildning eller annat stöd kan implementeras för parterna i trepartssamtalet. 

Fortsättningsvis ser vi värdet i att mer forskning bedrivs i Sverige för att visa en mer nationell 

kontext av tolkade möten. Genom fortsatt forskning kan nya upptäckter bidra till en djupare 

förståelse inom tolkade möten.  
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Bilaga 1, informationsbrev  

Hej!  

Vi heter Jennifer Henriksson och Linnéa Lindberg och läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats 

som syftar till att undersöka hur tolksituationer framträder och upplevs utifrån socialarbetares 

perspektiv.  

Med bakgrund i studiens syfte är vår intention att intervjua socialarbetare på socialtjänsten. 

Våra frågeställningar berör utbildning och erfarenhet, utmaningar och problematik, samt 

möjligheten att utifrån föregående premisser identifiera individens behov. Intervjuerna 

beräknas ta ca 45-60 minuter. Vi önskar genomföra intervjuerna snarast under april månad. 

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att din 

medverkan i undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Du besitter även rätten att avstå från att svara på frågor och kommer anonymiseras, samt 

avidentifieras i uppsatsen. Vi har en önskan om att spela in intervjuerna för att underlätta 

fortsatt arbete. Ljudfilerna kommer inte att vara tillgängliga för obehöriga.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:   

Jennifer Henriksson                       Linnéa Lindberg 

xxx@student.lnu.se                                                      xxx@student.lnu.se  

073-xx xx xxx                      073-xx xx xxx 

Du kan också kontakta vår handledare: 

Carina Petersson 

E-post: x x x  

Tack på förhand!  

Jennifer Henriksson & Linnéa Lindberg  
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Bilaga 2, intervjuguide  

Inledande frågor  

• Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten?  

• Vad har du för profession? 

• Inom vilka områden har du arbetar tidigare?  

• Vad har du för utbildningsbakgrund? (följdfråga: för hur länge sedan tog du examen?)  

• Hur ofta har du samtal genom tolk med klienter? 

• Hur ser ett tolkat möte ut hos er? (följdfråga: berätta om en konkret situation som 

uppkommit) 

Tema tidigare erfarenhet och utbildning  

• Har du tidigare erfarenhet av att använda tolk i mötet med klienter och i så fall 

vilken?   

• Hur länge under din yrkesverksamma tid har du varit i kontakt med tolkade möten? 

• Hur har du fått lära dig att samtala genom tolk? (följdfråga: har du fått vägledning? 

Suttit med på tolkade möten? Fått någon form av informationsfolder? Kurs via nätet?)  

• Har du någon gång under din yrkesverksamma tid inom socialt arbete fått någon form 

av utbildning i att samtala genom tolk? (följdfråga: upplever du att utbildningen har 

varit till hjälp för dig när du har samtal genom tolk? har varit till hjälp för att kunna 

identifiera individen behov? Har du fått utbildning i tolkade möten innan din 

yrkesverksamma tid (ex. under annan utbildning)?) 

• Tror du att utbildning hade kunnat påverka mötet och dess utfall? (följdfråga: 

påverka/bidra till att identifiera individens behov?)  

• Vad upplever du hade varit behjälpligt när du var ny och skulle hålla i ett tolkat möte 

första gången? 

• Vad upplever du hade varit behjälpligt för dig idag gällande tolkade möten? 

• Vad för utbildning skulle du önska att det fanns för 

socialsekreterare/biståndshandläggare rörande tolkade möten?  

• Upplever du att det behövs utbildning i att hålla samtal med tolk? (följdfråga: varför? 

varför inte? Funkar det lika bra om man inte får utbildning?)  
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Tema problematik och utmaningar  

• Upplever du att det förekommer svårigheter i att samtala genom tolk i mötet med 

klienter?   

• Har du själv stött på utmaningar och i så fall vilka? 

• Hur hanterar du de utmaningarna som uppkommer? (följdfråga: berätta om en konkret 

situation)  

• Använder ni er av telefontolk eller platstolk? (följdfråga: vilka utmaningar ser du med 

det? Fördelar/nackdelar) 

• Vad upplever du för skillnader mellan att ha samtal genom tolk och samtal där tolk 

inte behövs? 

• Hur upplever du att det är att föra samtal genom tolk vid känsliga ämnen och frågor?   

• Upplever du att klienten påverkas av att det är en tredje part inblandad (i form av 

tolken)? (följdfråga: Hur?) 

• Upplever du att du själv kan påverka mötets utfall när det är en tredje part inblandad? 

(följdfråga: hur?) 

• Upplever du att klienter som är i behov av tolk får samma stöd som klienter som talar 

svenska får? (följdfråga: på vilket sätt? Samma bemötande?)  

• Har du fört tolkade samtal med barn? (följdfråga: hur fungerade det? Hur tror du att 

det hade fungerat?  

Tema Avslutande frågor  

• Vilka resurser har ni att tillgå vad gäller tolkade möten? (följdfråga: använder ni tolk 

på plats eller telefontolk? Kan ni lämna ut information på modersmål? Har ni 

möjlighet att ringa klienter som inte behärskar det svenska språket?)  

• Upplever du att ni får tillräckligt med resurser för att föra ett bra samtal genom tolk? 

(följdfråga: vad för resurser hade du velat se mer av?)  

• Har ni några riktlinjer gällande tolkanvändning? Skulle vi kunna få ta del av dessa 

riktlinjer? 

• Har du något ytterligare du vill tillägga som vi inte har tagit upp under intervjun?  

 

Vi tackar för intervjun och berättar hur vi fortsatt ska gå vidare med studien, samt frågar vi 

om vi kan återkomma för att ställa följdfrågor.  

  


