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Abstract 
 

Titel: Tolkens roll och uppdrag – Ett passivt vittne eller en aktiv agent? 
 
Engelsk titel: The interpreter's role and mission – A passive witness or an active 

agent? 

 

Författare: Serhat Aslan, Daniel Björnsson 

 

Handledare: Maria Alm 

 

Datum: 2020-04-20 

 

Antal sidor: 42 sidor 

 
The aim of this study is to examine the role of the interpreter and see how the interpreter thinks 

of his or her role in interpreted meetings. What kind of difficulties and opportunities does 

interpreters experience in their professional role and what can they describe as factors to a 

successful interpreted meeting. Above that we were interested in what kind of support if any, 

interpreters get from their employers or outsourcers when they are a part of an interpreted 

meeting where difficult and psychological hard matters is interpreted. The method chosen to 

examine and answer those questions are a qualitative method with semi structured interviews. 

Our interview persons were six interpreters with various work experience and degree of 

education. The theories chosen for this study have been parts of symbolic interactionism, 

sociocultural theory and communication theories in form of the barrier-model and filter-noise 

model. 

The results show us that our informants meets all kinds of difficulties on a day to day basis, 

however was this something that our informants expected and said to be a part of their job-

description. We found in our previous research that some interpreters said that it can be a 

difficult matter to talk in a first-person way when the interpreted person disguise tough 

situations such as sexual abuse ore murders for example. This could both verifies and 

problematize by our informants. Most of them said that they were met with respect from other 

professions, but one voice distinguished from the others and talked in terms that the interpreter 

was seen as an idiot and definitely not was respected. One thing that they all could agree about 

was the lack of information they got to prepare themselves prior to the interpreted meeting, if 

this was a problem were however not a common thought.      

 
Nyckelord 
Interprofessionellt, roller, tolk, tolkade möten, tolkanvändare  
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Tack 
Bortsett från att man vid det här laget känner sig rätt så utarbetade är vi samtidigt stolta över 

att ha arbetat ända in i kaklet. Härmed kan vi glädja oss åt det faktum att slutsignalen för den 
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här “finalmatchen” äntligen är i annalkande. Det är därmed i rättan tid dags att bereda plats 

för alla de fantastiska personer som hjälpt oss att nå hit. 

 

Vi vill till att börja med tacka vår Handledare Maria Alm som i stunder av allmän hopplöshet 

och stagnation kunde inge hopp och visa en snitslad väg mot slutdestinationen. Tack för att du 

gjort mer än vad som handledaruppdraget krävt och “walked that extra mile”.  

 

Vi vill även tacka Docent Kristina Gustafsson som i ett initialt skede i forskningsprocessen 

fick oss att förstå att detta var ett ämne som var i behov av uppmärksamhet. Hon fick med sin 

förståelse och brinnande entusiasm av ämnet även oss att bli mer engagerade till att sätta igång 

med arbetet.  

 

Utöver dessa vill vi tacka våra intervjupersoner som ställde upp och bidrog till att resultatet 

kunde bli så fylligt som det blev. Utan er hade detta ej gått att genomföra. Ett stort tack även 

till vår opponent och examinator som gav oss värdefull feedback från opponeringen.  
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Inledning 

Enligt de senaste uppgifterna från SCB - från den 21 februari 2020 - framgår det att 

andelen utlandsfödda i befolkningen uppgår till 19 procent (SCB 2020; Hadziabdic 

& Hjelm 2019). Vilket med andra ord innebär att ungefär en femtedel av 

befolkningen inte har svenska som sitt modersmål. När myndigheter kommer i 

kontakt med en målgrupp som inte behärskar majoritets- och myndighetsspråket, det 

vill säga svenska, stöter parterna inte sällan på patrull. Svårigheter som uppstår har 

med kommunikationsproblem att göra, vilket i sin tur resulterar i ett så kallat 

tolkbehov (Skaaden 2017). I sammanhanget är det alltså tack vare den tredje parten 

som ett samtal av detta slag över huvud taget kan äga rum (Fioretos, Gustavsson & 

Norström 2014; Wadensjö 2018). Med detta i åtanke anses användning av tolk, 

framför allt inom offentlig sektor, vara en grundförutsättning för att säkerställa varje 

medborgares rättighet till fullständig samhällsservice. Vidare finns det två 

huvudsakliga skäl till att man väljer den här lösningen. Ett skäl har att göra med rätts- 

och patientsäkerheten. Ett annat skäl utgörs, enligt Statens offentliga utredningar 

(SOU), av att tolktjänsten på övergripande nivå ska ligga till grund för en god 

integration samtidigt som den ska utgöra ett incitament för fortsatt demokratisk 

samhällsutveckling (SOU 2018:83). Denna variant av kommunikationsform, alltså 

samtal med hjälp av tolk, går för övrigt under benämningen tolkmediering och/eller 

tolkmedierat samtal.  

 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i forsknings- och problemområdet 

tolkmedierade samtal, med en särskild tonvikt på tolkens perspektiv. Under de 

senaste åren har intresset ökat för den svenska tolkservicen som dagligdags äger rum, 

framför allt i offentlig regi. På frågan om varför vi har valt att titta närmare på just 

tolkens perspektiv är svaret att de, av allt att döma, tenderar att hamna i skymundan 

(Skaaden 2017). Kanske beror det på att huvudrollsinnehavarna i detta specifika 

sammanhang består företrädesvis av två (huvud)aktörer - myndigheter och 

medborgare. Å ena sidan finns det alltså myndighetspersoner som enligt lag är 

skyldiga att vid behov anlita tolk, å andra sidan finns det medborgare som, vid behov 

av tolkstöd, har en medborgerlig rättighet till tolkhjälp (Förvaltningslagen 2017:900). 

Vi vill härmed klargöra att vi hädanefter har valt att benämna dessa samtal, alltså 

samtal mellan tre parter för en s.k. triad. Ordet triad har enligt Svenska Akademiens 

digitala ordbok följande betydelse: “... grupp av tre (samhöriga) enheter, till exempel 

personer ...” (svenska.se 2020).  

 

Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv finner vi detta problemområde som en 

brännande fråga, inte minst eftersom det har ett direkt samband i den rådande 

förhandlingen som försiggår mellan individ och samhälle, eller med andra ord, stat 

och medborgare. Detta har bland annat att göra med gemenskap och delaktighet - två 

centrala begrepp inom det socialpedagogiska fältet (Cederlund & Berglund 2017). 

Med begreppet gemenskap avses den enskildes subjektiva självkänsla av att vara en 

del av olika av sociala delsystem. I dessa delsystem ingår bland annat kärnfamiljen, 

arbetskamrater och/eller intresseorganisationer. Delaktighet hänger å andra sidan 

samman med den enskildes självförståelse gällande den egna rollen och dess 

betydelse med avseende på grupptillhörighet. Det är genom dessa sociala 

interaktioner som individen skapar sociala band och relationer till andra människor 

och uppfattar sig själv som en samhällsmedlem (Madsen 2008). 
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Vad är det då som gör ett tolkmedierat möte till ett lyckat sådant eller vad leder till 

missförstånd och etiska dilemman som tolken kan ställas inför? En tolk representerar 

en myndighet men samtidigt kan hen vara en del av den etniska tillhörighet som den 

som hen ska tolka. Kan hen ställa sig utanför denna samhörighet och agera enbart 

professionellt? Marekovic (2012) beskriver att även myndighetsutövaren (hädanefter 

tolkanvändaren) har svårigheter att särskilja tolken från den som hen översätter. Även 

den tolkade kan ha svårigheter att se tolken som professionell. Risken finns att den 

tolkade i stället uppfattar tolken som ett personligt ombud. Detta medför att tolken är 

trängd från två håll och kan ha svårt att förhålla sig professionellt (Marekovic 2012). 

Då tolken kan vara en landsman till den tolkade så kan det infinna sig förutfattade 

kulturellt skapade ”regler” för hur en landsman ska bete sig. Möjligtvis kan det 

leda till att tolken ”skäms” för klienten. Detta innebär att tolken behöver ställa sina 

värderingar, attityder och förutfattade meningar utanför gruppen och den samhörighet 

som kan finnas dem emellan, för att på så sätt kunna utföra det professionella arbete 

som förväntas av hen (ibid.). Mot denna bakgrund är vi intresserade av att undersöka 

hur tolken uppfattar till sin roll och sitt uppdrag i tolkade möten.     

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur tolkar uppfattar sin roll och sitt uppdrag i 

tolkade möten.  
 

 

●      Hur upplever tolkar sin arbetssituation? 

●      Vilka faktorer kan enligt tolkar påverka ett tolkmedierat möte? 

●      Hur hanterar tolkar eventuellt psykiskt påfrestande situationer? 

 

Begreppsdefinitioner 

Tolkmediering - tolkade samtal i det talade språket 

Triad - en kommunikationsform med tre aktörer 

Upphandlare - myndigheter som beställer tolk utifrån ramavtal 

Tolkanvändare – yrkesutövare som i varierande grad använder tolktjänst i sitt arbete 

Tolkförmedlingen - en av aktörerna på tolkfältet med rollen som mellanhand mellan 

upphandlare och tolkar  

Språk- och kontakttolk - den tredje (externa) parten alternativt aktören som agerar i 

egenskap av en länk mellan två samtalsparter.   

Den tolkade - samhällsmedborgare som behöver tolkhjälp i kontakten med 

myndigheter 
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Bakgrund 

Följande kapitel tar avstamp i en översiktlig genomgång av tolkningen som 

yrkespraktik. Därefter följer en sammanfattning av tidigare forskning med en särskild 

tyngdpunkt på två myndighetsrapporter från SOU (2018) respektive 

Kammarkollegiet (2017).    

 

Tolktjänstverksamheten i Sverige 

Till dags dato uppskattas det att det totalt sett finns cirka 5 000 personer som i 

varierande grad är aktiva inom den svenska tolkbranschen (SOU 2018:83). Den här 

målgruppen av tolkar delas oftast in i olika tolk- och kompetenskategorier. Dessa 

kategorier går vanligtvis under beteckningarna auktoriserade tolkar, grundutbildad 

tolk, godkänt tolk eller övrigt tolk. Medan kompetensnivån anses vara högst hos tolkar 

med auktorisation framträder det sistnämnda som kategorin med lägst 

utbildningsnivå (Kammarkollegiet 2017). Vidare uppskattade Myndigheten för 

yrkeshögskolan (2015) att det åtminstone fanns 150 olika modersmålstalare i Sverige, 

och att de fem största tolkspråken var arabiska, somaliska, tigrinja, dari/farsi samt 

balkan-bosniska, kroatiska och serbiska (BKS). Myndigheterna Arbetsförmedlingen 

och Migrationsverket sticker för övrigt ut som områden där tolkbehovet är störst 

(Kammarkollegiet 2017).   

 

En överväldigande majoritet av de cirka femtusen personerna som arbetar som tolk 

saknar såväl heltids- som deltidsanställningar vilket gör att de inte sällan kallas för 

frilansande tolkar (SOU 2018:83). Ett viktigt skäl till att merparten inte kan vara 

verksamma i högre grad än vad som är fallet beror framför allt på att tolkmarknaden, 

till skillnad från många andra yrkesområden, ät mer dynamisk. Beroende på utbudet 

och efterfrågan, i termer av samhällets pågående tolkbehov samt landets rådande 

integrations och invandringspolitik, organiseras tolktjänsterna som sedermera 

erbjuds. Detta leder i sin tur till att det förekommer stora skillnader i 

anställningsvillkoren mellan personer som på ett eller annat sätt arbetar som tolkar. 

Till exempel redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan i en kartläggning från 2015 

att omfattningen av heltidsverksamma tolkar, företrädesvis inom de större 

tolkspråken, ligger någonstans mellan 3 och 30 procent (Kammarkollegiet 2017). Det 

innebär med andra ord att en överväldigande majoritet av tolkarna inte kan livnära 

sig uteslutande genom att arbeta just som tolk.   

 

Tolkforskningen växte fram på bred front först för några årtionden sedan i samband 

med dess frigörelse från översättnings-vetenskapen. Det finns fyra inriktningar inom 

tolkforskningen (Wadensjö 2018). 

 

1. Studier om att utveckla teorier och modeller för utbildningar av tolkar. 

2. Studier om attityder som förekommer gentemot tolkar bland andra medverkande 

aktörer som exempelvis myndigheter och personer i behov av tolkhjälp. 

3. Tolkstudier med syftet om att förklara de mentala processer som försiggår hos tolkar 

under den operativa tiden då de aktivt medverkar. 

4. Studier som betraktar tolkning som ett socialt, språkligt och interaktivt fenomen. 

 

Enligt forskningsrapporter uppvisar interaktiva kommunikationsprocesser av detta 

slag ett återkommande mönster av svårigheter (Wadensjö 1992; Paananen & Majlesi 
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2018).  Utöver språkliga hinder som uppenbarligen föreligger mellan 

samtalsparterna, det som är grunden för behovet av externa insatser, framträder även 

andra svårigheter med bas i såväl samhälleliga, kontextuella, (inter)kulturella och 

interpersonella omständigheter. Dessutom tillkommer andra faktorer som tolkens 

utbildningsbakgrund och kompetensnivå. 

 

En historisk återblick  

Tolkyrkets historiska bakgrund anses vara en av de äldsta i mänsklighetens historia 

(Fioretos et al. 2014). I detta avsnitt ges en översikt av den offentliga 

tolktjänstverksamhetens uppkomst i den svenska välfärdsstaten. I Sverige styrs 

myndigheternas arbete i stor utsträckning av förvaltningslagen. När språkliga 

barriärer utgör ett hinder i mötet mellan myndigheter och personer som alltså inte 

behärskar det svenska språket ska en myndighet “... vid behov anlita tolk.” enligt 13 

§ förvaltningslagen (SFS 2017). För övrigt bedrivs den svenska tolktjänsten till 

största del genom samhällsfinansierade insatser (SOU 2018).  Startskottet för den 

nationellt organiserade tolkservicen gick under andra hälften av 1960-talet i samband 

med införandet av ett antal tolkutbildningar i några av landets kommuner. Detta 

hängde samman med den nyinrättade myndigheten Statens invandrarverk (SIV) som 

i sin tur fick ta huvudansvaret för att utbilda så kallade kontakttolkar, tolkar som 

skulle bilda en länk mellan myndighetspersoner och invandrare (Fioretos et al. 2014; 

Wadensjö 2018; SOU 2018). Länge ansågs tolken vara en osynlig del av ett 

tolkmedierat samtal och skulle verka i periferin så långt det var möjligt. Genom 

forskning av bland annat Cecilia Wadensjö (1998) så fick tolkverksamheten i Sverige 

en mer framskjuten roll och ett ramverk med fler regler och normer att förhålla sig 

till. Wadensjö är för övrigt en ledande forskare på området tolkforskning och är ofta 

refererad i internationella publikationer. Hennes forskning visar att budskap och 

mening skapas i samtal med och mellan människor och att tolkningen är beroende av 

detta samspel. Wadensjös forskning visar att tolken är en medverkande aktör i 

samtalet och påverkar det medvetet eller omedvetet (Fioretos et al. 2014). Enligt 

Wadensjö (2018) finns det tre faktorer som kan sägas vara fundamentala för ett i 

sammanhanget framgångsrikt möte: 

 

● Den kvalitativa nivån som föreligger hos den som, med hjälp av sin kulturella och 

språkliga kompetens, bildar länken mellan kommunicerande parter.  

● Rollfördelningen och hur parterna förhåller sig till varandra. 

● Miljöns betydelse - det kontextbundna interaktiva samspelet.  

 

Tolkningsmetoder  

På ett grovt förenklat sätt kan man säga att den praktiska delen av tolkningen sker 

på två olika sätt: Antingen genom simultantolkning där tolken genom att viska 

tolkar uteslutande för den ena parten medan motparten talar eller genom det så 

kallade konsekutiva tolkningsmetoden - återgivning av parternas utsagor genom 

turordning (Fioretos et al. 2014; Skaaden 2017; Wadensjö 2018). Simultantolkning 

kommer inte att bli föremål för vår undersökning. Vår studie riktar i stället 

uppmärksamheten på den konsekutiva tolkningsmetoden. 
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Tidigare forskning 

Svårigheter och möjligheter i interprofessionella möten   

Darroch och Dempsey (2016) skriver i sin systematiska litteraturöversikt att en inte 

obetydlig andel av tolkar upplever sig ha hög nivå av stress, utmattning och att de 

lämnar sin profession i förtid. Detta enligt artikelförfattarna för att tolkarna ofta är 

utsatta för arbetssituationer som ställer höga krav på dem samtidigt som de har 

begränsade möjligheter att påverka sin situation (Darroch & Dempsey 2016). Det 

beskrivs ett tillstånd som i det svenska språket skulle kunna liknas vid “utbrändhet” 

men som på engelska benämns “vicarious trauma” detta tillstånd innebär att tolken i 

det här fallet, känner stor empati för den tolkade och blir bärare av det trauma som 

hen upplevt och berättar för sin vårdkontakt. Tolkens symptom vid detta tillstånd kan 

bestå i sömnsvårigheter, irritation och tankar som är relaterade till det som en klient 

kan ha berättat. Utöver detta kunde känslor av ilska och djup ledsamhet infinna sig 

(ibid). Samma författare hänvisar till en annan studie att tolkar som varit med vid en 

intervention/behandlingsinsats av det allvarligare slaget med diverse trauman 

inkluderade, inte klarade av att medverka vid deras nästa session, eller uttryckte att 

det som hörts under sessionen kommer att följa med dem under en lång tid framöver 

eller till och med för alltid. Tolkarna menade att den negativa påverkan på deras 

privatliv var oundvikligt i dessa fall. Inte mindre än 67 % av tolkarna i en studie 

menade att det var svårt att efter en tolksession släppa tankarna på dem som de hade 

tolkat. Och 28 % upplevde svårigheter att ta sig an nya tolkuppdrag och tyckte sig 

vara emotionellt instabila (ibid.). 

 

I Darroch och Dempsey:s litteraturstudie finner vi två stycken kvantitativa 

forskningsrapporter med en del inkongruens i resultaten dem emellan. I den ena 

finner vi att sex av arton intervjupersoner, alltså en tredjedel, upplevde att de hade 

symptom som kunde associeras till “vicarious trauma” efter att de hade varit med i 

en tolksituation där våldsoffer berättade om sina upplevelser. I den andra studien, 

som hade femtiotvå respondenter, så fann man inga resultat som visade att tolkar som 

arbetar med individer utsatta för våld visade högre nivåer av “vicarious trauma” på 

skattningsverktyg för att mäta just “vicarious trauma” och personens känsla av 

kvalitet på livet (ibid.).  
 

En annan aspekt som inte bör åsidosättas är att så många som 30 procent av tolkarna 

uppvisade emotionella svårigheter som kunde kopplas till relationen som de hade 

med tolkanvändaren. Darroch och Dempsey (2016) skriver att många tolkar upplevde 

det som en stor faktor till stress när tolkanvändaren inte hade förståelse för det 

komplexa i deras roll som just tolk, eller att de inte blev bemötta med den respekt 

som kan förväntas i ett möte mellan två professionella. De förmedlade en känsla av 

att de blev bemötta som ett objekt som kunde användas för att sedan kasseras till 

nästa gång hen behöver en ny. Denna syn från vårdinstanser och dess personal ger 

tolken en inkongruent bild av tolkanvändaren, då de ena stunden visar på ett stort 

emotionellt och empatiskt stöd för den tolkade men kunde helt negligera tolkens 

behov av att behöva processa det som skett under en intervention. Tolken tyckte sig 

inte få samma rättigheter, uppskattning eller respekt som övriga professioner fick. 

Överlag tyckte sig dessa tolkar inte bli behandlade med den grad av förståelse som 

kunde förväntas från tolkanvändaren och deras välmående togs sällan hänsyn till 

(ibid). På liknande vis beskriver Brämberg och Sandman (2012) i deras studie där sju 
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fokusgrupper med totalt 27 intervjupersoner att tolkanvändaren förväntade sig att 

tolken på ett mekaniskt sätt skulle förmedla orden som sägs (Brämberg & Sandman 

2012). Denna studie styrker behovet av att se tolken som en aktiv och medverkande 

del av en trevägskommunikation, alltså en fungerande triad.  

 

Detta är röster från en del av kåren, en annan del berättar å sin sida att de i det 

interprofessionella mötet (mellan tolk och tolkanvändare) blev bemötta på ett för 

tillfället alldeles utomordentligt vis med hänseende till tolkens sårbarhet. Detta med 

tanke på att de i de flesta förekommande fall inte är förberedda på att hantera 

sessioner där den tolkade behöver förmedla traumatiska händelser. En del tolkar 

berättade att tolkanvändaren i vissa fall kunde erbjuda träning i hantering och även 

anhöriggrupper där tolken kunde finna stöd efter sessioner av det allvarligare slaget. 

Detta visar att relationen mellan tolk och tolkanvändaren inte alltid kan ses som enkel 

utan att den ibland är omgärdad av interprofessionell problematik där tolken ibland 

blir bemött med förståelse och empati men även blev utlämnad åt sitt eget öde av den 

andre professionen samt sedd som en produkt, vilket ledde till låg känsla av 

professionalitet och självkänsla (Darroch & Dempsey 2016).  

 

Från tolkanvändarens sida så finns det uttryckt att en bra tolk är den som lyckas ha 

kontroll över samtalet, särskilt när det är många inblandade parter. Tolken ger alla i 

mötet möjlighet att tala och översätter dem i tur och ordning.  (Sawrikar 2015). 

Samma författare förklarar även att en bra tolk är den som: ger tillräckligt med tid till 

samtalet, inte pratar åt eller för den tolkade, är tillgänglig när hen behövs, är klar över 

sin roll som tolk och de skyldigheter som det medför, är en god lyssnare och har 

förmåga att snabbt översätta en mening från ett språk till ett annat. Vidare förmedlar 

hon att det är viktigt att: vidarebefordra frågor och svar från parterna i samma ton och 

så att det får samma mening som från sändaren av meddelandet utan att lägga till eller 

ta bort ngt som kan förändra syftet av det (Sawrikar 2015).   

 

I en artikel av Fatahi, Matsson, Hasanpoor & Skott (2009) skriver artikelförfattarna 

om den uppfattade olikhet som infunnit sig i en sjukvårdskontext som deras studie är 

gjord. Där tolkarna tänkte sig vara en del av arbetsgruppen och en naturlig del av 

relationen till patienten men där ordinarie personal förknippade tolkarna med en 

utdragen och fördyrande process. Det framkom att ordinarie personal medvetet 

försökte stänga ute tolken från att inkluderas i sjukvårdsteamet. Dessa dubbla 

budskap från “kollegorna” skapar osäkerhet i deras roll och det som övrig personal 

förmedlar, framkallar enligt författarna olustkänslor och ångest hos tolkarna. En 

intervjuperson uttryckte sig som att hen uppfattades som ett “nödvändigt ont” och 

kände sig inte välkommen av personalstyrkan (ibid.). Detta är en av få studier som är 

gjorda där tolken i egenskap av subjekt utgör studieobjektet och där hens perspektiv 

har tagits hänsyn till.  

 

Tolken, sedd som en självklar del för att utföra arbetet men hamnar, i vissa fall, 

utanför arbetsgruppen, sittandes i samma väntrum som de personer som hen ska agera 

tolk åt. Denna situation upplevdes av tolken som ett problem då den tolkade ofta 

redan i väntrummet börjar prata med tolken och prata om det som under mötet är 

tänkt att tas upp, även andra göromål som personen i fråga behöver hjälp med som 

att översätta ett brev eller få förklarat något som hen inte hade förstått. Detta ingår 

inte i tolkens uppdrag och riskerade hade att sätta triaden ur spel redan innan den 

uppstått, när de sedan kommer in till tolkanvändaren kan den tolkade uttrycka sig 
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som att det har vi redan pratat om i väntrummet och förvänta sig att tolken ska ge en 

sammanfattning av deras tidigare samtal (Fatahi et al. 2009).  
 

Ett annat dilemma som tas upp av Fatahi et al. (2009) är tidsaspekten. Tolkade möten 

tar längre tid att genomföra än möten där det finns ett gemensamt språk och man delar 

samma kulturella beröringspunkter. För att utföra sitt uppdrag på ett sätt som tolken 

själv kan vara tillfredsställd med så krävs det mer tid än vad som ofta är fallet. Ett 

samtal kan enligt tolkarna inte översättas ord för ord utan behöver förklaras och sättas 

in i ett kulturellt sammanhang för att förstås och inte uppfattas som papegojtal, denna 

tid finns oftast inte och mötet kan upplevas stressfullt av både tolkanvändare och den 

tolkade (Fatahi et al. 2009). I en annan studie av Sawrikar (2015) så uttrycker 

tolkanvändare frustration över just tidsaspekten “allt tar längre tid med tolk 

inblandade och arbetsbördan när man är tvungen att använda tolk kan liknas vid att 

ha två uppdrag istället för ett” men samtidigt beskriver en kollega till denne att hen 

inte tror att de använder tolkar i den utsträckning som behövs. Vilket leder till nästa 

problem inom tolkning och det är tolkanvändarens bristande kunskap i att använda 

tolk.  Otillräcklig kunskap i tolkanvändnig är enligt Sawrikar (2015) ett stort hinder i 

tolkmedierade samtal, trots detta sker inte någon större utbildning inom detta och att 

endast ett fåtal socialarbetare får träning i detta arbetsätt. Sawrikar (2015) skriver 

vidare att i de fall man arbetar i tolkärenden som rör barn så borde påplatstolkning 

vara obligatoriskt och telefontolkning bannlyst. Författaren anser att för att få fram 

en rättvis och korrekt bild av samtalet så måste ansiktsuttryck och kroppsspråk tas i 

beaktande (Sawrikar 2015). 

 

Ett annat problem, som en mängd tolkar upplevde, var att de inte fick den mängd av 

information av tolkanvändaren som de själva tyckte att de hade behov av för att utföra 

sitt uppdrag. Uppemot 78 % av de tillfrågade i en studie som ingick i översikten 

uppgav att det var särskilt svårt när de (tolkarna) inte blev informerade om den 

aktuella sessionen som väntade. En upplevelse av att tolkanvändaren inte visste vad 

det innebar att jobba tillsammans med en tolk (Fatahi et al. 2009; Sawrikar 2015). 

Samtidigt finns det röster från tolkanvändarens sida som menar att det hade varit av 

godo att på förhand förmedla vad som kommer att avhandlas under mötet så att det 

inte blir en chock för dem. Enligt författaren till studien så finns det flera vinster med 

att öka kunskapen i att använda tolk en av dessa skulle vara att skydda tolken från att 

påverkas av ett tolkmedierat samtal p.g.a. personliga skäl (Sawrikar 2015). 

 

Triaden - en lyckad treenighet eller kommunikationssvårigheter 

Darroch och Dempsey (2016) beskriver, helt i linje med Marekovic (2012), hur den 

tolkade i de fall som tolken och den tolkade delade samma modersmål och kultur 

kunde känna en samhörighet med tolken och om situationer där den tolkade kände 

sig trängd av tolkanvändaren och kunde vända sig till tolken för att få medhåll eller 

en allierad i samtalet (Darroch & Dempsey 2016; Marekovic 2012). Vidare berättar 

en tolk att hen efter ett sådant tillfälle hade känt sig “uppjagad” och illa till mods till 

den grad att hen var tvungen att själv söka professionell hjälp. Hen uttryckte att detta 

fortfarande var något som fanns med i hennes tankar (Darroch & Dempsey 2016).  

Att matcha kön när ett tolkmedierat samtal ska äga rum kan även det ha betydelse för 

utgången av det. En del religioner kan hindra kvinnor från att ha en manlig tolk och 

tvärtom, så att ha en förståelse för det kulturella kan vara av stort värde för att mötet 

ska bli lyckat. Det kan även vara direkt opassande att ha en manlig tolk om det rör 
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sig om ett sexuellt övergrepp eller våld i hemmet där förövaren har varit en man. Det 

kan för att ett tolkmedierat samtal ska leda framåt eller för att inte skapa onödiga 

hinder i form av kulturella skillnader eller könsbundna barriärer vara bra att erbjuda 

möjlighet till tolk av valfritt kön. Sawrikar (2015) beskriver även att det kan finnas  

anledning att etniskt matcha tolk till den tolkade eftersom en tolk med samma etniska 

bakgrund skulle erbjuda en större förståelse för den tolkade till skillnad från en tolk 

utanför dennes etnicitet. Detta är dock inte helt oproblematiskt då en tolk från samma 

etnicitet kan ha vitt skild verklighet i form av klass och religion. Att matcha tolk till 

den tolkade kan vara ett svårt jobb, inte nog med att det kan vara bra att matcha kön 

och etnicitet utöver det så kan det finnas regionala konflikter att ta hänsyn till om 

man ska erbjuda den tolkade en tolk som passar individens alla krav (Sawrikar 2015). 

Ett annat dilemma som författarna skriver om är när triaden upplevs problematisk, i 

bästa fall kan tolken förmedla vidare det som tolkanvändaren och den tolkade vill få 

sagt. Ibland är tyvärr balansen, inne i denna triad, svår att manövrera och den tolkade 

vänder sig till tolken mer än till tolkanvändaren, även tolkanvändaren hade ibland 

problem att rikta sitt fokus på den tolkade vilket kan leda till att tolken således kände 

sig som den tolkades ombudsman snarare än en tolk med ett uppdrag att utföra en 

översättning. Detta triadmisslyckande kan som det verkar härledas till 

tolkanvändarens oförmåga att tala direkt till den tolkade och även en förmodad dålig 

utbildning i tolkmedierade samtal. Det fanns en liten grupp av tolkanvändare som 

enligt intervjupersonerna hade en god kommunikation med den tolkade, i den mening 

att de riktade sitt fokus direkt mot dem och inte mot tolken vilket resulterade i att den 

tolkade kände sig både sedd och bekräftad (Fatahi et al, 2009). På samma sätt som 

tolkanvändaren kan utgöra ett hinder så kan även tolken “sätta käppar i hjulet” för 

triaden. Detta kan ske på olika sätt. Ett exempel på detta kan vara när tolken 

“favoriserar” tolkanvändaren vars utsagor återges efter bästa förmåga samtidigt som 

den tolkades dito sållas bort på grund av att tolken uppfattar det som irrelevant 

(Paananen & Majlesi 2018).  

För att bygga en konstruktivt fungerande triad så behövs ett gemensamt språk. Finns 

inte detta riskeras relationsbyggandet och tilliten till tolkanvändaren. Även närvaron 

av en tolk kan få tolkanvändaren att känna obehag och nervositet, hen kan vara rädd 

i sin vilja att förmedla det rent språkliga på ett korrekt sätt så förloras medkänslan 

över den tolkades situation i övrigt (Sawrikar 2015). 

Det finns en annan sida att ta hänsyn till när det kommer till fenomenet vicarious 

trauma och det är motsatsen, vicarious growth, vilket kan översättas till “sekundär 

tillväxt”. Det som menas är när tolken i mötet med tolkanvändare och den tolkade får 

en emotionell koppling och blir engagerad i tolkningen på ett sätt som gör att tolken, 

när de ser en positiv påverkan hos den tolkade, översätter positiva besked till hen och 

får se de reaktioner som hen visar. Tolken känner sig tillfreds och påverkad av 

klientens lycka, glädje eller förnöjsamhet över sin situation, samt hur de vid tillfällen 

har fått bevittna mänsklig resilience och fått följa en annan människas väg framåt och 

en förändring från hopplöshet till möjlighet. Dessa möten hade gett tolkarna 

inspiration i sitt eget liv och gjort att de börjat reflektera och ställa sig själva 

existentiella frågor. Utöver detta hade de i mötet med dessa människor växt och känt 

sig som “bättre” människor och uttryckt sig känna tacksamhet i livet på en högre nivå 

än tidigare (Darroch & Dempsey 2016). 
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Studier som Darroch och Dempseys (2016) litteraturöversikt lyfter fram visar att 80 

% av de tillfrågade tolkarna kände sig nöjda över det arbete som de utförde, de 

beskrev sitt arbete som givande. Andra beskrev det som att de nästan hade fått egen 

terapi gratis eller på köpet, de uttryckte att de hade fått kunskap och insikter i sitt 

yrkesutövande som gav genklang i deras privatliv. Denna “gratis” terapi hade gett 

dem färdigheter som hjälpte dem att hantera livet (coping skills), förmåga att hantera 

stress på ett bättre sätt och fått en mer positiv syn på livet. När de oundvikligen fick 

lärdomar om psykisk ohälsa i mötet med tolkanvändaren så fick de även en större 

förståelse för fenomenet och för den som led av det (Darroch & Dempsey 2016). Så 

trots att många upplevde sig känna så kallad vicarious trauma så var det även en icke 

försumbar andel som upplevde det motsatta och en personlig tillväxt i mötet med den 

tolkade och tolkanvändaren (triaden).  

 

Förmågan att växla roll - Ett av tolkens verktyg 

En annan intressant vinkel är det som betraktas som en viktig del av dokumentet God 

tolksed, nämligen att uttrycka sig som första person i singular, det vill säga jagform, 

vilket gör att tolken på ett lättare och effektivare sätt kan växla roll parter emellan 

och framför allt känna en djupare empatisk kontakt med klienten. Till exempel när 

tolken översätter något i stil med “Jag blev våldtagen.” och vidareförmedlar de i 

jagform. Tolkarna beskrev en känsla av att “hålla” klientens känslor innan de 

skickade dem vidare till t.ex. terapeuten. Tolken uttryckte detta som emotionellt svårt 

inte bara under sessionen utan i flera dagar efteråt. För att fullt ut kunna översätta en 

annan person så beskriver en tolk hur hen i princip behöver bli den andre, genom att 

adaptera tonen i det talade språket och kroppsspråket för att kunna förmedla 

intensiteten i deras känslor. I denna rollöverflytt riskerar dock tolken att förlorar sin 

professionella roll. En annan tolk förmedlade en upplevd inre konflikt av att 

vidarebefordra orden som kom ifrån den tolkade i första person (Darroch & Dempsey 

2016). Ett översatt citat sätter ord på detta fenomen: (vår översättning) 

 
Jag behöver bli den personen, så allt som han eller hon säger till mig, behöver jag säga, och 

vet du, vi är bara människor, du kan liksom inte helt stänga av dig själv eller koppla bort dig 

ifrån känslor och när människor ibland säger saker som att mitt liv är inte värt att leva, jag 

vill inte leva längre, och självklart kan jag inte säga att mitt liv är underbart och jag… men 

generellt sätt så är jag en ganska glad person, så att säga sådana saker tycker jag är ganska 

svårt, eftersom att det går emot det som jag själv känner, du vet att säga att mitt liv är så dåligt 

att jag vill ta livet av mig, eller att jag vill döda mig själv och min dotter… uhh jag finner det 

ganska svårt för du vet jag har en dotter, jag är en mamma själv, och att säga högt att jag vill 

döda mig själv och jag vill döda min dotter, är som att vänta nu här, varningslamporna blinkar 

säg inte detta gör det inte säg det inte högt, men så klart det är min roll. (Darroch & Dempsey 

2016) 

 

Detta är ett citat från en tolk, men även andra tolkar upplevde att jobbiga tolksessioner 

följde med dem i deras dagliga liv lång tid efteråt.  

 

Ytterligare en tolk beskrev hur hon efter en lång session med känslomässigt intensiva 

ämnen inte ens kunde komma ihåg sitt eget namn, vilket ytterligare problematiserar 

och visar vidden av komplexiteten av att arbeta som tolk. Det handlar om mer än att 

likt en “papegoja” rabbla det som den tolkade säger (Darroch & Dempsey 2016). 

 

Utöver att stiga in i rollen som klient så har tolken det dubbla i sitt arbete att även 

kliva in i rollen som tolkanvändare och förmedla det som hen har att säga till sin 

klient. Liksom det var påfrestande att gå in i rollen som utsatt, kändes rollen som t.ex. 
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läkare som kommer med dåliga besked likväl jobbig och stressfylld. Eftersom 

beskedet återges i jagform ifrån tolken så blir även upplevelsen från tolken att det är 

hen som kommer med beskedet personligen. Även i de fall som tolken upplevde att 

tolkanvändaren hade en dålig attityd gentemot den tolkade eller att tolken kände sig 

tvungen att översätta opassande eller diskriminerande meddelanden till klienten, så 

kunde tolken uppleva situationen som stressfull och emotionellt jobbigt (Darroch & 

Dempsey 2016).  

 

Tolkens rollbyten och komplexa arbetssituation beskrivs av Brämberg och Sandman 

(2012) som att tolken både förväntades att kommunicera det som sades inom triaden 

men även att hen skulle kunna förklara och beskriva fackliga termer till den tolkade 

utan att tolkanvändaren på ett begripligt sätt verbaliserat dessa. På detta sätt 

överlämnades informationsansvaret till tolken som förväntas bedöma hur mycket 

information som den tolkade behövde och kunde förstå. Rollen som tolk blir i 

förekommande fall utökad till att vara mer än endast en rak översättning (Brämberg 

& Sandman 2012). 

 

En annan problematisk fråga är enligt Sawrikar (2015) att använda barn som tolk 

eftersom det är både oetiskt och oprofessionellt. Ett barn har oftast inte den 

förståelsen som kan behövas för det område som ska behandlas samtidigt som de 

även kan sakna rent språkliga kunskaper. Föräldrar till barnet kanske inte vill att deras 

barn ska få veta detaljerna kring problemet eller så kan det ren av vara opassande att 

barnet får denna information, vilket leder till att föräldern inte berättar allt. Barnet 

kan även få lojalitetsproblem gentemot sina föräldrar om det ska översättas saker som 

får föräldrarna att reagera med ångestkänslor eller aggression. Att använda barn som 

tolk är att betrakta som ett ytterst oprofessionellt sätt att arbeta (Sawrikar 2015). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de teoretiska modeller som vi har haft som grund i vårt analysarbete 

av den insamlade empirin. Dessa teorier har varit fluktuerande så som är brukligt med 

ett induktivt förhållningssätt till teoribildning. Den teori som till slut blev det verktyg 

som vi fann mest användbart var symbolisk interaktionism. Denna teori har varit ett 

hjälpmedel för att finna förståelse hos den enskilde tolken i hens möte med olika 

människor i behov av tolkmediering och hur tolken uppfattar sin roll i triaden som 

uppstår. George Herbert Meads (1863-1931) beskrivning av hur jaget och 

medvetandet uppstår via en tolkning av hur andra uppfattar oss, alltså “jag är den jag 

tror att du tror att jag är” (Madsen 2006).  

Tolken ska enligt god tolksed använda sig av jag-form när hen medierar det som den 

tolkade och tolkanvändaren vill få förmedlat. Har tolken då gått in i rollen som den 

tolkade och bär dennes känslor innan de förmedlas vidare till tolkanvändaren? En del 

av vår insamlade forskning i vår litteraturöversikt antydde att så kunde vara fallet. Vi 

kommer även att använda oss av den sociokulturella teoribildningen och 

kommunikationsteoretiska modeller för att analysera vårt arbete. 

Kommunikationsteorin består av två modeller som tillsammans hjälper oss att förstå 

och förklara vad som sker i tolkade möten och de hinder som kan uppstå där. 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en kunskapsteoretisk tradition som traditionellt sett 

används inom sociologin. En av förgrundsfigurerna inom denna teori är George 

Herbert Meads (1863-1931) och Herbert Blumer (1900-1987) där den sistnämnda var 

den som myntade termen Symbolisk interaktionism efter att tolkat Meads texter och 

gett dem dess interpretativa utformning (Stenberg 2011). Det är en teori som ingår i 

den hermeneutiska och fenomenologiska traditionen, på så vis att den är att betrakta 

som tolkningsinriktad. Forskare inom denna tanketradition menar att 

mellanmänskligt samspel är utformat på det viset att en individ är bunden till att tolka 

de symboliska budskapen i sin omgivning som hen uppfattar. I denna omgivning är 

andra människors handlingar part och tolkas av den enskilde på det sätt som hen har 

förmåga till. Symbolisk interaktionism är ett analysredskap som samhällsforskare 

kan använda sig av för att försöka förstå det samhälle och de sociala fenomen som 

här förekommer. Inom symbolisk interaktionism så lutar man mot fem pelare, dessa 

är: definitionen av situationen, social interaktion, symboler, människan är aktiv och 

vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet (Bryman 2011; Thurén 2007; Trost & 

Levin 2018). 

 

Nedan kommer en förklaring av dessa pelare som utgör fundamentet i symbolisk 

interaktionism och det som kommer att användas av oss i vårt analysarbete. 

 
En av de centrala utgångspunkterna inom symbolisk interaktionism är att människors 

upplevelser beror på hur denne definierar situationen. Termen “If men define 

situations as real, they are real in their consequences.” har blivit signifikant för denna 

åskådning, med detta menas att det en människa ser och uppfattar som sin verklighet 

blir till konsekvenser i hens liv och därutöver även kommer att påverka individens 

beteende (Trost & Levin 2018).  
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Låt oss illustrera ett exempel: Anna tror att Gustav är sur på henne, i Annas verklighet 

så är det så och hon kommer då agera som att Gustav är det. I detta fall har Anna 

definierat situationen på ett sätt, å andra sidan har Anna möjlighet att ändra sig och 

definiera om situationen, om Gustav inte ger Annas nuvarande definition näring så 

kan Anna tänka om och en ny situation uppstår. Risken att det hela leder till en slags 

självuppfyllande profetia kan dock vara överhängande. Definitionen av situationen 

är inte ett fast tillstånd och dessutom föränderligt vartefter en relation förändras, 

uppfattningen av en människas tillstånd kan vara vitt skild från början av en relation 

jämfört från efter att relationen har fördjupats.  

 

Social interaktion är en central pelare inom denna teoribildning. Med social 

interaktion så menar man att man samtalar men inte bara i talade ord utan även med 

kroppen, som t.ex. minspel och gestikulationer. Man menar att man alltid interagerar, 

även när man inte gör något så betyder detta icke-görandet något. Att tänka är social 

interaktion med sig själv alltså är det omöjligt att inte interagera. Våra tankar är 

beroende av vårt språk eftersom vi tänker i ord eller symboler, detta betyder att ju 

bättre språk en individ har desto lättare blir tankeverksamheten. Att diskutera ett 

ämne på ett språk som inte är det ”normala” för en individ gör att individen kan känna 

sig ointelligent eftersom hen inte har förmågan att uttrycka sig på det sätt som hen 

kan på sitt originalspråk. I ett samtal kan dessa brister upplevas som ett stort 

handikapp i kommunikationen (Karlsson 2012; Stenberg 2011; Trost & Levin 2018).  

 

Det talade ordet får anses som den vanligaste symbolen som vi använder oss av. För 

att ett ord ska räknas som en symbol så krävs det att ordet har samma betydelse för 

de andra i vår omgivning. Även minspel och gester blir symboler när de ha samma 

betydelse för andra som för dig själv, vilket de oftast har när man är ifrån samma 

kontextuella sammanhang (Trost & Levin 2018). Cederlund och Berglund (2017) 

skriver att det som sägs mellan raderna kan vara av stort värde för hur ett budskap 

uppfattas. På samma sätt beskriver Paananen och Reza (2018) hur tolken, trots att den 

tolkade redan har gjort en gest uppfattad av läkaren, själv utför samma gester vid 

samma ställe i översättningen. Denna gestikulering förtydligar den del av det som 

behöver förmedlas på ett speciellt sätt som kan generera tyngdpunkt till rätt sak i 

meningen (Paananen & Reza 2018). 

 

Att vara aktiv inom symbolisk interaktionism menas att en individ ständigt är i en 

process som är föränderlig. Man skulle kunna säga att till skillnad från en del andra 

åskådningar så ges inte en individ här ett permanent epitet utan en mer 

tillfällesbunden dylik. Istället för att säga att Nader är ointelligent så skulle man säga 

att Nader uttrycker sig ointelligent i denna situation. Vilket mer möjliggör förändring 

av synen på Nader. Människan är inte en förutbestämd statisk varelse som agerar på 

ett sätt och är som hen är, utan människan är föränderlig och har möjlighet att agera 

intelligent på ett område och ointelligent på ett annat. Hen har dessutom förmågan att 

utveckla sin intelligens genom att använda sig av den. Genom att använda sig av en 

intelligens som vi har på ett område kan vi ”lära” oss att bli intelligenta på ett annat. 

Vi är biologiska varelser men vi är kanske framförallt sociala varelser. Detta medför 

att vi som människor är svåra att förutsäga, för att förutsäga hur en individ ska reagera 

så behöver vi få en förståelse för hur hen definierar situationen och uppfattar de 

symboler som förmedlas. Detta kan enklast göras via reflektioner i efterhand och 

förhoppningsvis kan man vid nästa tillfälle predicera utfallet lättare. Vill man veta 
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något om en människa så bör man undersöka dennes beteende både vad hen säger 

och vad hen gör (Karlsson 2012; Stenberg 2011; Trost & Levin 2018).  

 

Nuet är det som finns, allt vi gör sker i nuet alla interaktionsprocesser sker i nuet och 

kan inte ske en gång till. Detta betyder att vi på ett sätt är tvingade till ständig 

förändring. Människan är en produkt av sin historia och kommer att använda den för 

att tolka sitt nu. Det vi har lärt oss som barn kan vi använda i nuet men vi använder 

inte kunskapen på samma sätt som när vi var barn eftersom att vår lärdom har ökats 

genom en ständig process av användande av den (Karlsson 2012; Stenberg 2011; 

Trost & Levin 2018).  

 

Sociokulturell teori 

Grundarna av denna teori hittar vi i den sovjetiska psykologin där personer som t.ex. 

Lev Vygotskij (1896-1934) är en förgrundsfigurerna (Johansson 2012). I ett 

sociokulturellt perspektiv så finns begrepp som verktyg och redskap med som en 

användbar termer. Tanken är att människan har olika kulturella redskap som hen 

använder sig av för att kommunicera. Dessa redskap kan se olika ut och ibland 

faktiskt vara ett fysiskt redskap. I tolkningssammanhang så skulle dessa fysiska 

redskap kunna bestå i dataprogram eller kanske bildstöd. Inom sociokulturell teori så 

anser man att språket i sig självt är ett verktyg, lärandet tror man sker i sociala 

sammanhang, i ett samspel med andra via de verktyg som individen har till 

förfogande (ibid). En tolk kan ses som en frivillig/ofrivillig lärare som arbetar vid 

sidan av det sociala sammanhang som äger rum, men som utan tolken inte skulle 

fungera alls. Johansson (2012) skriver att människan lär sig att fungera i en ständigt 

föränderlig omgivning och människans “lärande” sker i mötet med andra på olika 

sociala arenor och i institutionella sammanhang där det finns möjlighet att utvecklas 

(ibid).  

 

Enligt Vygotskij så blir vi sociala varelser genom appropriering av språket och 

språket är ett verktyg för att bli delaktig i den sfär som vi befinner oss i (ibid). Bland 

annat skriver Vygotskij följande i Tänkande och språk: 

 
Följaktligen kan vi med all rätt betrakta ordets betydelse som ett fenomen som hör ihop med 

tänkandet. På så sätt är ordets betydelse samtidigt ett språkligt och ett intellektuellt fenomen. 

Men detta innebär inte att ordet endast i yttre mening tillhör två skilda områden av det 

psykiska livet. Ordets betydelse är ett fenomen som har med tänkandet att göra bara i den 

mån som tanken är förbunden med ett ord och tar gestalt i ordet. Men också det omvända 

gäller: ordets betydelse är ett språkligt fenomen endast om språket är sammanbundet med en 

tanke och belyst av dess ljus. Ordets betydelse är alltså ett fenomen som hör samman med 

det språkliga tänkandet, eller med det meningsfulla ordet - den är en enhet av ord och tanke. 

(Vygotskij, 1934) 
 

Här bekräftas det som Johansson (2012) förmedlar i boken Den lärande människan, 

att ordet och språket i sig är ett verktyg i lärandet enligt det sociokulturella 

perspektivet. Det krävs dock en förståelse för ordet för att det ska få en betydelse för 

sammanhanget. En tolk kan verka som det yttre verktyg, utanför språket som fungerar 

som en bro mellan oförståelse och förståelse. För att mötet mellan två individer 

oförstående av varandra ska finna mötet meningsfullt i form av utbyte av tankar och 

ord så krävs denna bro som i detta fall gestaltas av en tolk. En önskvärd och enligt 

Vygotskij (1934) naturlig bieffekt av mötet blir ett lärande av språkliga och 

kontextuella sammanhang.  
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Inom socialpedagogiken så är lärandet en väg framåt till social förändring. Lärandet 

kan ses som ett sätt att förändra samhället eller ett sätt att förändra en individ, den 

personliga utvecklingen och en anpassning in i ett samhälle. En socialpedagog arbetar 

gränsöverskridande och är på samma sätt som tolken en bro för individer i samhällets 

ytterkanter. Man arbetar med sådant som att förstå en kontext som kan vara 

främmande för den enskilde (Severinsson, 2010). Tolkens broarbete kan ske 

egentligen helt utan förståelse för den enskildes eventuella problematik och 

kontextuella svårigheter medan en socialpedagog behöver finna förståelse för den 

bakomliggande orsaken till människan som sitter framför. Tillsammans med tolken i 

en fungerande triad så kan detta relationsarbete ske mer lyckosamt.  

 

Kommunikationsteori 

Ordet kommunikation är sprunget ur latinets ord “communicare” vilket betyder att 

något delas och blir gemensamt. Vad vi än gör i livet så innefattar det någon del av 

kommunikation eller samspel med andra vilket gör det till ett oändligt 

forskningsområde. Vi kan genom att studera kommunikationsmönster se hur sociala 

samspel skapar identiteter och kontakter med andra människor, det ger oss även en 

förståelse för hur vi påverkar och blir påverkade av andra människor (Nilsson & 

Waldemarsson 2016). Man pratar inom kommunikation om semiotik och 

processinriktning. Inom semiotiken menar man att kommunikation är en överföring 

av budskap mellan två eller fler och är inriktad på hur koder och symboler används i 

kommunikationen. (ibid). Det processinriktade forskningen studerar mer sociala 

samspel och kommunikation här ser man som överföring av mellanmänskligt 

budskap. Kultur och kontextens betydelse ges stort utrymme (ibid). Vi kommer nedan 

att beskriva två modeller för att beskriva kommunikation. Dessa är hämtade från 

Nilsson och Waldemarsson (2016) och är barriärmodellen och filter och 

brusmodellen. Varför vi valde dessa två är för att de på ett bra sätt kompletterar 

varandra för att beskriva olika skeenden i tolkmedierade samtal. 

 

Barriärmodellen bygger på ett ide om att det finns olika hinder i kommunikationen 

som gör att en direktkontakt eller överföring av ett budskap mellan individer hindras. 

En individs tidigare livskontext i form av bl.a. kultur och historia kommer att bidra 

till hur denne tar emot ett budskap och tolkar detta. Kultur är ett socialt 

organisationsverktyg som antingen integrerar människor eller skapar klyftor dem 

emellan, på detta vis skapas referensramar för tolkning och agerande vid givna 

tillfällen. Genom detta kan vi se att språket inte är ett helt obundet medium för att 

sända en tanke vidare till en annan part utan det är fyllt av dessa individers 

värderingar, inbyggda filter och tillfälliga behov (ibid)  

 

Även inom filter och brusmodellen ligger fokus på de olika hinder som kan finnas i 

kommunikationen mellan individer. Det finns i denna modell tre faktorer inom 

kommunikationen och dessa är kanal, brus och filter. Kanalen är på det sätt som ett 

budskap transporteras till mottagaren. Brus är det som förvanskar budskapet det som 

tas bort men även det som läggs till från originalmeddelandet. Brus kan vara rena 

fysiska dylika som t.ex. en dålig telefonlinje men även psykologiskt brus som är ett 

resultat av fördomar, misstänksamhet och olika psykologiska försvar som omarbetar 

budskapet. Filter är det som barriärmodellen ovan tar upp, nämligen tidigare historia, 

kultur och värderingar (ibid).  
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Metod 

Detta kapitel avhandlar studiens metodologiska utgångspunkter samt beskriver hur 

vi samlat in, bearbetat och analyserat empirin.  

Kunskapsteoretiska överväganden 

Eftersom den föreliggande studiens primära mål var att söka förståelse i hur tolken 

på ett subjektivt plan upplevde sin roll samt sitt uppdrag, i relation till de 

arbetssituationer som hen vanligen hamnar i, landade vår samlade bedömning på en 

hermeneutisk forskningsansats. Denna förståelseinriktade kunskapsteoretiska 

forskningstradition har sitt ursprung i Max Webers (1864-1920) föreställning om 

Verstehen (förståelse på tyska), vilket i sin tur är närbesläktad med andra 

harmonierande tanketraditioner som fenomenologi och symbolisk interaktionism 

(Bryman 2011). Forskare som rör sig inom denna vetenskaps-domän strävar alltsom 

oftast efter att fånga upp de egenproducerade och intersubjektivt meningsskapande 

handlingarna som konstrueras av människor i den sociala verkligheten. Detta 

tolkningsinriktade synsätt kan alltså ses som en motpol till den positivistiska synen 

som passar bättre in i den naturvetenskapliga traditionen (Bryman 2011; Thurén 

2007). 

Kvalitativ vs kvantitativ forskningsmetod  

Forskning som bedrivs i enlighet med kvalitativa metoder skiljer sig åt i flera 

avseenden från kvantitativa metoder. Det kan dock vara på sin plats att i första hand 

belysa den annars inte helt oproblematiska föreställningen som trots allt tenderar att 

förekomma inom den akademiska världen, där respektive forskningsmetoder 

uppfattas som helt oförenliga, vilket inte är fallet (Bryman 2011). Relationen mellan 

kvalitativa respektive kvantitativa forskningsmetoder har i decennier blivit föremål 

för heta diskussioner inom forskarsamhället världen över och kan betraktas som ett 

högst kontroversiellt och högaktuellt spörsmål.  

Den uppenbara distinktionen som råder mellan kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder framträder inte bara under datainsamlings-processen, där den 

förra vanligen associeras med ord, och där den senare traditionellt sett förknippas 

med siffror. Bådadera är i en naturlig/organisk förbindelse med de två stora och 

konkurrerande kunskapsteorierna som nämnts ovan. Medan den kvalitativa 

forskningsansatsen lägger fokus på “mjuk data” genom kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser, helt i linje med hermeneutiken, bränner den kvantitativa 

forskningsansatsen i princip allt krut på att utarbeta observerbara och mätbara former 

av företeelser, vilket hänger samman med positivismen (Bryman 2011; Patel & 

Davidsson 2011). 

Vi har valt att sälla oss till skaran av forskare som har en deduktiv ansats men med 

tendenser åt det induktiva, då de teorier, frågeställningar och syfte vi på förhand 

bestämt har möjlighet att justeras och bytas ut under resans gång mot det färdiga 

resultatet (Thurén 2007). Samma författare skriver även att vid både deduktiva och 

induktiva arbetssätt måste forskaren vara försiktig i sin önskan att skapa teorier. 

Denna studie och förekommande dylika kommer möjligen få fram empiriska 

generaliseringar snarare än kompletta teorier (Bryman 2011:28).   
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I en kvalitativ forskning som denna studie är, så står deltagarnas utsagor och 

perspektiv för empirin. Det arbete och den tankeverksamhet som är nödvändig för att 

intervjupersonernas röster ska lysa igenom texten kan enligt Bryman (2011) liknas 

vid ett abduktivt tänkande. I denna tradition så söker forskaren en teoretisk förståelse 

för de individer som ska undersökas samt den kontext och språk som bildat deras 

världsbild. En viktig del i det abduktiva arbetssättet är att forskaren i sina 

vetenskapliga beskrivningar ser till att den verklighet som blivit beskriven av 

intervjupersonerna inte faller till glömska eller kommer bort i vetenskapliga 

teoretiseringar. Detta är induktivt i sin grund men skiljer sig genom att abduktionen 

förlitar sig till intervjupersonernas och forskarens förståelse, förklaring, synsätt och 

perspektiv (Bryman 2011).      

Kvalitativa intervjuer - frågor som bjuder in till oväntade svar  

Den kvalitativa intervjuprocessen startar samma ögonblick som de tilltänkta 

intervjupersonerna blir kontaktade av forskaren. Numera sker detta vanligtvis genom 

kommunikationskanaler som e-post och/eller telefonsamtal, där forskaren i regel 

börjar med att presentera sig själv, sin undersökning samt syftet med 

forskningsintervjun. I syfte att fullborda rekryteringsprocessen genom ett samtycke 

försöker forskaren vara övertygande i sina argument där intervjupersonens 

medverkan lyfts fram i termer av ett ”bidrag”. Till skillnad från enkätstudier, vilka 

generellt sett kännetecknas som väl strukturerade samt standardiserade former av 

intervjufrågor, framträder kvalitativa frågor som öppnare och sålunda mer elastiska 

där de deltagande erbjuds större frihet i att svara helt efter egen utsago. 

Intervjupersonerna tillhandahåller således delar av “intervju-makten” (Patel & 

Davidsson, 2011).  

Icke desto mindre förekommer det även skillnader inom kvalitativa intervjumetoder 

vilket kan delas i två - ostrukturerade respektive semistrukturerade intervjuer. Den 

förstnämnda varianten gör sig mest påmind som “ett vanligt samtal”, där 

intervjupersonen i princip får fria tyglar till att associera fritt. Den sistnämnda, 

däremot, utkristalliseras i en så kallad intervjuguide, ett frågeformulär vars innehåll 

och form kan betraktas som något stelare, vilket sin tur oftare leder i en slags “ordning 

och reda” då intervjupersonen i högre grad får anpassa sina svar efter intervjufrågorna 

(Bryman 2011).  

Planering och genomförande  

I detta avsnitt presenteras studiens praktiska delar från start till mål. I ett tidigt skede 

planerades för hur intervjuprocessen skulle genomföras. Efter att ha identifierat de 

relevanta aktörerna inom branschen började vi genast med att sända mejl i hopp om 

att få en återkoppling så fort som möjligt.  

Kvalitetskriterier för kvalitativa studier  

Inom kvalitativ forskning så talar man oftast om tillförlitlighet och äkthet och dessa 

kriterier ämnar vi genom en rad åtgärder som vi tar upp i metoddiskussionen att 

uppfylla. Bryman (2011) tar även upp alternativa kriterier för att bedöma kvalitativa 

studier och detta genom att använda sig av begrepp som är mer vanliga inom 

kvantitativa studier, nämligen validitet och reliabilitet. Vi kommer här att använda 

dessa alternativa begrepp och förklara dem men även ge en kort förklaring av de mer 
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frekvent använda begreppen inom kvalitativ forskning tillförlitlighet och äkthet. 

Validitet är ett sätt att mäta om man de facto mäter det som forskaren har utgett sig 

för att mäta. Man skiljer på intern validitet respektive extern. Intern validitet innebär 

att det ska finnas en kongruens mellan de teorier som används och de observerbara 

resultaten som forskarna har funnit. Extern validitet är istället ett sätt att se om 

resultatet från en undersökning kan överföras till andra miljöer och undersökningsfält 

(Bryman 2011). Intern validitet är lättare för en kvalitativ forskare att uppnå än extern 

dito och så även för oss. den interna validiteten har genom fortlöpande inläsningar på 

teorier och tidigare forskning sett till att de frågor som är grunden i våra intervjuer är 

relevanta och har möjlighet att ge svar på de frågeställningar som studien har. Extern  

validitet är svårare och kanske inte önskvärt för en kvalitativ forskare att uppnå eller 

sträva emot, då frågor då förmodligen skulle tendera att bli platonska och inte ge den 

subjektiva bild som är intressant i en kvalitativ studie. 

Om en studie ska anses ha reliabilitet så innebär det att studien går att replikera alltså 

göra om en gång till och få liknande resultat. Även här talar man om intern och extern, 

där ovanstående är den externa reliabiliteten. Med intern reliabilitet menar man att 

forskarna som utför studien är överens på det sätt som tolkningen av intervjupersoner 

ska ske (ibid:352). På samma sätt som när det kom till validitet så är den interna 

lättare att uppnå. Det är möjligt att man skulle kunna uppnå liknande resultat men 

möjligheten finns även att man får ett helt annat utfall, vilket i sig skulle vara 

intressant. Det som kan göras för att stärka den externa reliabiliteten är att se till att 

frågorna ställs under liknande förutsättningar, detta försökte vi hålla oss till och 

samma intervjuformulär användes till alla intervjuer. De frågeställningar som kom 

spontant och gav intressanta svar skickades i efterhand till de intervjupersoner som 

inte fick dem öga mot öga för att alla skulle få chansen att svara.  

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet är motsvarigheten till intern 

validitet och överförbarhet är motsvarighet till extern validitet. Pålitlighet motsvarar 

reliabiliteten i studien (Bryman 2011). 

För att studien ska anses ha äkthet så bör forskaren ställa ett antal frågor till sig själv 

under och efter studiens gång och dessa är: rättvis bild. Har studien gett en rättvis 

bild av de människor som studerats. ontologisk autencitet. Har undersökningen hjälpt 

de personer som medverkat att nå en större förståelse för sin sociala situation. 

Pedagogisk autencitet. Kan studien bidra till att de personer som medverkar eller är 

i denna miljö får en större förståelse för varandra. Katalytisk autencitet: Har 

undersökningen hjälpt personerna i som är i den att förändra sin situation. Taktisk 

autencitet: Har undersökningen hjälpt personerna att vidta de åtgärder som krävs för 

att kunna förändra sin situation (Bryman 2011).  

Förberedelser och urval 

I syfte att säkerställa detta designade vi först fram ett manus till intervjun, en så kallad 

intervjuguide (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden finns på 

bilaga 1. Omedelbart efter att intervjuguiden stod klar skickades den till samtliga av 

intervjupersonerna genom e-post, tillsammans med ett missiv (se bilaga 2).  

Detta målinriktade urval beskrivs i Bryman (2011) och är ett urval baserat på 

forskningsfrågan och forskarens försök att finna svar på dem, utifrån studiens syfte 
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så söks personer relevanta kunskaper som kan ge svar på de frågeställningar som 

finns (Bryman 2011). Utifrån kontakten med tolkförmedlaren gjordes 4 intervjuer på 

plats i en ort i Småland. Vi fick sedermera även kontakt med ytterligare 2 tolkar där 

intervjuerna kom att ske över telefon, vi kommer i resultatet inte att göra skillnad på 

telefonintervjuer eller intervjuer som skett på plats. Detta för att lättare hålla på 

intervjupersonernas konfidentialitet. Innan intervjuerna sändes information avseende 

etiska principer och information om de frågeställningar som vi hade. Detta för att ge 

dem tid och möjlighet att förbereda sig.  

Datainsamling 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi samlat in vår data. I syfte att underlätta 

förberedelseprocessen tog vi tillvara på en lineär intervjuundersökningsmanual 

bestående av sju stadier som i tur och ordning ser ut på följande vis: Tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale & Brinkmann 

2009). Medan de två första etapperna, alltså tematisering och planering, hör till 

förevarande avsnitt, ingår intervjusituationen i avsnittet om datainsamlingen. Vad 

gäller resterande, det vill säga punkterna fyra till sju, så kommer de att behandlas 

ingående i avsnittet om bearbetning och analys (ibid.).  

Vad gäller intervjufrågorna så bestod huvuddelen av öppna frågor med undantag av 

några slutna frågor. Därigenom hade våra intervjufrågor mera drag av en mer 

semistrukturerad karaktär. Vi valde detta framför en helt ostrukturerad variant för att 

försäkra oss om att intervjupersonen skulle ges möjlighet att ge svar på våra 

ursprungsfrågeställningar. Samtidigt ville vi få intervjuerna mer som ett samtal före 

fråga-svar struktur som det hade varit om vi valt att hålla oss till en helt strukturerad 

intervju. Då tiden vi fått med våra intervjupersoner var begränsad försökte vi 

skyndsamt men utan stress leda samtalet till de frågeställningar som vi funnit som 

mest intressant att finna svar på. För att försäkra oss om att vi inte missat något ämne 

så använde vi oss av en intervjuguide (Bryman 2011). Under intervjun valde vi att 

låta en forskare vara intervjuare och den andra observatör, med möjlighet att flika in 

frågeställningar i samtalet. Valet att ha semistruktur före en ostrukturerad var även 

att vi utförde intervjuer på två av varandra helt okända företag och för att få 

sammankopplade svar valde vi att hålla oss till en semistrukturerad variant (ibid).   

Forskaren behöver ha med sig att kulturen och de värderingar som den bär med sig 

spelar roll i analysen som kommer att göras. Vad som med spelar en roll i resultatet 

av forskningen kommer att vara forskaren själv och dennes egna, subjektiva 

förförståelse av både den eventuella problematiken men även kulturella aspekter som 

hen bär med sig (Barajas et al. 2013). Av denna anledning valde vi rollfördelningen 

som blev och en utav oss fick agera observatör med möjlighet att flika in intressanta 

frågeställningar, detta p.g.a. dennes förförståelse och erfarenhet i tolkmedierade 

samtal.  

Vi har utfört kvalitativa intervjuer på två olika sätt, dels genom telefonintervjuer, dels 

genom på-plats intervjuer. Telefonintervjuerna utfördes med samma intervjuformulär 

som övriga intervjuer. Däremot så dök det upp intressanta ämnen utanför formuläret 

som vi ansåg vara av vikt att ge uppmärksamhet, varefter vi mailade dessa 

frågeställningar till de berörda intervjupersoner som inte fått chans att besvara dem. 

Dessa frågor finns redovisade i bilaga 1.  
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Bearbetning och analys 

Precis som Bryman (2011) påpekar drog denna fas av forskningsprocessen ut på 

tiden. Det beror på att det i detta sammanhang sker en förändring där huvudfokusen 

av forskningsprocessen går över till att bearbeta den insamlade empirin. Och för att 

säkerställa att det hela görs på ett korrekt sätt måste man börja med att transkribera 

de inspelade samtalen fonetiskt (Patel 2019). Att transkribera innebär att man “... 

överför från tal till text.” (svenska.se). När en forskare transkriberar, vilket i regel 

sker med hjälp av en dator, arbetar vederbörande med att översätta/koda in resultaten 

av den insamlade empirin från talspråk till skriftspråk (Kvale och Brinkmann 2014). 

Med vetskapen om att den här fasen av forskningsprocessen var tidsödande, bestämde 

vi oss på ett tidigt skede om att göra en fördelning av ansvarsområden. Allt detta i 

syfte att inte gå miste om den dyrbara tiden. Medan en av oss fick stationera sig och 

ta huvudansvaret för transkriberingen, skulle den andra arbeta mer “allround”, det 

vill säga mer dynamiskt. Nu i efterhand kan vi konstatera att detta beslut visade sig 

vara korrekt, eftersom transkriberingsprocessen bestod av ensamarbete, där en duo 

skulle kunnat leda till kollision eller åtminstone en försening av uträttat arbete. 

Därefter, alltså efter att transkriberingen ha slutförts, förväntas intervjuforskaren på 

ett skickligt sätt kunna manövrera sig till nästa nivå - analys av utskriften. Det vill 

säga såtillvida rapporten förutsätts inneha hög kvalitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Under vår forskningsprocess har vi haft vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som grund. Vetenskapsrådet har tagit fram 4 krav som de anser att 

samhällsvetenskapliga och humanistisk forskning ska ställa på sina undersökningar 

och dessa är:  

 

● Informationskravet - Att forskaren ska informera de som kommer vara del av 

forskningen, om dess syfte. 

● Samtyckeskravet - De individer som är med i undersökningen har själva möjligheten 

att välja om de vill vara med eller inte. 

● Konfidentialitetskravet - Uppgifter om de som är med i undersökningen ska ges den 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter som har tagits ska förvaras på ett sätt 

som gör att utomstående inte kan komma över dem.  

● Nyttjandekravet - De uppgifter som samlas in avseende individer får endast användas 

i forskningsändamål. (Bryman 2011, Patel & Davidsson 2011)  

Vi har i de kontakter vi haft med de respondenter som kommer vara resultat i denna 

forskning berättat om konfidentialiteten som föreligger och vad syftet med vår 

undersökning är. Vi har även varit tydliga med att en inspelning skulle ske och att 

denna senare kommer att transkriberas. En av våra tillfrågade hade ett önskemål att 

inspelning och transkribering i efterhand skulle förstöras, vilket vi valde att ställa oss 

bifallande till.  Inför intervjusessionerna har vi varit noggranna med att redogöra för 

dessa ovanstående punkter som varit aktuella för intervjupersonerna och gett dem 

möjlighet att respondera på det.  
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Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatdelen i sin helhet. Först väntar en kort beskrivning 

av intervjupersonernas utbildningsbakgrund och sysselsättningsgrad, därefter 

presenteras empirin. De kursiverade blockcitaten är intervjupersonernas egna 

utsagor.  

Samtliga av studiens intervjupersoner arbetar som tolkar inom offentlig sektor. Två 

av de totalt sex deltagande tolkarna är auktoriserade. De auktoriserade tolkarna är 

universitetsutbildade, övriga har grundtolkutbildning, folkhögskoleutbildning eller 

kurser i tolkning. De auktoriserade tolkarna har tolkning som sitt heltidsjobb, två av 

de grundtolkutbildade har det som sitt heltidsjobb och två som bisyssla vid sidan om 

sitt ordinarie arbete. Tolkarna har arbetat med tolkning mellan tre till fjorton år. 

Intervjupersonerna är tolkar i arabiska, engelska, franska, bosniska, kroatiska, 

serbokroatiska, somaliska, persiska och dari. 

Tolkens arbetssituation 

En utav dem som hade det som sin bisyssla kallade det sin hobby.  

Detta är min hobby och jag vill ha det så det funkar bra. (Intervjuperson 4)  

Arbetssituationen beskrivs av flera intervjupersoner som ofta stressig och inte sällan 

även psykiskt påfrestande.   

Springer mellan olika uppdrag så fort som jag bara hinner eftersom det inte 

är så bra betalt och att det alltid finns en oavlönad del om man behöver 

transportera sig en längre sträcka då man bara får betalt för den första 

halvtimmen av resan. Uppdragen brukar inte vara mer än en timma så man 

måste skynda sig mellan uppdragen för att fylla sin dag och kunna försörja 

sig. emellan på-plats tolkningarna kan man även fylla ut tiden med 

telefontolkning som kan göras i bilen. (Intervjuperson 5) 

Det uppfattas från en tolk att det kan vara viktigt att planera sin dag beroende på vilka 

tolkade möten som bokas in. Om tolken vet att hen är inbokad på ett möte som kan 

vara jobbigt rent psykiskt så kan det vara klokt att inte ha ett inplanerat möte tätt inpå 

det mötet så att hen är tvungen att skynda sig dit. Då är det bättre att ha ett litet andrum 

mellan mötena för att få chans att få lite energi. Samma tolk säger att hen ibland har 

avbokat tolkningar som har legat för tätt inpå, både för att skydda sig själv men även 

för respekt till den tolkade,  

Det kan vara något. Känsligt på psykiatrin eller så och då kan man inte bara 

säga att jag måste skynda mig och gå till min bil för att uträtta en 

telefontolkning. Det passar inte att säga till någon som är i djup sorg att man 

inte har tid att tolka i två min extra, det tycker jag att man ska tänka på. 

(Intervjuperson 6) 

Ytterligare en intervjuperson berättade att hen en gång blev utbytt inför ett 

tolkmedierat samtal för att tolken och den tolkade kom från länder som hade en 

historia av att strida mot varandra.  
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Vid ett tillfälle, när jag skulle tolka på ett sjukhus ville den tolkade, efter att 

denne fick reda på mitt för- och efternamn, utöva makt över mig genom att 

visa en stark motvilja till samarbete. Det hela gick så långt att den tolkade till 

och med ställde ett ultimatum till läkaren på att byta ut mig mot en annan 

“lämplig” tolk. Tråkigt nog gick läkaren med på det och så blev fallet. 

(Intervjuperson 1) 

Detta upplevdes av tolken som diskriminerande och oprofessionellt. Samma 

intervjuperson beskrev att hen blev glad av att personal, i en liknande situation men 

vid ett annat tillfälle, stod på tolkens sida genom att ta ställning. Den tolkade 

informerades om att tolken är en utbildad, neutral samt professionell person som 

närvarar med anledning av ett offentligt uppdrag. Vilket alltså innebär att man inte 

kan eller får beställa tolk efter religion eller ursprung.  

Då blir jag glad när personal som beställt tolk är på min sida och talar om 

för den här människan att man är utbildad och har rätt, man kan ju inte välja 

tolkar efter namn ursprung och religion. (Intervjuperson 1) 

En intervjuperson lyfter ett varningens finger om man har tänkt ge sig in i 

tolkbranschen. 

Om man ska ge sig in i tolkyrket ska man vara medveten om att det är ett av 

de mest psykiskt påfrestande yrken man kan välja. Det finns studier där man 

mätt stresshormonet kortisol hos tolkar och jämfört med andra yrken och då 

slagit fast att det är lika stressigt som att vara pilot i linjetrafik eller 

yrkesofficer i den israeliska armen alltså bland det mest stressfulla yrken man 

kan ha. (Intervjuperson 5) 

En andra intervjuperson beskrev det som att hen går in i en annan roll. Utanför 

rummet är man en privatperson men så fort man stiger in i rummet så övergår man in 

i rollen som tolk. När man slutligen lämnar rummet så kvarlämnas allting där.  

Man kan inte bära med sig allt det som sägs i tolkade möten. Olyckor och 

sorger som sägs, då kommer du inte att klara av det, det kommer att påverka 

din hälsa. (Intervjuperson 3) 

En tredje intervjuperson berättar att denne fyller ut sin tid med att även göra 

översättningar. Vissa av dem uttrycker att detta inte är ett “vanligt” jobb som man får 

i termer av en fast- eller heltidsanställning, utan det är ett uppdragsjobb som har en 

nära anknytning till det befintliga tolkbehov samhället har. Skillnaderna kan vara så 

stora som mellan fem och trettio uppdrag på en månad så lönen kan skilja sig 

avsevärt. 

Ja, jag är anställd här som tolk, men samtidigt är det inte ett jobb där man 

får en anställning utan det är behovsstyrt, däremot när det kom så mycket 

flyktingar 2015 så anställdes ett par arabiska tolkar på heltid, men för de 

flesta så behövs ett annat jobb vid sidan. (Intervjuperson 1) 

Ytterligare en intervjuperson framhöll ovissheten i deras anställning och uttryckte 

under intervjun att samhället behövde ta vara på tolkarna på ett bättre sätt. 
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Ta vara på tolken! Så länge det behövs tolkar så finns det men så fort behovet 

försvinner så glöms vi bort. Det är en otrygg situation där allt hänger på 

behovet för stunden, vi är en förbrukningsvara med ett bäst före datum.  

(Intervjuperson 4) 

En av intervjupersonerna har en väldigt kritisk hållning till arbetssituationen och 

anser att bemötandet ofta är inhumant. Samma intervjuperson säger vidare att detta 

“inhumana bemötande” inte enbart kommer ifrån tolkanvändare utan även och 

kanske i synnerhet från tolkförmedlingar. 

Tolkförmedlingar är ännu värre, trots att de påstår motsatsen så tänker de 

bara på en enda sak och det är att mjölka marknaden på så mycket pengar 

som möjligt, så fort som möjligt. Det är inte ovanligt att tolkförmedlingar 

skriver ner restiden till vad det borde ha tagit istället för den reella tiden som 

det tog, enbart för att kunna sänka ersättningen med en halvtimme. Vad de 

fakturerar slutkunden ligger utanför min kontroll. Vi tolkar är i det närmaste 

rättslösa och dessa händelser är att betrakta som vardagsmat. 

(Intervjuperson 5)   

Våra intervjupersoner är ganska överens om att någon maktutövning från 

tolkanvändaren inte är utbredd, men en utsaga skiljer sig och belyser maktutövning 

från den tolkades sida. Utöver det så har vi genom våra intervjupersoner förstått att 

det ibland finns en brist på respekt från tolkanvändaren, i vissa fall så stor att våra 

intervjupersoner visade upprördhet under intervjun. Det är ingen entydig bild som 

visas upp, snarare finns det två helt olika syner på den situation som råder. På frågan 

om de får respekt från tolkanvändare, så är svaren som synes nedan olika. 

Nej inte alls nej nej nej! Myndighetspersoner behandlar oss ofta som idioter 

rent ut sagt. Det är bara att se till det arvode som vi får för att inse att vi inte 

blir bemötta med respekt. Vi får ett “pissarvode”, vi blir inte tagna på allvar 

överhuvudtaget. I tolkutredningen som gjordes förra året så pekade man på 

ett antal brister och att statusen för tolken behöver stärkas, jag ser dock ingen 

förändring och det ser inte ut som att någon sådan kommer att ske heller. Man 

ser tolkning inom offentlig sektor som ett övergångsjobb där de flesta vill 

komma vidare till konferenstolkning, lyckas man inte med det så byter man 

jobb, det är inte många som står ut med att bli illa behandlad hela tiden. 

(Intervjuperson 5) 

Ovanstående intervjuperson uttrycker med emfas hur hen tycker att 

myndighetspersoner behandlar tolken. Hen förmedlar vidare att hela samhället och 

då även forskarsamhället behöver utforska detta mer och belysa de problem som 

finns. Hen menar att politiker använder tolkbranschen som en bricka i ett spel och 

inte bryr sig om de konsekvenser detta får varken på tolkarna eller de 

samhällsekonomiska dito. 

Det finns inte så mycket forskning på det här området, det verkar inte som om 

någon heller bryr sig om den situation som råder. Staten behöver få höra det 

här, för vi hörs inte överhuvudtaget. Sverigedemokraterna vill slopa rätten 

till tolk men de bryr sig inte om att kostnaderna kommer att öka eftersom det 

kommer leda till att människorna inte förstår varandra och är tvungen att 

återkomma flera gånger. Kostnaden för tolkning rör sig om några hundra 
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kronor per tillfälle, att ha ett diagnostiskt verktyg för några hundra, de lägger 

enorma summor på andra saker men att lägga till lite för att få en bättre tolk 

det gör man inte, det är sjukt egentligen! vårdköerna ökar för att man inte 

använder tolk som man ska i sjukvården och det är ingen som bryr sig. Det 

är psykiskt påfrestande att vara i ett jobb där politiker och beslutsfattare inte 

bryr sig, de måste vara medvetna om att de sabbar för hela landet men de är 

beredda att göra det för att kamma hem billiga politiska poäng och sabbar 

genom hela tolkbranschen! (Intervjuperson 5) 

Nedan hör vi en röst som inte delar ovanstående känsla av respektlöst bemötande. 

Dessa intervjupersoner arbetar på vitt skilda geografiska områden där den ena har 

storstaden som arbetsplats och den andre håller sig mer i landsbygdsområden, om 

detta spelar in i känslan av bemötande blir spekulativt men intressant.  

Ja jag tycker att jag får respekt, hur det är för tolkyrket i stort vet jag inget 

om men jag får det. Jag vet inte om det har med ursprung namn, ålder eller 

personlighet att göra men jag har alltid känt full respekt från alla håll.  

(Intervjuperson 6) 

Tolkarna i vår undersökning är överens om att deras arbete är viktigt och att deras 

roll i triaden (tolk, tolkanvändare och den tolkade) är betydelsefull och att det gör 

skillnad om de agerar professionellt eller inte. Vad de inte är helt eniga om är det mått 

av respekt som de känner att de får från de andra professionerna som ingår i triaderna, 

eller på det sätt som de uppfattar sig i mötet med myndighetspersonerna. Här 

uppfattas en skillnad där en del anser det som självklart att inte vara en del av 

arbetsgruppen medan andra ser sig som ett naturligt inslag bland övriga professioner 

och skojar med dem på ett kollegialt sätt.  

Jag som tolk uppfattar mig som ett verktyg, Ibland har jag fått uppfattningen 

att en del myndighetspersoner har börjat se mig som en kollega, då försöker 

jag ändra den bilden och få dem att mer se mig som ett verktyg. 

(Intervjuperson 6) 

Här ser vi ett avståndstagande från tolken som menade att om tolk och tolkanvändare 

knöt kollegiala band, skulle tolken riskera att hamna i framtida jävsituationer.  

När jag kommer till sjukhuset som jag ofta är på så känner de igen mig. Jag 

sitter aldrig i väntrummet där den tolkade sitter utan jag går direkt till 

receptionen där sjuksystrarna sitter och frågar var jag ska tolka idag. Då 

brukar de skoja med mig och säga att jag borde få ett eget rum när jag är där 

så ofta och det tycker jag är roligt. Jag känner mig som en del av teamet det 

är jättehärligt, det är därför jag trivs så bra som jag gör. (Intervjuperson 2) 

Denna tolk upplevde inte samma problematik med jäv som föregående intervjuperson 

utan ansåg den kollegiala stämningen som en självklar del av hens arbetssituation och 

en av anledningarna till att hen trivs så bra som hen gör. 

Vid fråga om den kollegiala stämningen professioner emellan så var 

intervjupersonerna i stort överens om att denna inte var helt tillfredsställande, ett 

undantag kan ses i citatet ovan. Övriga ansåg sig mer som en förbrukningsvara än en 

kollega men alla tyckte inte att detta var ett problem. 
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Nej inte en kollega, en del tycker att de känner mig men det gör dem inte. Jag 

som tolk ska vara opartisk och neutral. Jag som tolk är en förbrukningsvara 

som t.ex. läkaren använder när det behövs och det är så det ska vara. Tolken 

är ett verktyg som används och när man är färdig med verktyget så lägger 

man det åt sidan. (Intervjuperson 3) 

Ifrån denna intervjuperson kan vi se hur hen ser sig som ett verktyg och att detta är 

det sätt som hen vill ha det på. Nedan ser vi en annan bild på samma frågeställning.  

Oftast ses jag som en förbrukningsvara. Det finns tendenser bland 

tolkanvändande myndighetspersoner att tro att det finns en obegränsad 

tillgång på tolkar i alla språk och på alla platser, men i realiteten så råder 

det en brist på tolkar och då framförallt bra sådana. De behandlar oss som 

slit och släng-varor och inte som människor. (Intervjuperson 5) 

När det kommer till maktutövning så är våra intervjupersoner överlag enade med att 

detta inte är något som de tillåter. Våra intervjupersoner uppfattades som starka 

individer av oss intervjuare, möjligt att tolkar med mindre erfarenhet skulle uppfatta 

sin situation annorlunda. 

Jag är en erfaren tolk och mig kan de inte utöva någon makt på, kanske om 

det kommer en oerfaren tolk så kan denne bli nervös om det kommer en högt 

uppsatt person eller läkare, men det är du som tolk som är ledare och kan 

båda språken det kan inte de andra. (Intervjuperson 3) 

Faktorer som påverkar triaden 

Ett genomgående problemområde som förekom i varierande grad var att 

tolkanvändaren inte hade adekvat kunskap om hur man på bästa sätt skulle kunna 

förhålla sig till tolken eller att använda tolken  på rätt sätt.   

Det är inte alla som använder tolk som vet hur man använder tolk på rätt sätt 

så det vore bra om kunderna fick information i hur tolken ska användas. Om 

det fick det så skulle det bli lyckat för alla. Ibland kan de begära att vi ska 

göra saker som inte ingår i vårt uppdrag som att fylla i formulär eller sitta 

med en klient i väntrummet, men det är inte min uppgift då kan de bli sura om 

jag nekar. Det finns en kunskapsbrist hos tolkanvändare. (Intervjuperson 2) 

En av våra tolkar menar att det skulle kunna vara jobbigt att prata i jagform om man 

inte har gått i skola och fått lära sig om god tolksed eller inte. Om de gör ett jobb utan 

bakomliggande kunskaper om varför man gör som man gör så kan det enligt 

intervjupersonen säkert vara jobbigt. Hen menar även att det är skillnad på korta 

kurser och långa utbildningar där hen menar att utbildningen ger kunskap som inte 

kan fås genom bara praktik. 

Jag tolkade själv åt min familj när jag var barn och det förekommer 

fortfarande. Som tolk så har jag sett vilka kunskaper som behövs. Det kan 

vara känsligt och jobbigt. Det ska vara tolk och inte anhöriga som tolkar, en 

som kan hantera svåra situationer eller få hjälp att hantera det som behövs. 

(Intervjuperson 1) 
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En intervjuperson beskriver att möten inom socialtjänsten kan ibland bli besvärliga 

då det ofta handlar om privata och därmed känsliga angelägenheter..  

... om handläggaren har fattat ett beslut som klienten tycker är orättvist så 

kan hen höja rösten, då kommer jag som tolk att tolka allt som sägs det 

otrevliga och även tonen i hur det sägs. Då kan handläggaren ibland undra 

varför jag höjer rösten mot hen. (Intervjuperson 2) 

Andra problematiska situationer som enligt merparten av intervjupersonerna tenderar 

att förekomma regelbundet är till exempel när endera av parterna för en monolog 

istället för en dialog och när tolken inte får översatta klart utan blir avbruten. Ett annat 

problem som kan uppstå är relaterat till parterna i de fall de pratar i munnen på 

varandra. 

Den tolkade och tolkanvändaren pratar över tolken, och ger inte hen chans 

att tolka. De kanske vill tala till punkt men de pratar och pratar och pratar i 

kanske fem minuter utan att ge tolken möjlighet att tolka. De glömmer bort 

att de har ett samtal där motparten inte förstår språket och måste få höra det 

av tolken, men när de väl har stannat upp så har tolken glömt hälften av det 

som sagts det spelar ingen roll hur mycket anteckningar man för, det går inte 

att komma ihåg. (Intervjuperson 5) 

Även andra oväntade händelser kan ställa till det under tolkade möten. Som ett 

exempel på det uppger en intervjuperson att arabiskan är ett språk som har många 

olika dialekter där skillnaderna kan vara så stora att en effektiv kommunikation kan 

i vissa fall bli omöjlig.  

Om jag som tolk förstår en dialekt är det inte alls säkert att jag förstår 

någonting eller kanske bara 5 procent av det som den andra pratar som talar 

en annan dialekt. Det är över tjugo länder som talar arabiska och de skiljer 

sig massor och då kan det vara jättesvårt. Lösningen kan vara att man ber 

dem att prata standardarabiska men kan inte personen det då är det ett 

problem då får jag som tolk avbryta för det här är inte rättssäkert. 

(Intervjuperson 6) 

Dessutom kan det uppstå komplicerade situationer med rötter i religiösa, historiska 

eller kulturella motstridigheter som kan förekomma mellan tolken och klienten. En 

av intervjupersonerna har råkat ut för en sådan tolk- och arbetssituation.  

En gång, strax före ett planerat tolkmöte uppstod det ett oväntat problem. Den 

aktuella klienten ställde ett ultimatum till tolkanvändaren om att omedelbart 

byta ut mig mot en annan tolk. Detta efter att personen ifråga fick kännedom 

om mitt för- och efternamn. Som motiv uppgav klienten att vi tillhörde olika 

folkgrupper när det i själva verket handlade om att utöva makt hos mig. Vi 

talade trots allt samma språk och hade en gemensam kulturbakgrund och 

historia. Klienten hade inte kunnat släppa det förflutna. Så vad gör 

tolkanvändaren, accepterar klientens kompromisslösa krav och utestänger 

mig. (Intervjuperson 1)  

Samtliga av våra intervjupersoner berättar om svårigheter avseende förberedelser 

inför tolkmedierade möten, då det i princip är omöjligt för tolken att få veta vad mötet 
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kommer att behandla. Några beskriver hur de framförallt i början av sina tolkkarriärer 

kunde göra efterforskningar om de t.ex. skulle till ögonmottagningen, då de kunde 

fräscha upp minnet om t.ex. ögats anatomi. Av beställaren får de i regel enbart ett 

namn på en verksamhet samt en adress. Tolkarna har med sig ett anteckningsblock 

för att skriva ner t.ex. siffror eller annat som snabbt kan ramla ur minnet. En av våra 

auktoriserade tolkar är auktoriserad inom såväl rättstolk som sjukhustolk, hen 

beskriver att i de fall då det rör sig om exempelvis rättsfall har tolken en skyldighet 

att förbereda sig och sätta sig in i det enskilda fallet för att försäkra sig om att hen 

klarar av uppdraget. Där upplever vederbörande tyvärr att det finns en motvilja att 

lämna ut information om rättsfallet trots att tolken har rätt att få det delgivet. Utöver 

detta uttrycker hen att det nästan är omöjligt att förbereda sig. 

... en gång fick jag ett uppdrag på en cancermottagning och trodde att jag 

skulle läsa in mig på cellgifter eller strålbehandlingar, men när jag kom dit 

så visade det sig handla om en sminkkurs för kvinnor som genomgått 

cellgiftsbehandling för sin cancer. Detta skulle öka deras självförtroende och 

självkänsla. Det var väldigt bra för dem att jag kunde en del om sminkning, 

men det var inget som kunde förutsägas eftersom beställaren inte hade lagt 

till någon information om detta. (Intervjuperson 5) 

Denna informationsbrist upplevs av en tolk som ett problem där det behövs en radikal 

förändring för att tolkarna ska få mer information inför samtalen.  

Det behövs en kulturomvandling i den offentliga sektorn för att det ska bli 

bättre (Intervjuperson 5)  

I citatet ovan upplever tolken att hen ska veta allt utan att ha fått information. En 

annan intervjuperson säger å andra sidan att om hen vill ha mer information så kan 

hen ringa till tolkförmedlaren och be att denne införskaffar detta. Ofta när det är avsatt 

uppemot 2-3 timmar så gör hen detta eftersom det inte tillhör vanligheterna att ett 

tolkmedierat samtal pågår så länge. Tolkarna uttrycker att de inte förbereder sig inför 

ett tolkmedierat samtal eftersom det i stort sett inte går att göra, den informationen 

som de får räcker till att hitta till platsen de ska till och sedan får det visa sig vad 

samtalet kommer att handla om. Detta upplevs av de flesta av våra intervjupersoner 

inte som ett problem utan något som de har accepterat som en del av arbetet. 

De säger oftast om jag ska till kirurgen, polisen eller annan instans, vill jag 

ha mer information kan jag ringa upp min tolkförmedling. Jag kan reagera 

om det är avsatt 2-3 timmar på ett samtal oftast är det bara en timma. 

(Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna uttryckte att de flesta tolkmedierade samtal i någon form är 

psykiskt påfrestande. Att de under samtalet försöker att agera professionellt och inte 

visa vad de ev känner och fortsätta vara opartiska och neutrala. Några av våra 

intervjupersoner säger sig dock ha varit tvungna att avbryta samtal p.g.a. det som 

sagts och att de har behövt en paus.  

Vid en tolkning på socialtjänsten så var det en pappa och en dotter som inte 

kom överens, pappan satt och förbannade henne och sa att hon skulle dö på 

olika sätt. Då hade jag verkligen svårt att översätta det som sades och 

samtidigt fortsatte pappan att överösa sin dotter med hemskheter. Då bad jag 
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till slut om fem minuters paus, jag gick ut och grät så tårarna rann. Efter fem 

min gick jag in igen och fortsatte tolka. Pappan fortsatte men nu hade jag 

gråtit färdigt och kunde tolka det som sades. (Intervjuperson 4) 

En annan beskriver det som att det är vardag att hantera psykiskt påfrestande 

situationer och att en sådan kan vara när en myndighetsperson agerar oprofessionellt.  

När myndighetspersoner inte tar den tolkade på allvar, om hen t.ex. har blivit 

våldtagen eller en anhörig har blivit mördad och myndighetspersonen inte 

gör ett korrekt jobb och inte är respektfull mot dem, det är jobbigt. Det är 

klart man är där för att utföra ett jobb men samtidigt är man en människa och 

det är påfrestande att se för man kan som tolk inte ingripa. Tolkens 

opartiskhet neutralitet och tystnadsplikt är väldigt långtgående så det är inget 

man kan göra något åt utan det är bara att gå därifrån och försöka släppa 

det som hänt. (intervjuperson 5) 

Tolkarna uttrycker att de behöver stänga av sina känslor och inte bära med sig det 

som sägs efter mötet, samtidigt så beskriver en del av dem att de har minnen från 

möten som skett många år tidigare som de fortfarande bär med sig.  

Första uppdraget jag fick var på ett sjukhus, när jag kommer dit så ska jag 

tolka en läkare och en kvinna som ska få veta att hon har cancer denna kvinna 

var inte så gammal, kanske 70. Då har de upptäckt cancer som har spridit sig 

i hela kroppen det finns ingen behandling för henne att få och det rör sig bara 

om veckor kvar att leva. Att berätta för den här kvinnan att hon snart ska dö 

det var verkligen tufft (Intervjuperson 2) 

Intervjupersonen som berättade om situation på socialtjänsten beskrev just det att tala 

i jagform vid det speciella tillfället som fruktansvärt.  

Fruktansvärt, fruktansvärt! det är en tolkning som jag aldrig kommer att 

glömma. (Intervjuperson 4) 

Trots att hen beskriver detta som ett möte som aldrig kommer att glömmas och att 

vissa möten kommer finnas med resten av livet så har hen inte tagit emot någon hjälp 

att bearbeta detta utan hen menar att man får försöka släppa det som händer på mötet 

när man lämnar rummet. Hen beskriver att de första åren var jobbigast men att med 

åren och erfarenheten blir det lättare.  

Nej det är många möten som är påfrestande, framförallt de första åren var 

jobbiga för man möter många olika med många problem men till slut blir man 

härdad då får man släppa det och gå hem. (Intervjuperson 4)  

En intervjuperson tror att om en tolk kommer i en situation att hen får jobba i ett fall 

där hen kan känna igen sig som t.ex. i ett våldtäktsfall eller när det handlar om 

sexuella övergrepp och tolken själv har upplevt detta så kan det frambringa jobbiga 

känslor.  

Det kan hända att man är och tolkar i ett sammanhang som man känner igen 

från något som man själv har varit med om, då kan känslor fastna. Man vet 

att de går igenom något som man själv har gått igenom, det kan vara tufft 

men man får försöka att klara av det. (Intervjuperson 2) 
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Både våra intervjupersoner med lång utbildning och kort dito auktoriserad eller inte 

med undantag av en medger att de blir påverkade av jobbiga tolkmöten men även av 

de som upplevs som roliga. De är även konsekventa i sina uttalanden om att de inte 

låter det påverka deras privatliv. Ingen av dem har utnyttjat professionell hjälp för 

bearbetning utan försöker sköta det på egen hand.  

Det vore lögn att påstå att jag inte påverkas av svåra eller glada möten. Det 

som får mig att tänka på andra saker är att gå ut i skogen, jobba med odlingar 

eller jobba med något annat praktiskt arbete. Kanske är det ett undermedvetet 

sätt att bearbeta svåra möten. Glada möten kan jag glädjas av men jag kan 

inte dela med mig av detaljerna från dem. fast känslan av glädje kan man dela 

utan att bryta sekretessen. (Intervjuperson 6)   

Samtliga intervjupersoner är tydliga med att det erbjuds samtalshjälp i någon form 

men att de inte har utnyttjat det. Någon uttrycker att de har upplevt så mycket från 

sitt hemland i form av krig och annat jobbigt att detta inte ses som en lika svår sak att 

hantera. Andra menar att börjar man med psykolog så kommer man att fortsätta 

behöva det.  

Helt ärligt, det finns inte tillräckligt med psykologer i världen för att 

tillgodose det behov av behandling som tolkar skulle vara i behov av. I stort 

sett alla tolkmöten som sker i den offentliga sektorn är psykiskt påfrestande 

så skulle jag börja gå till en tolk så skulle jag behöva göra det varje dag. Jag 

själv har aldrig frågat efter hjälp, men jag har kollegor som har gjort det efter 

riktigt tunga jobbiga saker som när ett barn har blivit ihjälslaget och man 

måste tolka alla detaljerna i rätten, då kan en psykolog vara bra att träffa 

efter det. Men i praktiska termer så finns det nästan inte. (Intervjuperson 5) 

Kommunikation genom tolk 

De flesta intervjupersonerna beskriver det att tala i jagform som både besvärligt men 

samtidigt en förutsättning för att samtalet ska flyta på ett korrekt sätt. 

Skulle man inte berätta i jagform utan kanske i du-form så skulle man behöva 

ändra språket rent grammatiskt i sitt huvud innan man vidareförmedlade och 

det skulle bara krångla till det. (Intervjuperson 6) 

Nedan hör vi ytterligare en röst som poängterar jagformens betydelse för 

tolkmedierade samtal. 

Det känns faktiskt som det mest naturliga att berätta i jagform, jag vill ses 

som ett redskap som gör det möjligt för andra parter att kommunicera. Om 

jag skulle märka av att den ena eller andra parten tror att det är JAG som 

pratar så försöker jag med mitt kroppsspråk förmedla vem det är som säger 

vad, t.ex. genom att nicka eller sträcka ut handen mot den part som har pratat 

när jag säger JAG, detta för att visualisera att JAG inte är tolken. Om jag 

upplever att tolken eller den tolkade talar till mig så försöker jag medvetet att 

undvika ögonkontakt och på det viset tvinga dem att upprätta egen 

ögonkontakt.” (Intervjuperson 6) 
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Våra intervjupersoner beskriver istället andra saker som kan vara jobbigt med att tala 

i jagform och det har med tolkanvändarens förmåga att använda en tolk på ett korrekt 

sätt. 

De kan säga: “Säg till henne eller fråga han om, vad hans adress är” eller 

liknande och då säger jag som tolk till att de måste prata till klienten och inte 

mig. Då kan de bli sura och säga att NEJ det är mitt förhör det är jag som 

bestämmer eller det är mitt kontor och min klient och du ska göra som jag 

säger. Men det finns faktiskt regler att förhålla sig till det är ingen 

kraftmätning utan vi ska alla göra vårt jobb på ett professionellt vis. 

(intervjuperson 5) 

Ett ämne som kom upp under vår första intervju var problemen med telefontolkning, 

vilket gjorde att vi berörde ämnet även hos våra övriga intervjupersoner, den 

problembild som målades upp av vår inledande intervjuperson delades inte av övriga 

men en del av dem berättade om vissa svårigheter.  

Ett vanligt problem som vi har är att verksamheterna som använder sig av 

tolkar har fått för sig att man alltid kan använda sig av telefontolkning. Det 

är min uppfattning att det är ett sätt för mellanchefer att spara pengar och 

visa på besparingar till högre chefer. Problemet är att det inte är någon 

besparing överhuvudtaget. Ofta går det till så att myndighetsutövaren 

använder sig av sin telefon som de sätter på högtalarläge sen lägger de 

telefonen på bordet. I rummet kan det finnas två klienter, myndighetspersonen 

och kanske några skrikiga barn, man hör ingenting. De kan gå ifrån telefonen 

och vandra runt i rummet, man får be om upprepningar konstant, man kan tro 

att man har uppfattat en sak rätt men förstått senare att det hade man inte 

alls. Som tolk kanske jag inte borde klaga för jag tjänar mer pengar på det 

eftersom det tar mycket längre tid och jag behöver inte lägga tid på resor som 

jag inte får betalt för, men vi har ett samvete och vi försöker vara 

professionella. Det är inte bara att det blir dyrt för skattebetalarna utan det 

blir ett sämre resultat där felaktiga beslut fattas. Det finns ingen 

telefontolkning som är lika bra som en på-platstolkning. (Intervjuperson 5) 

Här kan utläsas en stark aversion mot telefontolkning. Nedan ser vi en annan bild av 

detta sätt att tolka. 

Jag tycker att telefontolkning och på-platstolkning kompletterar varandra på 

ett bra sätt. Det som kan vara svårt med telefontolkning är att det kräver mer 

av tolkanvändaren och den tolkade. Dels behöver utrustningen fungera bra 

och dessutom behöver de som är i rummet vara duktiga på att vänta på sin 

tur och inte prata i mun på varandra, är det något störningsljud som t.ex. att 

en läkare sitter och bläddrar papper eller liknande så kan det störa ljudbilden 

och göra det svårare att höra. Man kan inte förlita sig på kroppsspråket alls 

eftersom man inte ser varandra, i på-platstolkning så härmar tolken vissa 

gester för att förstärka det som den andre säger, denna del går förlorad vid 

telefontolkning. sedan finns det tillfällen då telefontolkning kan vara bättre, 

t.ex. under en gynekologundersökning där det kan vara pinsamt för den 

tolkade att behöva klä av sig inför ngn. annan än läkaren, är tolkningen per 

telefon så kan det vara mer bekvämt för den enskilde. (Intervjuperson 6) 
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Lyckade tolkmöten 

Ett lyckat tolkmöte beskrivs av en intervjuperson som att hen inte märks av i rummet, 

när tolken och den tolkade kan ha ett förtroligt samtal eller prata om allvarliga saker 

utan att tolken märks av.  

Tolken syns och känns inte riktigt, utan är mer som en maskin som förmedlar 

så att de kan prata utan språkförbistringar och de lyckas nå varandra trots 

att tolken sitter där, de kan diskutera svåra och djupa känslor ändå. Det är 

häftigt då känner man sig som en bro mellan de två. (Intervjuperson 6) 

Våra intervjupersoner beskriver att de flesta tolkmedierade samtal är lyckade och att 

det ofta är roligt när barn är inblandade eller att de får vara med att ge glada positiva 

besked på t.ex. sjukhuset. En annan upplevelse som en tolk upplevde som rolig med 

att berätta i jagform var när det var barn inblandade,  

När personal frågar om de vill sitta i knät t.ex. så säger jag det i jagform, då 

kan det bli rätt roliga funderingar hos barnen om varför de ska sitta i mitt 

knä. (Intervjuperson 2)  

En intervjuperson beskriver att för att lyckas med ett tolkmedierat samtal så krävs det 

att man försöker glömma det föregående mötet, om det varit jobbigt, så att fokus 

ligger på det som är nu. Sedan försöker tolken att styra mötet i form av hastighet på 

språket så att hen hinner med att tolka allt som sägs.  

För att ett lyckat tolkmöte ska bli verklighet beskriver en av våra intervjupersoner att 

det behöver finnas en förståelse för att detta inte kommer att vara ett helt normalt 

samtal utan var och en behöver vänta mellan varje mening och att tempot är 

långsammare. En av våra tolkar uppgav att hen uppskattade när hen blev inbokad en 

stund innan den tolkade för att få bakgrundsinformation och ett större sammanhang 

inför samtalet. Detta var något som var ovanligt och skedde nästan enbart av 

psykologer som enligt intervjupersonen ansågs vara en grupp av få som har kunskap 

om sammanhang och dess betydelse.  

I merparten av våra intervjuer så kom ämnet kläder och klädval upp som ett ämne. 

Vikten av att inte sticka ut och att undvika värdebärande symboler i form av t.ex 

religiösa artefakter, men även att inte ha för starka dofter på sig var en gemensam 

tanke hos dem. De som inte sällade sig till skaran som inte ägnade någon 

tankeverksamhet åt det utan sa att de klädde sig vardagligt. Möjligt att erfarenhet 

gjort att detta satt sig som en rutin och att de därför inte ser det som en vardaglig 

tankenöt. Oavsett så verkar det som att detta är ett hjälpmedel till att få till lyckade 

tolkmedierade möten. 

Vi ska försöka att vara neutrala i rummet och då försöker jag även låta det 

påverka mitt klädval. Jag kan inte komma till socialen och ha på mig en massa 

smycken och guld när man kanske ska möta en person som inte har råd med 

mat för dagen och ska söka bidrag för det. (Intervjuperson 2) 

Här verkar tanken med klädval och undvikandet av smycken inte bara ha att göra med 

att inte sticka ut och hålla sig neutral, utan även vara en del av respekten gentemot 

den tolkade.  
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Jag tänker absolut på min stil inför ett tolkmöte och då innebär det inte bara 

kläder utan allt som kläder, inte för mycket smink, väska, block, mm. Om det 

är så att jag ska tolka på en förskola så klär jag mig ledigare än om det är på 

en rättegång där formellare klädsel passar bättre enligt mig. Vet jag om att 

jag ska på ett möte som kan bli ledsamt så klär jag mig inte så färggrant. Jag 

bär heller inga smycken eller attribut som kan förknippas med religion eller 

politik. (Intervjuperson 6) 

I denna tolks utsago ser vi en stor medvetenhet kring vad kläder och attribut kan 

skicka för signaler till den tolkade och tolkanvändaren. Här ses det yttre attributen 

som en förberedelse och således en del av det dagliga arbetet som tolk.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Bryman (2011) tar upp ett problem med att ta en sådan här empatisk modell som han 

kallar det och att forskaren försöker se ett problem utifrån den utfrågades perspektiv 

och det är att forskaren kan finna en stark identitet till undersökningspersonerna, 

tappa bort syftet med undersökningen då hen “känner” med den som hen undersöker 

och på så vis letar efter det som undersökningsgruppen skulle gagnas av (Bryman 

2011). detta är något som vi författare märkte av i vår inledande litteraturöversikt, det 

blev väldigt lätt att ta parti för den ena sidan (i detta fall tolken) av två, då den tolkade 

i sammanhanget inte kan förväntas agera på något annat sätt än sig själv.  

 

Metoden som vi valde för att utföra vår forskning var kvalitativ och informationen 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer på plats ute hos intervjupersonerna 

och över telefon. Då vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt och vår önskan med 

studien har varit att fånga upp de subjektiva åsikter och tankar som de enskilda 

intervjupersonerna har och En del frågor som kom upp under en del av intervjuerna 

har mailats till övriga berörda för att få ett fylligare material och ev. nya vinklar på 

resonemanget. Vår forskningsprocess inleddes med ett möte med en docent på 

linneuniversitet där idéer, tankar och tips tacksamt mottogs, genom denna kontakt 

gick processen vidare mot att finna intervjupersoner. Vi hade genom tidigare 

uppsatsförfattare fått vetskap om att detta är ett svårt arbete, så detta inleddes 

skyndsamt, kanske i efterhand var vi onödigt stressade över detta, då vi ganska 

omgående fann intresserade personer att intervjua. Våra inledande intervjuer skedde 

över telefon, Detta sätt att intervjua gör att närkontakten förloras och möjligheten att 

läsa av en persons gester och kroppsspråk förloras. Intervjupersonerna ser å andra 

sidan inte heller frågeställaren och dennes reaktioner på ett visst svar och begränsar 

sig kanske inte i kritik som kan finnas, (självcensuren blir begränsad). Å andra sidan 

blir samtalet mindre levande och frågeställaren kan ha svårare att fånga upp det som 

döljs mellan orden och manifesteras i fysiska uttryck. Med telefonintervjuerna i 

minnet så gjordes ytterligare fyra intervjuer, dessa på plats ute hos 

intervjupersonernas hemkommun och arbetsställe. Vid dessa intervjuer märkte vi 

styrkan i att vara två närvarande vid intervjutillfället, detta då bisittaren när denne 

upptäckte något intressant kunde inflika frågor som lätt skulle kunna missas av 

intervjuaren. Det var även en trygghet och frihet att inte behöva hålla sig strikt till 

intervjuformuläret då bisittaren hade koll på de frågor som hade ställts och inte. En 

brist i intervjuprocessen kan ses med tanke på tidsaspekten. Vi hade från våra 

intervjupersoners uppdragsförmedlare (vår kontaktperson) fått till oss begränsat med 

tid till intervjuerna vilket ledde till att antalet frågor i samma utsträckning 

begränsades. Möjligt att intervjuerna blev lite stressade p.g.a. vetskapen om denna 

tidsbrist. Vi höll tiden på samtliga intervjuer vilket får oss författare att fundera på 

om det hade varit möjligt att få in mer resultat. Å andra sidan tog vi inte mer tid än 

utlovat från verksamheten, de och vi var alla tacksamma att få komma hem i tid då 

intervjuerna gjordes på kvällen och en ganska lång bilresa från våra hem.  

 

Ett intressant sätt att sköta intervjuerna på hade varit att utföra gruppintervjuer, så 

kallade fokusgrupper. Detta var ett förslag som var uppe för diskussion författarna 

emellan och med handledare. Vi valde dock att inte gå vidare med detta då vi tänkte 

att det skulle vara svårt att samla våra intervjupersoner samtidigt. En dylik intervju 
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hade säkert lett till intressanta diskussioner men med tanke på den begränsade tid vi 

fått är risken att tiden gått åt till de inledande frågorna och ev. lämnat tomrum i 

resultatet. En fokusgrupp hade troligtvis varit för lite för att uppnå ett fullgott resultat 

(Bryman, 2011) 

 

De kvalitetskriterier som vi vill uppnå är tillförlitlighet och äkthet. Genom att ha en 

transparent hållning till vår forskning och genom dagboksanteckningar, väl utskriven 

process och ett resultat med utsagor som både bekräftar men även dementerar tidigare 

forskning, så ger studien en rättvis bild av våra intervjupersoners subjektiva åsikter 

om sin situation. Studien har och kommer att ge autenticitet i olika former vilket är 

underkategorierna i kriteriet äkthet. Våra intervjupersoner kommer om de läser denna 

studie få höra röster från personer som de annars inte skulle få ta del av vilket kan få 

dem att fundera över sin egen situation och om de vill formulera tankar till förändring.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras kopplingen som råder mellan följande studies 

resultatredovisning kontra tidigare forskning och bakgrund.  

 

Tolkens arbetssituationen  

Resultatet av denna studie överensstämmer i mångt och mycket med tidigare 

forskning med avseende på yrkes- och arbetsrelaterade utmaningar som tolken står 

inför. Utifrån de slutsatser och implikationer som framför allt SOU (2018:83), men 

även Kammarkollegiet (2017) redovisar, så styrs tolkmarknaden till stor del av 

samhällets rådande behov av tolktjänster och är således behovsstyrd eftersom 

samhällets tolkbehov ytterst grundar sig på demografi och invandring, vilket i sin tur 

i hög grad är oviss. Det rör sig med andra ord om ett svårplanerad yrkesliv p.g.a. den 

svåröverblickbara framtiden i likhet med väderprognoser och dess “svårbedömbara 

framtidsutsikter”.  

Olika former av arbetsrelaterade problem finner man i flera av intervjupersonernas 

utsagor, något som också får gehör av Darroch och Dempsey (2016). Återkommande 

mönster av arbetsrelaterade svårigheter har antingen med otrygga anställningsvillkor 

att göra, eller så beror det på andra försvårande omständigheter som kommer till 

uttryck, till exempel genom oregelbundna arbetstider (Kammarkollegiet 2017). 

Andra problematiska arbetssituationer kan relateras till på förhand oklara 

arbetsuppgifter och/eller på instabila arbetsrutiner där tolken, likt ett flipperspel, 

studsar fram och tillbaka mellan olika arbetsplatser (SOU 2018). 

Precis som Darroch och Dempsey (2016) skriver om tolkar som upplever ett högt 

stresspåslag på den nivå att de valde att lämna sin profession i förtid eller fick ett 

tillstånd som vi i Sverige skulle likna vid utbrändhet. Så tar en av våra 

intervjupersoner upp ämnet och varnar för att ge sig in i tolkbranschen. Hen menar 

att den person som tar klivet in i denna bransch bör vara medveten om att det ställer 

stora krav och att det är ett av det mest psykiskt påfrestande yrke som man kan ha, 

hen gör en liknelse vid officerare eller piloter och pekar på studier som visat samma 

stressnivåer hos tolkar som hos de utvalda yrkena. Trots det faktum att det är ett 

arbete som ofta är psykiskt påfrestande så har inga av våra intervjupersoner valt att 

ta någon hjälp utifrån. Vi kan utifrån tidigare forskning se att tolkarna kunde bli 

erbjudna den hjälp som även våra intervjupersoner blev erbjudna, dock inte ifrån 
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tolkanvändarna där vi kunde läsa i Darroch och Dempseys forskning (2016) att de 

ibland kunde erbjuda samtalskontakter till tolkarna. Möjligt att det som samma 

författare redovisar, nämligen att tolkarna upplevde att de fick någon slags egenterapi 

på köpet under sessioner som de hade hos t.ex. psykologer och att detta gör att de inte 

på samma sätt känner det behov av terapi som kan tänkas, utifrån den arbetssituation 

som de har. Vi kan läsa att de genom dessa sessioner fått bättre copingstrategier, 

vilket är det som behövs för att hantera stressfyllda situationer. Här kan det vara 

intressant att belysa det som våra kommunikationsteorier nämner, nämligen det att 

vad som än sägs mellan individer så påverkas vi eller påverkar vi både samtalet och 

individerna i samtalet. Man anser att kommunikation är en överföring av budskap 

mellan två eller fler individer (Nilsson & Waldemarsson 2016). I denna överföring 

som en tolk blir involverad i så verkar det som att de ibland kan dra nytta av det som 

sägs även till sina egna liv. Möjligt att de tolkar som ej känner denna positiva effekt 

av de möten som hen är delaktig i har med hinder som filter/brus modellen eller 

barriärmodellen tar upp, nämligen att det finns inbyggda hinder och blockeringar t.ex. 

psykologiska dylika i form av fördomar eller egna erfarenheter som gör att de inte på 

samma sätt kan dra nytta av det som sägs.     

Det ska ändå påpekas att trots en ibland bister syn på tolkbranschen från en del av 

kåren så kan vi från Darroch och Dempsey (2016) utläsa att 80 % av dem är nöjda 

med sitt arbete, detta kunde vi även se hos våra intervjupersoner där en majoritet av 

dem trivdes med sitt arbete men där en del utsagor ändå sticker ut och berättar om en 

bransch som enligt dessa behöver omarbetas från grunden. Att det behöver göras 

kraftfulla förändringar är något som myndighetsrapporter av såväl Statens offentliga 

utredningar (2018:83) som Kammarkollegiet (2017) starkt rekommenderar. Vi kan 

även antaga, om än något spekulativt, att detta problemområde har hamnat långt upp 

på den offentliga dagordningen. Detta med tanke på att två statliga myndigheter har 

dels i närtid och dels tätt inpå varandra publicerat varsin rapport (noterbart är att 

SOU:s rapporter går vanligen under benämningen utredning). I rapportens avslutande 

del definierar till exempel SOU (2018:83) detta problemområde som 

“mångfacetterat”. I den mångfacetterade problembilden som utredningen alltså lyfter 

fram ingår alltifrån bristen på ett sammansatt regelverk för tolkservicen, behovet av 

obligatorisk registrering och tillsyn av tolkförmedlingar, till bristande 

beställarkompetens, avsaknad av effektiva beställningsrutiner samt krångliga 

ramavtal.  

Darroch och Dempsey (2016) tar upp det fenomen som några av våra 

intervjupersoner även bekräftar, nämligen att den relation som finns emellan tolk och 

tolkanvändare ibland inte alltid är en helt enkel sådan. Uppemot 30 % av tolkarna i 

deras studie kunde uppvisa emotionella svårigheter kopplade till relationen med 

tolkanvändarna. Det som uppfattades som en stor faktor till stress var att 

tolkanvändarna inte hade någon förståelse för komplexitetenen i deras arbete eller att 

de blev bemötta som ett objekt alternativt förbrukningsvara som kunde kasseras efter 

att det blivit nyttjat. En av våra intervjupersoner använder ganska starka ord och 

beskriver att tolkarna blir behandlade som ”idioter” och inte alls med respekt hen 

menar att det är många som lämnar tolkyrket eftersom de inte orkar med att bli illa 

behandlad på denna stadiga basis. 

Vi kan å andra sidan se utsagor från tolkar som tycker att detta tillstånd att vara en 

produkt eller ett användbart verktyg som efter att ha blivit använd, lagd åt sidan för 

senare bruk, är ett nyttjande av tolken som anses som det rätta och för dem ett 
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naturligt tillstånd att vara i. Här kan vi se en skillnad i språkbruket där de som finner 

det som okej använder ord som verktyg, verktygslåda eller stoppa åt sidan för senare 

bruk medan de som är mer tveksamma använder ord som kassera, förbrukningsvara 

eller slit och slängvara. 

Inom den sociokulturella teorin så anser man att språket är ett verktyg eller ett redskap 

för att lära sig att socialisera sig i olika sammanhang (Johansson 2012). Har en individ 

inte språket som talas i det aktuella sammanhanget med sig så är hen i behov av tolk. 

Om man med denna teoribildning i bakhuvudet analyserar det som våra tolkar säger 

och det som tidigare forskning visar så kan tanken snabbt bestämma sig för att de 

tolkar som anser sig vara ett redskap för tolkanvändaren är den som har rätt perspektiv 

i mötet med både tolkanvändare och tolk. Förmodligen är det detta sätt som de flesta 

tolkar förhåller sig till under tolksessionerna, vad vi kan utläsa mellan raderna så är 

det innan och efter sessionerna som det uppstår inkongruenta känslor och tankar hos 

tolkarna när de enligt Darroch och Dempsey (2016) inte blir bemötta med den empati 

som de kunde se att tolkanvändaren har gentemot den tolkade,  de tyckte inte heller 

att deras välmående blev bemött alls. Detta skulle kunna förklaras av den brist på tid 

som Fatahi et al. (2009) tar upp. Ett tolkmedierat samtal tar ofta mer tid i anspråk än 

vad som är önskvärt vilket skulle kunna leda till att tolkanvändaren negligerar det 

faktum att tolken kan ha behov av att samtala om det som skett. Sawrikar (2015) 

skriver att den extra tid som behövs kan uppfattas som stressande av tolkanvändarna 

då tolkmedierade samtal tar tid ifrån andra möten som de har inbokade. Det 

illustrerade exempel som vi gav för att förklara definitionen av situationen inom 

teoribildningen symbolisk interaktionism skulle kunna ge en mer nyanserad bild av 

detta. Då t.ex. en läkare har haft ett tolkmedierat samtal och har ett annat inbokat 

möte direkt efter så kan det av tolken uppfattas som att läkaren vill bli av med hen 

eller ser hen som ett nödvändigt ont. Tolken definierar situationen som sådan och ges 

inte möjlighet att omvärdera denna syn förrän nästa tolksession hos en läkare och då 

är sannolikheten ganska stor att samma situation utspelar sig. Detta kan på samma 

sätt som i exemplet på sida 10 bli en självuppfyllande profetia, i detta fallet kommer 

tidigare möten påverka relationen till att få det utfall som förväntas. Relationen inom 

triaden förändras på samma sätt som individerna inom den förändrar sin syn på hur 

de definierar situationen. Om tolkanvändaren tror att tolken är arg eller sur på hen för 

att tolken höjer rösten eller har en ton som uppfattas som aggressiv så är det den 

verklighet som hen uppfattar helt i linje med den träffsäkra engelska frasen 

“Perception is reality.”, trots att det egentligen är en vidareförmedling av den tolkade 

och inte tolkens egna känsloyttringar (Trost & Levin 2018). En av våra 

intervjupersoner berättade att det ibland kunde uppstå missförstånd inom 

interprofessionella kommunikationen mellan tolken och tolkanvändaren. Ett konkret 

exempel på hur ett missförstånd kan se ut kan illustreras i situationer där tolken 

tillämpar en så kallad “verbal översättning”, det vill säga en fullständig återgivning 

med allt vad det innebär, vilket i sin tur kan överraska en oförberedd tolkanvändare. 

Om det som intervjuperson 6 önskade blev verklighet i fler möten än vad som sker 

idag, nämligen att tolken blev inbokad till att komma till mötet en stund innan det 

tolkmedierade samtalet ska äga rum. Så skulle möjligheten till förståelse 

professionerna emellan få större utrymme och en gemensam definition av situationen 

skulle kunna nås. Utifrån verkar det som att tolken ibland inte förstår den stress som 

tolkanvändaren har över att behöva använda tolk och tolkanvändaren förstår inte den 

stress som tolken dagligen utsätts för just på grund av dennes emellanåt oförstående 

hållning och ignorans gentemot tolkens och dennes professions väl. Flera av våra 
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intervjupersoner lyfter vikten av utbildning och menar att många professioner hade 

haft nytta av att få en utbildning i hur man håller tolkmedierade samtal på rätt sätt. 

En implementering av en kurs i detta till berörda professioners utbildningar skulle 

kunna ge ringar på vattnet och i längden stärka tolkens roll som en samhällsbärande 

faktor för att få människor i periferin närmare bladets mitt. 

Tidsaspekten verkade vara en sak som tolken å sin sida tog hänsyn till när hen 

planerade sina tolkmöten, att ha möjlighet att ge det tolkmedierade mötet ett par 

minuter extra ifall det finns behov för detta var något som en av våra intervjupersoner 

belyste som viktigt i sin planering. Om tolkanvändaren hade en större förståelse och 

kunskap i tolkmedierade samtal som enligt tidigare forskning och våra utsagor från 

intervjupersonerna i denna studie verkar vara en bristfällig sådan. Så kanske det som 

Sawrikar (2015) skriver, att otillräcklig kunskap är ett stort hinder i dessa samtal men 

att det trots detta inte sker någon större utbildning i detta arbetssätt. Vi har hos flera 

av våra intervjupersoner hört om hur tolkanvändarna inte har den kunskap som krävs 

för att samtalet ska hålla den kvalitet som den tolkade förtjänar att få men även som 

underbygger den känsla av respektlöshet som en del av tolkarna blev bemötta med. 

Många beskriver att de blir ombedda att göra saker som inte ingår i deras 

arbetsuppgifter vilket uppfattas som en respektlöshet gentemot deras professionalitet 

och arbetskår.    

Faktorer som påverkar tolkmedierade möten 

Inte överraskande finns det en uppsjö av (samverkande) faktorer som på ett eller annat 

sätt tenderar att påverka tolkade möten. Utöver grundläggande 

kommunikationsfärdigheter som krävs inför varje enskilt mellanmänskligt möte, 

tillkommer det ytterligare omständigheter som har en direkt samband med triaden 

som mötesdeltagarna i sin tur måste förhålla sig till. Dessa särskilda omständigheter 

som framträder, såväl inför som under tolkade möten, har bland annat med 

tidsmässiga, kontextuella och relationella faktorer att göra. Enligt Skaaden (2017) är 

följande faktorer av central betydelse för tolken: a) Om det är en på-platstolkning 

eller telefontolkning b) De professionellas relationella och kommunikativa 

kompetens c) Kommunikationssituationen i relation till rollfördelningen d) 

Tidspressen och dess effekter e) Olika dialekter eller andra kulturella skillnader som 

kan förekomma och på ett eller annat sätt påverka mötet.  

Därtill kommer två ytterligare faktorer till uttryck: Att tala i jagform singular  och 

dess eventuella påverkan på tolken på en emotionell nivå plus en av tolkens 

arbetsrutiner i termer av att “inleda” nästan varje arbetspass med begränsad, men ack 

så viktig, information om kommande triads innehåll och form..   

När det gäller att återge vad som sagts i första person singular, alltså jagform, skriver 

Kammarkollegiet (2017) bland annat: “Kraftuttryck och emotionella uttryck ska inte 

tonas ner.”. Något som dock i detta sammanhang har visat sig utgöra tveeggade, alltså 

tudelade, effekter. Såväl tidigare forskning som unisona uppgifter från våra 

intervjupersoner bekräftar detta. Vad gäller de negativa effekterna beträffande 

återgivning genom ett systematiskt användande av jagform menar till exempel 

Darroch och Dempsey (2016) att detta kan vara sårbart för tolken på emotionell nivå. 

Detta sker vanligen genom att tolken känner sig antingen träffad, sårad eller nedstämd 

under känsloladdade tolk- och arbetssituationer. Något som i värsta fall kan resultera 

i att en känsla av “kontrollförlust” infinner sig över den egna professionella rollen. 

Det har också, menar en av våra intervjupersoner, att göra med kompetensutveckling 
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som uteslutande sker om tolken absorberar teoretiska kunskaper och således får en 

djupare förståelse för sin profession. Vidare påpekar samma intervjuperson att det är 

med hjälp av tolkutbildningar som tolken kan få växa i sin professionella roll och 

något som inte bara kan fås genom praktiska erfarenheter. 

Det interprofessionella samarbetet inom triaden har en central betydelse för triadens 

allmänna tillstånd. En tolkanvändare som är utrustad med adekvata verktyg i termer 

av kunskap och kompetens, samt en rejäl dos empati, utgör helt sonika ett incitament 

triadens välmående. Med tonvikt på tolkens självkänsla och självuppfattning betonar 

Darroch och Dempsey (2016) vikten av det interprofessionella samarbetet. I samma 

artikel, där tolkens perspektiv beaktas, svarar en tredjedel av informanterna, 

bestående av tolkar, om att man från tolkanvändarnas sida upplevde sig som ett objekt 

och inte som ett subjekt. Detta gav i sin tur upphov till att den här målgruppen av 

tolkar upplevde negativ stress samt känslan av att ha blivit illa behandlad och inte 

bemött med den respekt som förväntas i ett möte mellan två professionella, något 

som även bekräftas i en annan artikel av Brämberg & Sandman (2012). Om vi ringar 

in detta problem och väger den mot vår empiri så kommer vi att se liknande mönster. 

När man med andra ord läser mellan raderna av vad intervjupersoner har att sagt om 

detta ämne, alltså den interprofessionella relationens betydelse för triaden, så kan 

man utläsa det faktum att de flesta inte har något emot att bli  betraktad som ett 

“verktyg”. Observera att begreppet verktyg fyller i detta sammanhang en positiv och 

viktig funktion. Den skarpa skiljelinjen går alltså någonstans mellan att bli betraktad 

alternativt bli bemött med respekt i egenskap av ett kommunikationsverktyg, kontra 

som ett passivt och ovidkommande objekt. 

Kommunikation genom tolk 

När en kommunikationssituation mellan två parter kör fast, på grund av att de berörda 

inte talar samma språk, träder tolken fram som den som ska lösa ekvationen. Som 

redan framgått är det tack vare den efterfrågade flerspråkiga kompetensen som tolken 

i detta sammanhang kan agera i termer av ett kommunikativt hjälpmedel. I praktiken 

innebär det att tolken aktivt “pulserar fram och tillbaka” sändande budskapen mellan 

parterna genom mediering av tecken, symboler och tal så att kommunikationen eller 

annorlunda uttryck, “trafiken kan flyta på”.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv finner vi alla former av sociala aktiviteter som 

ytterst intressanta, i synnerhet tolkmedierade möten där samtliga deltagare är 

involverade i en dynamisk och interaktiv process. Vilket därmed förutsätter att 

parterna ingår en pakt med nästintill symbiotisk beroenderelation till varandra.  I detta 

avseende skulle vi kunna visualisera tolken som en pedagog, eller ett pedagogiskt 

redskap, vars funktion är att underlätta/främja förbindelsen mellan medverkande 

aktörer. Som tidigare nämnt är begreppet redskap i detta sammanhang av central 

betydelse. När förgrundsfiguren till denna teoribildning, Vygotskij, myntade detta 

begrepp, var det, det mänskliga språket han syftade på. Enligt Vygotskij var det 

mänskliga språket “redskapens redskap” - “the tool of tools” (Säljö 2015). 

Därigenom, menar vi, att det faller helt naturligt att tolken, med sin flerspråkiga 

kompetens, kan betraktas som ett fundamentalt redskap. Detta med tanke på att 

triaden möjliggörs ytterst tack vare språkets kraft. I detta sammanhang är merparten 

av studiens intervjupersoner rörande överens om att tolken, när allt kommer omkring, 

har en nyckelroll för triaden. De är med andra ord väl medvetna om värdet på det 

egna bidraget.  
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Den tolkade har i vårt resultat genom utsagor från tolkar haft behov av att få översatt 

inte bara det sagda ordet, utan även gester och kroppsspråk behöver nyanseras till att 

passa den tolkades historiska kontext och de gester som hen är bekant med. Enligt 

symbolisk interaktionism så är individen bunden att tolka sin omgivning och dess 

symboliska innebörder på det sätt som hen har möjlighet att göra (Bryman 2011). 

Man menar här att interaktion sker med kropp likaväl som med ord. De tankar vi har 

är kopplade till vårt språk, att inte ha möjlighet att uttrycka sig på det sätt som en 

individ är van vid ses som handikappande (Trost & Levin 2018). Här är tolken en bro 

mellan de övriga parterna i triaden som inte förstår varandra. Detta inte bara genom 

att översätta det talade språket utan även genom att överföra de koder som döljer sig 

bakom orden.  Med detta i blickfånget kan det ses som en naturlig del av att ett tolkat 

samtal, men med en del av intervjupersonernas utsagor i minnet om telefontolkning 

och vad som filter och brusmodellen kallar fysiska störningar i form av dålig 

utrustning eller stökig omgivning. Till exempel i de situationer där den tolkade inte 

är ensam utan har med sig barn eller andra anhöriga som på ett eller annat sätt deltar 

i interaktiviteten. Det är i dessa sammanhang som telefontolken kan uppleva som om 

folk pratar i munnen på varandra eller ifall lekande barn skriker eller gråter mitt under 

en pågående tolksituation. Tolkanvändarens vilja att överanvända telefontolkning 

trots detta faktum där komplexiteten av denna tolkningsmetod helt eller delvis 

förbises, kan förstås som att detta i vissa fall inte verkar vara något som tas hänsyn 

till i samband tolkbokningar. 

 

 Vi kan se i tidigare forskning av Sawrikar (2015) att i det fall som man arbetar med 

barn så är påplatstolkning det enda rätta arbetssättet just för att få med kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. På samma sätt kan vi se en stark aversion mot telefontolkning från 

en av våra intervjupersoner som menar att telefontolkning är ett slöseri på 

skattepengar då det tar längre tid än ett tolkmedierat samtal på plats. Detta för att det 

nästan alltid är brist på bra utrustning för ändamålet. Samt att utfallet på samtalet blir 

sämre och ofta leder till missförstånd. 

 

Minspel och gester är i sig även symboler och de hjälper till att förstärka det som 

kommer ut i form av talade ord som även de är symboler. Men för att det ska räknas 

som en symbol så måste mottagaren ha samma förståelse för symbolen som sändaren 

(Trost & Levin 2018). Flera av våra intervjupersoner beskrev att de även översatte 

gester och miner i syfte att “assistera” till den tolkade. Till exempel genom att göra 

en “remix” av målspråkets miner och gester till källspråkets dito för att underlätta för 

den tolkade. 

 

Den sociokulturella teorin belyser de olika verktygen som en individ har att arbeta 

med för att göra sig begriplig. Ett av dessa verktyg och kanske det mest användbara 

är språket. Man menar att en individ inmundigar kunskap i sociala sammanhang när 

ett samspel med andra sker. (Johansson 2012) På samma sätt som i symbolisk 

interaktionism så fungerar tolken som ett yttre verktyg för att den tolkade och 

tolkanvändaren ska få en förståelse för orden som sägs inom triaden.  

 

För att ett gott samarbete ska ske inom triaden är vi av uppfattningen att en samsyn 

och ett samarbete mellan tolken och tolkanvändaren behöver infinna sig. För att detta 

ska uppnås behöver tolkanvändaren respektera tolkens roll som verktyg och 

gränsöverskridande förmedlare av mer än det talade ordet.  
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Slutsatser och implikationer 

Vårt syfte med denna studie har varit att få en överblick över tolkens roll och den 

arbetssituation som denne har. Anledningen till att detta område fångade vårt intresse 

var dels för att vi som blivande socialpedagoger troligtvis kommer att bli föremål för 

att vara tolkanvändare, utöver det så har de senaste årtiondet medfört en större grupp 

av individer med behov av tolkmedierade samtal. Vilket gjorde att vi tyckte att ämnet 

förtjänade att belysas.  

 

Vårt resultat visar till stor del vad tidigare forskning visar, nämligen att tolk som yrke 

inte är ett helt oproblematiskt sådant. Våra intervjupersoner trivdes alla med sina jobb 

men de hade detta till trots olika berättelser om problematiska situationer som de 

upplevt i sin yrkesroll. Från en av våra intervjupersoner hörs en röst som är starkt 

upprörd över myndighetspersoners ofta inhumana sätt att behandla tolkbranschen och 

dess utövare. En osäker arbetssituation där väldigt få har en tillsvidareanställning med 

den trygghet som följer en sådan, istället är de förpassade till tolkförmedlingar som 

enligt en utsaga behandlade dem illa och hade endast egna ekonomiska intressen i 

åtanke. Majoriteten av våra intervjupersoner sade sig ändå vara nöjda med dem som 

förmedlade ut jobben och de tyckte att de därifrån blev bemötta med respekt och den 

ev hjälp som de skulle tänkas behövas, även om ingen av dem hade utnyttjat denna 

hjälp till dags dato. 

 

Från kammarkollegiets och sou:s rapporter har vi kunnat utläsa att tolkbranschen har 

ett stort jobb framför sig och behöver åtgärder på flera plan. Dessa åtgärder ligger 

tyvärr inte helt i händerna på tolkarna själva utan det krävs åtgärder på riksdagsnivå 

för att en förändring ska ske. Kammarkollegiets rapport visar en bild av att 

tolkanvändare premieras av att använda en icke auktoriserad tolk då denna är billigare 

och något krav på auktorisation ej finns förutom när det gäller rättstolkning. Detta 

undergräver de auktoriserade tolkarna och ger inte incitament för en auktorisation då 

detta i förlängningen skulle kunna leda till mindre jobb.  

 

De av våra intervjupersoner med längre utbildningar lyfte vikten av en utbildning och 

att det var skillnad att ha genomgått en sådan till skillnad från att vara självlärd. Att 

kunna knyta teori och praktik och ha kunskap om de bakomliggande faktorer till 

varför en session gick som den gick, samt reflektera över sitt arbete och inte bara 

utföra det i blindo. 

 

Från en socialpedagogisk förhållningssätt så framträder detta forskningsområde 

intressant ur ett flertal perspektiv. Vi kommer i den föränderliga värld vi lever i med 

största sannolikhet att vara föremål för triadbyggen i form av tolk-tolkanvändare-den 

tolkade. Att då ha kunskap i att bemöta och arbeta med tolken på ett sätt som kan få 

hen att bli en kugge i maskineriet som får triaden i ett samspel. Utan kunskaper i 

tolkning äventyras vår klients förändringsarbete. Ett afrikanskt ordspråk lyder “Om 

du vill få människor att förstå dig, prata deras språk” detta är ett träffande ordspråk 

som kan kopplas till socialpedagogen och dennes väg till lyckade klientmöten.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Vilken utbildning har du/ är du auktoriserad? 

• Hur länge har du arbetat som tolk? 

• Vilka språk är du tolk i? 

 

Intervjufrågor 

• Kan du beskriva din arbetssituation som tolk? 

• Hur förbereder du dig inför ett tolkmöte? 

• Kan du berätta om hur en problematisk situation kan se ut? 

• Kan du berätta om hur ett lyckat tolkmöte ser ut? 

•Hur tacklar du ett psykiskt påfrestande möte? 

•Känner du att du får respekt för ditt arbete som tolk? 

 

Avslutande frågor 

•Är det något ni tycker att vi missat, något ni vill tillägga? 

•Har ni några frågor eller funderingar till oss? 

 

Tolkens roll och uppdrag – ett passivt eller en aktiv agent? 

 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 

de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 

studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 

och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning 

vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är helt 

frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 

inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 

i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just 

du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 

det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 

intresserar oss för. 
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Bilaga 2  

Missivbrev  

 

God dag! 
  

Vi är två studenter som läser programmet ”Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180 poäng, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi heter Serhat Aslan och Daniel Björnsson. 

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Vårt intresse rör tolkade 

möten med ett särskilt intresse på tolkarens perspektiv. När det gäller detta anser vi att er 

kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant/värdefull att få ta del av. För att få lyckas 

med detta har vi planerat att intervjua ungefär 6 yrkesverksamma tolkar. De tilltänkta 

intervjuerna vill vi för övrigt gärna spela in (audio) och hoppas även att det, ifall ni kan ställa 

upp, är okej för er. 

 

För närvarande har vi redan kommit i kontakt med andra aktörer och fått ett preliminärt 

klartecken för intervjuer av åtminstone 4 tolkar. 

 

Vi undrar helt enkelt också om ni kan ställa upp med 1-2 intervjuer? 

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 

som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 

– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  

Vi kommer att kontakta er per telefon för att tillsammans bestämma hur processen på bästa 

möjliga sätt kan lämpas för vidare samarbete.  

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. 

 

Handledare: Maria Alm 

Examinator: Mats Anderberg 

Kursansvarig: Mats Andersberg och Mikael Dahlberg 

 

Vänligen 

Serhat Aslan och Daniel Björnsson  

 


