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En del av de klienter som är aktuella inom kommunernas socialtjänst är i behov av 

tolk i mötet med socialsekreterare, eftersom saknar tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. Detta är något som inte tas inte upp på socionomprogrammet och 

det tycks som om åsikterna om tolkanvändning inom det sociala arbetes praktik 

går isär. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån ett professionellt 

perspektiv, förstå socialsekreterares uppfattning om tolkanvändning i 

kommunikationen med de klienter som inte behärskar det svenska språket. 

Frågeställningarna är vad som är utmärkande för det tolkade samtalet samt vilken 

betydelse tolkens egenskaper har. Empirin i examensarbetet har samlats in genom 

informella, tematiserade intervjuer med socialsekretare som handlägger 

försörjningsstöd eller utreder barn- och familjeärenden inom socialtjänsten. 

Intervjuerna har analyserats utifrån kommunikationsteorin. En del av resultatet 

visar att utredningar som bygger på tolkade samtal tar längre tid och att de inte 

alltid blir lika innehållsrika som när tolk inte används. Samtliga av de intervjuade 

socialsekreterarna uppger att de inte har någon utbildning i tolkanvändning. 
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Bakgrund 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Invandring till Sverige har skett sedan 

århundraden tillbaka. Hur många som har invandrat har varierat kraftigt över tid, 

men sedan början av 1990-talet har antalet människor ökat, som av olika 

anledningar invandrat till Sverige (Kamali 2002). År 2007 invandrade, enligt 

Statiska centralbyrån (SCB), närmare 100 000 personer till Sverige (med 

invandrare menar SCB personer som avser att stanna i Sverige mer än ett år). 

Kamali (2002) skriver att det är ett faktum att många invandrare hamnar i en utsatt 

social situation, vilket i många fall leder till kontakt med den kommunala 

socialtjänsten. När socialarbetare möter dessa människor medverkar ofta en tolk, 

för att tolka mellan svenska och det språk som den sökande hos socialtjänsten 

talar.   

 

Nyberg (2000) konstaterar att användandet av tolk i klientarbetet ökar, på grund 

av att flyktinginvandring till Sverige från nya konflikt- och krigsområden ständigt 

pågår. Socialsekreterarna möter i sitt dagliga arbete klienter från olika länder, med 

olika språk och kulturer. Uppdraget för socialsekreterarna är, att utifrån 

socialtjänstlagen, hjälpa och stödja klienterna till ett självständigt liv i det svenska 

samhället. Klientarbetet inom socialtjänsten sker på många olika sätt beroende på 

de medverkande. Det finns ingen standardmall för det sociala arbetet. I de fall 

socialsekreterare och klient inte har det svenska språket gemensamt blir tolken 

ännu en medverkande.  

 

Användandet av tolk är reglerat i Förvaltningslagen (SFS 1986:223) åttonde 

paragrafen:   

 

”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som 

är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk” 

 

Kammarkollegiet är den myndighet som utövar tillsyn och utfärdar auktorisation 

för tolkar. För att bli auktoriserad tolk, krävs att man har genomgått ett 

kunskapsprov som omfattar bland annat socialvård, sjukvård och arbetsmarknad 
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(www.kammarkollegiet.se). Detta för att behärska den terminologi som används 

inom dessa områden. En auktorisation gäller i fem år, därefter kan den förnyas. 

Det finns över 700 auktoriserade tolkar i Sverige, dessa tolkar i 38 olika språk. 

Skriften God tolksed (Kammarkollegiet 1996) ger en vägledning för hur 

auktoriserade tolkar bör utföra sitt uppdrag. Om tolken anlitas av en myndighet, 

som i vårt fall socialtjänsten, omfattas han/hon av sekretesslagen (SFS 1980:100).  

De som använder sig av tolk ska kunna lita på att tolken är opartisk och inte 

beroende av någon av parterna (Kammarkollegiet 1996). Om tolken på något sätt 

är jävig ska denna avstå från tolkuppdraget. 

 

Problemformulering 

Vi har under fältstudier, praktik och sommarvikariat hört ytterst få socialarbetare 

tala om användandet av tolk i arbetet med klienter. Ingen av oss har egen 

erfarenhet av att kommunicera med klienter via tolk. Vi har förstått att 

socialarbetares syn på tolkanvändning är varierande från att vara en resurs i 

arbetet till att vara ett hinder. Under den utbildning vi går, socionomprogrammet 

vid Växjö Universitet, sätts fokus på att få en bra kommunikation mellan klient 

och socialarbetare. Dock har inte användandet av tolk i kommunikationen med 

klienten tagits upp under utbildningens gång. Tolkanvändning tycks vara en 

relativt vanligt förekommande företeelse inom socialt arbete. Förmodligen 

kommer vi att använda oss av detta i vårt kommande yrkesliv som socialarbetare. 

Detta har lett till att vi funderat på hur det är att föra ett samtal med en klient 

genom tolk. Vi frågar oss vad tolkens medverkan får för betydelse i 

kommunikationen med klienten. 

 

 Kunskaper i det svenska språket krävs för att få tillgång till de rättigheter och 

skyldigheter som råder i det svenska samhället. Tolken kan då ses, beroende på 

hur tolkuppdraget utförs, som den som ger människor möjlighet att få tillgång till 

det stöd som den institution de söker sig till, i det här examensarbetet 

socialtjänsten, har att erbjuda (Wadensjö 1992). Tolkens roll i samtalet blir, enligt 

Wadensjö (1992), inte bara att ord för ord översätta dialogen i rummet, utan 

tolken blir i praktiken en del i den sociala interaktion som uppstår. Vi frågar oss 

därför om dessa samtal får en annan karaktär än samtal utan tolk.  
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att, utifrån ett professionellt perspektiv, förstå 

socialsekreterares uppfattning om tolkanvändning i kommunikationen med 

klienter som inte behärskar det svenska språket. 

 

Frågeställningar 

Vad är utmärkande för det tolkade samtalet? 

 

Vilken betydelse har tolkens egenskaper? 

 

Avgränsning 

Vi har i detta examensarbete valt att avgränsa oss till det sociala arbetet mellan 

socialarbetare och klienter som inte har ett gemensamt språk. Vi menar då det 

svenska språket. Med socialarbetare avser vi socialsekreterare som har 

utredningsarbete som främsta arbetsuppgift. Socialarbetare och socialsekreterare 

kan komma att användas synonymt fortsättningsvis. Vi vill i vår studie, belysa 

socialsekreterares uppfattning om att använda tolk i utredningssamtal inom 

socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret 

för att de som vistas i kommunen (Norström och Thunved 2006). Socialnämnden 

har skyldighet att så snart som möjligt inleda utredning i de fall en 

förhandsbedömning visar att det bli någon form av åtgärd från nämndens sida. 

Socialsekreteraren har på delegation av nämnden fyra månader på sig att slutföra 

utredningen, men lagen säger att utredningsförfarandet ska ske skyndsamt. Enligt 

prop. 1979/80:1 ska en utredning innehålla tillräckligt med relevanta uppgifter för 

att socialsekreteraren ska kunna fatta ett korrekt beslut (Norström och Thunved 

2006). Utredningssamtal består av kommunikation mellan socialsekretare och 

klient med syfte att skaffa information från klienten. I utredningssamtalet ska 

socialsekreteraren informera klienten om skyldigheter och rättigheter i samhället 

som kan påverka utredningen. Det beslut utredningen leder fram till är ett 

myndighetsbeslut som i de flesta fall på ett påtagligt sätt påverkar klientens 

tillvaro. Det är därför av största vikt att kommunikationen mellan socialsekretare 

och klient är så rak och tydlig som möjligt så att all information som är relevant 

för utredningen når fram.  
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Definition av begrepp 

De vi fortsättningsvis kommer att benämna som klienter är de klienter som är i 

behov av tolk för att en kommunikation ska bli möjlig. I de fall vi författare talar 

om kultur eller kulturella skillnader syftar vi på det svenska samhällets 

uppbyggnad med allt vad detta innebär med lagar, myndigheter, skyldigheter och 

rättigheter. I annat fall förekommer hänvisningar till litteratur. För att definiera 

begreppet kommunikation använder vi oss av Nilsson och Waldemarssons (2007) 

beskrivning enligt Berlo. De definierar kommunikation som ”en process där två 

eller fler personer skickar budskap till varandra och där de visar hur de påverkar 

varandra, uppfattar sig själva och situationen samt vilket innehåll de lägger in i 

sina budskap” (sid 12). 

 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

Att kommunicera 

När vi kommunicerar med andra människor delar vi med oss av det som är vi 

själva och i motpartens reaktion på det vi berättar lär vi oss en del om oss själva 

(Nilsson och Waldemarsson 2007). Vi har två kanaler att använda oss av när vi 

kommunicerar. Det talade ordet, verbalt, och med gester och kroppsspråk, icke-

verbalt.  I möten med andra människor lär vi oss att hantera vårt språk på olika 

sätt. Vi använder vårt språk och kommunicerar på ett närmast omedvetet sätt.  Vi 

borde därför vara experter på att förstå varandra. Men hur duktiga vi än blir på att 

kommunicera finns det alltid en risk för att vi inte förstår varandra (ibid). 

 

Kommunikation är komplicerat 

När människor kommunicerar med varandra skickas budskap och meddelanden 

fram och tillbaka mellan de parter som ingår (Nilsson och Waldemarsson 2007). 

Det är inte så enkelt att sändaren och mottagaren i tur och ordning tänker ut och 

skickar budskap till varandra, tänker ut ett passande svar, och skickar tillbaka det 

och på så vis växlar mellan att vara sändaren och mottagare. I ett tvåpartsamtal är 

båda två hela tiden mottagare och sändare. Samtidigt som sändaren skickar ett 

budskap lyssnas mottagarens budskap in och nästa budskap förbereds (ibid). 
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Människor i vårt samhälle är idag inte så lika varandra som de var förr i tiden, 

vilket försvårar kommunikationen (Nilsson och Waldemarsson 2007). Människor 

har varierad bakgrund som påverkar våra förväntningar och erfarenheter. Vi 

träffar idag många olika människor i olika situationer både i arbetet och privat. I 

och med detta ökar riskerna för att vi ska missförstå varandra vilket kan leda till 

störningar i samspelet människor emellan. Vi är i vårt arbete och dagliga liv i 

mångt och mycket beroende av andra människor. Det är därför viktigt att 

kommunikationen människor emellan fungerar (ibid).  

 

Kontextens betydelse för kommunikationen 

Nilsson och Waldemarsson (2007) betonar vikten av det sociala sammanhang där 

kommunikation mellan människor äger rum. Dessa kan vara av fysisk, 

psykologisk, social och kulturell kontext. När, var och hur kommunikationen äger 

rum rör sig om den fysiska kontexten. Tankar, känslor, stress och fördomar är 

exempel på den psykologiska kontexten. Roller, makt, relationer och identitet 

ingår i den sociala kontexten.  Den kulturella kontexten innehåller språk, 

världsbild, attityder och värderingar som delas av en grupp människor (ibid).  

 

Kommunikationens funktioner  

En av kommunikationens funktioner är att tillgodose olika behov som människor 

har (Nilsson och Waldemarsson 2007). Exempel på behov som kan tillfredställas 

genom kommunikation är fysiologiska behov som behov av mat och bostad, 

psykologiska behov som få bekräftat vem vi är och känna trygghet eller 

samhälleliga behov som att få information om hur samhället fungerar för att 

underlätta det dagliga livet. Det ofta innehållslösa småprat som sker mellan 

människor har en viktig social funktion.  Småpratet visar att vi har en kontakt och 

går ut på att säkra en relation samt ge verktyg att hantera en situation som kan 

kännas osäker och skrämmande (ibid). 

 

Verbal kommunikation 

Ord är symboler som betyder olika saker för olika människor (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). Symboler kan ges olika innebörd och måste därför tolkas 

noga och omsorgsfullt. För att förstå symboler måste vi känna till koden som talar 

om hur vi tolka dem. Koden kan knäckas genom språk, gemensamma kulturella 
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betingelser, vanor och sedvänjor som gör att vi kan orientera oss i livet och förstå 

de budskap vi får och vad som händer runt omkring oss (ibid). När tankar och 

känslor kommer till uttryck som ord i ett språk, blir orden en kod för de tankar 

och känslor som ska förmedlas. Ord kan betyda olika saker för olika personer. 

Detta kan bero på att ord har en inre och en yttre betydelse. Den yttre betydelsen 

utgörs av det faktiska ett ord relaterar till i vår egen sinnesvärld. Den inre 

betydelsen är de känslor, minnen och associationer ordet väcker hos en person. 

När vi tolkar ett ords betydelse är det viktigt att uppfatta både den inre och yttre 

betydelsen och vara medveten om att det är svårt att förstå vad den vi 

kommunicerar med ger ordet för inre betydelse (ibid).  

 

Icke-verbala budskap 

Den icke-verbala kommunikation mellan människor sker när tankar, idéer och 

känslor förmedlas genom hållning, rörelser, mimik eller gester (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). De ickeverbala budskap som vi skickar ut är ofta 

omedvetna och avspeglar våra tankar, känslor, erfarenheter och viljor. Det är 

mycket svårt att tolka icke-verbala budskap om de inte sätts i rätt sammanhang 

och tolkas tillsammans med andra budskap. Det kan därför finnas svårigheter i att 

tolka det icke-verbala språket om de samtalande inte har tillgång till samma 

verbala språk. Samma icke-verbala uttryck kan ha olika betydelse beroende på 

vem som skickar det och kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tar emot 

det. Det är därför lättare att tolka icke-verbala budskap hos människor man känner 

väl. Icke-verbala budskap kan användas för att förstärka vad man vill ha sagt eller 

om orden inte räcker till (ibid).   

 

Informella samtal 

Människor kommunicerar med varandra på många olika platser och av många 

olika orsaker (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Informella samtal, mellan vänner 

eller familj, är ofta oplanerade och förhållandet mellan de samtalande ganska 

jämlikt. De flesta samtal går till på liknande sätt, man hälsar på varandra och 

småpratar lite för att sedan komma till det som ska avhandlas. När ärendet har 

gåtts igenom avslutas samtalet med några avslutande fraser och till sist en 

avskedshälsning. De flesta samtal består av de här delarna, men i informella 

samtal flyter delarna ihop.  
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Formella samtal  

Det formella samtalet har många likheter med informella samtalet (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). I mer formella samtal blir delarna tydligare och klart 

avgränsade, särskilt om det står klart vad som ska tas upp under mötet. 

Förhållandet mellan samtalsparterna i ett formellt samtal kan vara ojämlikt och 

fastställt sedan tidigare som en förhörsledare hos polisen. Formella samtal är 

verktyg som används för att nå uppsatta mål (ibid). Eide och Eide (2004) 

framhåller skillnaderna mellan informella och formella samtal. I ett formellt 

samtal har någon av parterna rollen som yrkesutövare och expert, medan den 

andra parten har rollen som behövande och hjälpsökande. Utgångspunkten i det 

formella samtalet bör således vila på de grundläggande etiska värderingar som 

råder inom expertens yrke. Nilsson och Waldemarsson (2007) framhåller vikten 

av att vara medveten om vad som är målet med det professionella samtalet. Eide 

och Eide (2004) menar att ändamålet med det formella samtalet, inom 

socialtjänsten och hälsovården, är att nå de mål som är satta för att möta 

människors behov och främja deras egen resursanvändning. 

 

Agenda för formella samtal 

 En agenda för vad som ska tas upp i formella samtal gör det lättare, enligt 

Nilsson och Waldemarsson (2007), att hålla samtalet på rätt spår. Författarna 

skriver vidare att det inte finns någon standardmall för det professionella samtalet. 

Samtalet börjar med en hälsning och det kan vara bra att sammanhangsmarkera 

varför man träffas och hur mycket tid som finns avsatt.  Det är viktigt i det 

professionella samtalet att hålla en balans mellan närhet och distans. Med det 

menas att kunna leva sig in i och förstå vad den andra parten säger och samtidigt 

vara kvar i rollen som samtalsledare. Författarna menar slutligen att det är viktigt 

att mot slutet av samtalet sammanfatta vad som sagts och försäkra sig om att 

beslut och överenskommelser har uppfattats och förståtts av samtliga deltagare på 

mötet (ibid). 

 

Känslor i formella samtal 

Nilsson och Waldemarsson (2007) skriver att om någon visar starka känslor i ett 

samtal kan lyssnandet och förståelsen blir lidande. I ett professionellt samtal är det 

viktigt att hålla distans när känslorna svallar. Det är viktigt att som samtalsledare 
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ge akt på de egna känsloreaktionerna för att kunna lämna utrymme för att 

känslorna hos den andra parten ska få blomma ut för att sedan kunna lägga sig så 

samtalet kan fortsätta. Mitt i ett känsloutbrott kan det vara svårt att ta in eller 

förstå information, då kan det vara bra att som samtalsledare vara tyst.  

 

Kultur 

Nilsson och Waldemarsson (2007) betecknar kultur som det sätt att leva och den 

livsstil som utmärker en grupp av människor. I begreppet kultur ingår, enligt 

författarna, värderingar kring familjen och arbetslivet, hur man lever och hur man 

dör och hur det omgivande samhället är uppbyggt. I kulturen ingår också hur 

gruppen handlar i olika situationer, vilka roller gruppens medlemmar har, hur 

relationer ser ut och inte minst hur kommunikation fungerar. Författarna menar 

vidare att gruppens språk och sättet att kommunicera speglar gruppens kultur. 

Mycket kan skilja mellan människor från olika kulturer men det kan även finnas 

stora skillnader mellan människor från samma kultur (ibid).  

 

Outtalade regler kring hur man samtalar och kring den icke-verbala 

kommunikationen kan var svårtydda i samtal där vi inte har samma kulturella 

referenser (Nilsson och Waldemarsson 2007). Särskilt den icke-verbala 

kommunikationen är svår att tolka. För att förstå och få flyt i ett samtal måste vi 

skaffa oss kunskap om hur vi själva och motparten kommer att agera i samtalet. 

För människor från andra kulturer är det en stor omställning att komma till vårt 

land. I de flesta fall är mycket likt från det gamla landet men 

samhällsuppbyggnad, barnuppfostran och hur man uppträder i olika situationer är 

exempel på saker som kan skilja sig mycket åt.  

 

Det räcker inte att tala ett språk grammatiskt rätt eller att ha ett stort ordförråd 

(Nilsson och Waldemarsson 2007). Inom varje språk finns koder som talar om 

var, hur och när man säger vissa saker och inte. Dessa koder lär vi oss tidigt i livet 

och när vi lärt in dem använder vi dem omedvetet. Om vi senare i livet lär oss att 

prata ett nytt språk är det mycket svårt att lära in och rätt tolka dessa koder. 

För att kommunikationen mellan personer från olika kulturer ska bli klar och 

förståbar, menar Nilsson och Waldemarsson (2007) att det underlättar om de 

inblandade har en öppenhet mot varandra och vill lära sig om skillnader mellan 
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kulturer men också mellan individer. Det finns alla förutsättningar för 

missförstånd och komplikationer, menar författarna vidare, när människor från 

olika kulturer ska samspela. Att skaffa en gemensam grund utifrån olika 

språkregler och kulturella skillnader för att kommunicera är en intrikat och svår 

uppgift (ibid).  

 

Att kommunicera via tolk 

Wadensjö (1998) menar att personal vid myndigheter ibland kan uppfatta tolkar 

som ett störningsmoment i sin yrkesutövning, likväl som att tolken kan anses vara 

nödvändig för att kunna garantera vård, social service och rättssäkerhet på lika 

villkor för alla. För att kunna garantera detta krävs utbildade tolkar som utför ett 

kvalificerat arbete, att tolkar anlitas vid behov samt att de människor som arbetar 

inom de olika institutionerna har en grundläggande utbildning i kommunikation, i 

kommunikation över språk- och kulturgränserna och i kommunikation via tolk. 

Det är inte bara tolkarna som påverkar situationen, utan villkoren skapas och 

omskapas hela tiden i samspelet mellan alla inblandade (ibid).  Tolkarna anlitas 

ofta från en tolkförmedling och arbetar då också inom andra 

verksamhetsområden, såsom sjukvården. Nyberg (2000) menar att detta kan 

försvåra utvecklingen av gemensamma synsätt och utbildning för tolkanvändning 

inom socialtjänsten. 

 

Tolken 

Kammarkollegiet (1996) har gett ut skriften God tolksed, som är en vägledning 

för auktoriserade tolkar. Tolken ska, enligt Kammarkollegiet (1996) vara opartisk 

och i oberoende ställning, för att undvika en jävsituation. Tolken ska endast återge 

den information han/hon fått till sig och inte bedöma vad som är intressant 

respektive ointressant. Han/hon ska förhålla sig neutral till det som sägs och inte 

lägga några egna värderingar i det. Tolken bör inte heller tona ner känslosamma 

uttryck, utan göra sitt bästa för att förmedla detta. Tolkens uppgift är således att 

göra kommunikation möjlig mellan parterna utan att lägga till, ta bort eller 

förändra något av det som sägs. Tolken ska också försäkra sig om att parterna i 

samtalet förstår det som tolkas. Tolken rekommenderas också att uppmana 

samtalsparterna att tala till varandra och inte till tolken. Han/hon bör vidare 

översätta det som sägs i jag-form (ibid).   
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Tolken ska, enligt Wadensjös (1998) tolkning av Kammarkollegiet fungera så 

anspråkslöst som möjligt, de ska finnas i bakgrunden som ett neutralt och effektivt 

redskap för att andras kommunikation ska bli möjlig. Samtidigt konstaterar 

Wadensjö (1998) att det ibland kan bli fel i en dialog som översätts ord för ord, 

till exempel när det gäller svordomar. Då är det av största vikt att tolken har 

kunskap om hur ord och uttryck används inom respektive språkgrupp. Även 

Nyberg (1989) pratar om detta. Hon menar att tolken har som uppgift att förmedla 

ett budskap genom att göra det till sitt eget, och inte översätta ord för ord. 

Wadensjö (1998) påpekar dock en fara i att när tolken inte översätter ord för ord 

kan detaljer försvinna. Detta kan göra att samtalets fokus förskjuts, vilket någon 

av samtalsparterna kan dra nytta av. Nyberg (1989) menar vidare att det inte går 

att tolka neutralt. Däremot är det fullt möjligt att inte ta någons parti. 

 

Synen på manligt och kvinnligt är olika i olika kulturer världen över (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). De skillnader som finns, kommer ur de kulturellt betingade 

könsrollerna och hur de sociala positionerna för män och kvinnor ser ut (ibid). 

Jareg och Pettersen (2006) menar att det är bra om tolkanvändaren frågar den som 

är i behov av tolk om de önskar en manlig eller kvinnlig tolk. Författarna hänvisar 

vidare till en dansk undersökning som visar att tolkens kompetens är viktigare än 

könet på denne (ibid). 

 

Telefontolkning skiljer sig på några viktiga punkter från när tolken medverkar i 

rummet, menar Wadensjö (1998). Hon pekar på faktorer som att tolken missar det 

icke-verbala språket, såsom kroppsspråk, blickar och dylikt, hos deltagarna och 

kan missa mycket genom det.  

 

Det tolkade samtalet 

Det tolken säger i ett samtal är en ny version av något som tidigare sagts 

(Wadensjö 1998). Det kan finnas förändringar i ordval eller grammatik. Det 

tolken säger är menat att överbrygga en språklig barriär mellan två språk samt en 

social gräns mellan språkbrukarna. Detta innebär en dubbelhet i tolkars funktion, 

då de dels ska tala och dels lyssna å andras vägnar. I en dialog, med fler än två 

deltagare, ställs tolken dessutom inför svårigheten att avgöra till vem yttrandet 
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riktar sig, vilket innebär att tolken måste utvärdera deltagarnas relation till det 

som sägs (ibid).  

 

Återkoppling sker när de som samtalar bekräftar sin kommunikation. Det kan vara 

extra viktigt i tolkade samtal (Wadensjö 1998). Återkopplingen får då en 

understödjande funktion i samtalet som hjälper till att organisera turtagningen i 

samtalet samtidigt som den kontrollerar att alla inblandade har förstått (ibid). Eide 

och Eide (2006) menar att återkoppling blir än viktigare i de fall klienten och 

socialarbetaren inte talar samma språk för att undvika missförstånd. Ett bra sätt är 

att be klienten sammanfatta hur denna har förstått det som sagts under mötet. 

Återkopplingen är, enligt Englund Dimitrova (1991), det som lättast faller bort i 

ett tolkat samtal. Detta kan kompenseras med icke-verbal kommunikation, 

förutsatt att parterna verkligen vänder sig till varandra. Det underlättar samtalet 

om tolken på något sätt får ingå i interaktionen och därigenom bekräfta och 

förstärka den icke-verbala kommunikationen mellan samtalsparterna. Det som då 

sker är att tolken i viss mån tar över återkopplingen, vilket Englund Dimitrova 

(1991) ställer sig tveksam till med tanke på tolkarnas yrkesetiska regler.  

 

Eide och Eide (2006) menar att användandet av tolk kan försvåra det sociala 

arbetet när det gäller vissa klienter. De menar att många har stora problem med att 

tala om tabubelagda ämnen och menar att det kan bli ännu svårare om en tolk, 

kanske från samma kulturella bakgrund ska medverka. De menar att det kan 

finnas andra sätt som är bättre än ha med en tredje part vid samtalet. Ett sätt är att 

använda sig mycket av kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikation och 

låta den verbala delen endast ta en liten del i samtalet.  

 

Tolkade samtal är ett samtal med två samtalsparter men det har tre talare, vilket 

leder till en i vissa avseenden onaturlig kommunikationssituation (Englund 

Dimitrova 1991). För att ett samtal ska bli begripligt växlar samtalsparterna 

mellan att tala och lyssna. Om alla talar i mun på varandra eller hela tiden 

avbryter varandra blir det svårt att få någon mening i samtalet. Växlingen mellan 

vem som talar sker genom ett komplext samspel mellan verbal och icke-verbal 

kommunikation. I sin slutsats menar Englund Dimitrova (1991) att detta inte 

påverkas i någon större grad av att samtalet behöver tolkas. Englund Dimitrova 
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(1991) menar vidare att i ett tolkat samtal är tolken inblandad i alla talarväxlingar. 

Det är i växlingen tolkningen sker. Tolken är i centrum av växlingen men tycks 

inte påverka vems tur det är att tala. Detta tyder på att samtalsparterna inte ser 

tolken som en samtalspartner, vilket är i enighet med de tolketiska reglerna. 

 

Tolkanvändaren 

Vad det gäller tolkanvändaren är det viktigt att avsätta extra tid vid de tillfällen då 

tolk används (Wadensjö 1998). Detta beskriver även Jareg och Pettersen (2006) 

som viktigt, särskilt vid första samtalet. Jareg och Pettersen (2006) menar vidare 

att det är viktigt att tolkanvändaren använder korta meningar och lägger in pauser 

i långa uttalanden. Nyberg (1989) skriver att tolkanvändare gärna underlättar 

översättningen för tolken, genom att anpassa språket. Med detta menar hon att 

tolkanvändaren formulerar kortare och mer precisa frågor, talar tydligare och 

tänker på hur de formulerar sig i högre utsträckning än annars. Nyberg (1989) 

menar att vissa tolkanvändare ser detta som en fördel, då det innebär mer tid att 

tänka efter. Andra föredrar mer tempo i samtalet för att undvika att 

uppmärksamheten brister. Det är också viktigt att man som tolkanvändare tänker 

igenom hur man kan undvika situationer där det blir möjligt för tolken att ta över 

samtalet på ett sätt som inte är önskat (Wadensjö 1998).  

 

En annan aspekt att fundera på, enligt Wadensjö (1998), är att man som 

tolkanvändare inte ska tilltala tolken som en samtalspartner, då ett svar till någon 

av parterna direkt kan innebära att den andra parten utesluts. Englund Dimitrova 

(1991) påpekar vikten av att ha blicken på samtalspartnern och inte på tolken, och 

att visa icke-verbala reaktioner på det som sägs. Fastän en tolk närvarar vid ett 

samtal, ligger det ändå ett ansvar på de ordinarie parterna att försöka förstå 

varandra, menar Wadensjö (1998). Trots detta tar tolken ofta på sig ansvaret när 

missförstånd uppstår.  
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Teoretiska modeller 

 

Kommunikationsteori 

Fiske (1984) delar upp teorin om kommunikation i två huvuddelar, en som är 

inriktad på kommunikationsprocessen och en, semiotik, som har sina rötter i 

språkvetenskapen och som vi inte bedömer vara relevant för denna studie. Den 

processinriktade kommunikationsteorin beskriver processen när människor 

skickar budskap till varandra, hur det går till och hur människor påverkas av 

processen (ibid).  Vi använder oss i vår studie av processinriktad 

kommunikationsteori. 

 

Teorier och modeller  

Teorier är formulerade tankar och idéer som bygger på erfarenheter om den 

verklighet som teorin beskriver, i vårt examensarbete kommunikation (Nilsson 

och Waldemarsson 2007). Teorier är förenklingar av världen och verkligheten för 

att göra det abstrakta begripbart och hanterbart. Modeller är förenklingar av 

teorier för att göra dem tydliga och lätta att både hantera och diskutera. Det finns 

mängder av modeller som beskriver kommunikationsprocessen. Att enbart ha en 

modell menar Nilsson och Waldemarsson (2007) hade varit omöjlig då denna 

hade blivit oöverskådlig. Vi valt att hålla oss Nilsson & Waldemarssons (2007) 

fyra modeller för kommunikation.    

 

Barriärmodellen  

Barriärmodellen visar att det i all kommunikation finns barriärer som hindrar en 

direkt kontakt mellan människor (Nilsson och Waldemarsson 2007). Vi har ingen 

möjlighet att titta in i en annan människas hjärna och se vilka tankar, idéer och 

erfarenheter som finns där. Den enda möjligheten att få veta vad som rör sig inom 

en annan människas medvetande är att tolka det tal och handlingar som förmedlas 

till oss. Vi måste därför lära oss att tolka det som ligger bakom människors 

beteende i form av tal och handlingar. Modellen kan ses som att två människor 

står på varsin sida om en mur som utgör en barriär. För att budskap som skickas 

mellan dem måste det ta sig över barriären för att nå fram.  
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Barriären som vårt tal och våra handlingar ska ta sig över kan utgöras av språk, 

kultur, personlighet och attityder som sätter sin prägel på hur vi tolkar det som 

motparten säger och gör. Det vi säger till varandra blir då inte en neutral 

överföring av våra tankar och idéer utan är fyllt av värderingar och perspektiv. 

Nilsson och Valdemarsson (2007) menar att eftersom direkt tankekontakt mellan 

människor är omöjlig kan det som talas och de handlingar som sker mellan 

människor ses som ett mellanled. Vad som sägs ses ofta som avgörande i 

kommunikationen. Det är dock inte det som sägs som är det viktiga utan att det 

innehåll och den innebörd som finns i det sagda går fram (ibid).  

 

Sändar-mottagarmodellen  

Sändar-mottagarmodellen har fyra utgångspunkter: sändare, budskap, mottagare 

och effekt (Nilsson och Waldemarsson 2007). Modellen betonar vikten av vem 

som är sändare och vem som är mottagare. Samma sak som sägs i olika 

situationer till olika människor kan få helt olika innebörd. Relationen mellan 

sändare och mottagare påverkar hur budskapet formuleras och hur det tas emot. 

Likaså påverkar situationen i vilken något sägs, innebörden av det som sagts. Vad 

som sägs är själva innehållet i kommunikationen och spelar stor roll men 

kontexten i vilken kommunikationen sker får inte glömmas bort. För att få fram 

ett budskap till mottagaren måste sändaren anpassa sitt sätt att skicka budskapet så 

att det når fram till mottagaren. Sändaren måste väga in faktorer som 

förväntningar, kunskaper och värderingar hos den som ska ta emot budskapet för 

att det ska nå fram och få avsedd effekt.  För att få den avsedda effekten med 

kommunikation en bör vi, enligt sändar-mottagarmodellen, skaffa oss kunskap om 

de människor vi ska kommunicera med och vara väl förberedda inför samtalet 

(ibid).  

 

Filter- och brusmodellen 

Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver filter- och brusmodellen utifrån 

Haney (1992). Filter- och brusmodellen visar att mening och innebörd i ett 

budskap ligger i sändarens och mottagarens medvetande och inte i de ord eller 

handlingar som budskapet består av. Om budskapet hade legat i orden och 

handlingarna skulle vi aldrig missförstå varandra och budskapet skulle nå 

mottagaren exakt som avsändaren avsett. Modellen visar att budskapet påverkas 
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på sin färd mellan sändare och mottagare. Denna färd och vägen budskapet tar 

benämns i modellen som kanal. Vi kan skicka budskap genom elektroniska 

kanaler som telefon och e-mail. När parterna i en kommunikation, vilka är både 

sändare och mottagare, är i samma rum består kanalen av våra sinnen. De 

viktigaste sinnena som vi använder, när vi kommunicerar i ett samtal ansikte mot 

ansikte, är syn och hörsel (ibid). 

 

Kanalen utgör, i modellen, en cirkel i vilken sändare och mottagare utgör 

motpoler. Sändaren skickar sitt budskap via kanalen. Mellan varje sändare och 

mottagare finns brus och ett filter. För att nå fram måste budskapet ta sig igenom 

det brus som finns i kanalen och sedan passera mottagarens filter för att nå fram. 

Det filter som varje deltagare i kommunikationen har kan bestå av kulturella 

skillnader, förutfattade meningar och förväntningar. Bruset i modellen är de 

störningar som förvanskar sändarens budskap på vägen genom kanalen mot 

mottagaren. Bruset kan bestå av olika saker som en dålig telefonledning eller i att 

sändare och mottagare på grund av språk och språkbruk gör olika tolkningar av 

innehållet i budskapet. Ett annat sorts brus består av misstänksamhet, fördomar 

och olika försvarsmekanismer och är enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) 

svårt att undvika i all kommunikation. Filtren och bruset som finns utefter vägen 

mellan sändare och mottagare förvanskar och förändrar, enligt författarna, 

budskapet. Förvanskning och förändring av budskapet går att väga upp genom 

faktorer som kunskaper om och träning i kommunikation (ibid). 

 

Hammarmodellen  

Hammarmodellen är en modell som Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver 

som en vardagsmodell som främst används i kommunikation med närstående som 

av olika skäl och vid olika tillfällen inte förstår vad vi säger. Människor har då en 

tendens att säga samma sak, gång efter gång, tills budskapet går fram utan att ta 

hänsyn till hur mottagaren uppfattar tillvägagångssättet. Författarna använder sig 

av metaforen att slå i en spik med en hammare. Ju hårdare vi hamrar desto bättre 

sitter spiken. 

 

 



 

16  

Metod 

 

Den kvalitativa forskningsgrunden 

Detta examensarbetes empiriska del består av kvalitativa data. Grönmo (2006) 

menar att all data som inte skrivs i form av siffror eller mängdtermer är 

kvalitativa. Då vi är intresserade av att förstå socialsekreterares uppfattning om att 

använda tolk, menar vi att en kvalitativ metod är lämplig att använda utifrån 

examensarbetets frågeställningar. Wallén (1996) menar att kvalitativa studier är 

högst relevanta för sådant som är mångtydigt, vagt och subjektiva upplevelser. 

Det är just detta subjektiva vi vill fånga i vår studie. Vi vill förstå 

socialsekreterares tankar och reflektioner kring tolkanvändning i 

kommunikationen med klienten.  

 

Förstudie 

Eftersom ingen av oss har någon erfarenhet av tolkanvändning i kommunikation 

med klienter, har denna studie tagit sitt avstamp i att vi gjort varsitt 

fältstudiebesök hos en handläggare av försörjningsstöd i varsin kommun. 

Fältstudien innebar att vi observerade ett klientbesök där tolk användes. Detta 

gjorde vi för att få en större förförståelse och få en utgångspunkt för valet av 

metod. Vi har efter övervägande kommit fram till att en kvalitativ intervju med 

socialsekreterare är den teknik som bäst besvarar våra frågeställningar. För att få 

fram intervjufrågor som är av intresse för studien, har vi genomfört en 

gruppintervju med tre socialsekreterare i en av kommunerna vi senare genomförde 

intervjuerna i. Grönmo (2006) kallar detta fokusgruppintervju. Dessa 

socialsekreterare fick fritt samtala med varandra om sin syn på tolkanvändning i 

kommunikationen med klienten. Under fokusgruppintervjun befann vi oss på 

socialkontoret i den aktuella kommunen. Ett sammanträdesrum var bokat för detta 

ändamål och fokusgruppen samtalade med varandra under en halvtimme. Vi 

observerade och förde anteckningar. Materialet från fokusgruppintervjun ligger 

till grund för den intervjumall vi har använt oss av när vi genomfört intervjuerna 

som utgör vår insamling av empiri för studien. 
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Den kvalitativa intervjun 

Vårt val av kvalitativ teknik för datainsamlingen blev att använda oss av 

intervjuer, i likhet med det som Grönmo (2006) beskriver som informella 

intervjuer. Det innebar för vår del att intervjuerna utvecklades på olika sätt 

beroende på respondenternas svar. En del av frågorna vi ställde var utformade 

efter de svar vi fått på tidigare frågor. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i och beskriva olika 

situationer i människors vardag. Kvale (1997) skriver vidare att intervjuns 

huvudsakliga syfte är att beskriva och förstå intervjupersonernas centrala 

inställning kring intervjuarnas frågeställningar. Vi vill med valet av intervju som 

metod ge socialsekreterarna möjlighet att utifrån våra tematiserade 

frågeställningar ge sin syn på användandet av tolk i klientarbetet. Vi menar att vi, 

genom våra gjorda fältstudier och fokusgruppintervjun, har fångat de teman vi är 

intresserade av. Vi ska, som intervjuare, sträva efter att förstå innebörden i de svar 

de intervjuade socialsekreterare ger. 

 

Vad det gäller vårt tillvägagångssätt när det gäller planering, genomförande och 

analys av intervjuerna, har vi arbetat efter det sätt Kvale (1997) beskriver. Han 

delar upp intervjuprocessen i sju stadier, tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Vid tematiseringen formulerade vi ett syfte, 

och beskrev vad vi ville undersöka. Sedan avgränsade vi de områden vi var 

intresserade av, såsom vad händer i samtalet när en tredje person (tolken) 

medverkar. Planeringen syftade till att göra en plan för genomförandet av 

intervjuerna. I ett tidigt skede började vi med att genomföra de ovan beskrivna 

fältstudierna samt fokusgruppintervjun. Därefter sökte vi lämpliga 

intervjupersoner, samtidigt som vi utarbetade den intervjumall som ligger till 

grund för våra intervjuer. Intervjumallen byggdes upp med övergripande frågor 

och stödord, där målet var att intervjupersonerna skulle kunna prata relativt fritt. 

Intervjuerna genomfördes med tio utvalda socialsekreterare, enligt den 

intervjumall vi utformat. Intervjuerna dokumenterades genom inspelning på band 

samt genom anteckningar. Därefter har vi skrivit ut alla intervjuer på papper för 

att få en bättre översikt, vilket vi kallar utskriftsstadiet. Sedan analyserade vi de 

inspelade och utskrivna intervjuerna utifrån den valda kommunikationsteorin. För 

att verifiera vår empiri har vi diskuterat resultatet utifrån begrepp som främst 
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används i kvantitativ forskning, validitet och reliabilitet, vilket tas upp i 

slutdiskussionen. Rapporteringen resulterade i detta examensarbete.  

 

Urval 

Vi har tidigare beskrivit att vi vill förstå socialsekreterares syn på tolkanvändning 

för att kunna kommunicera med klienter. För att få kontakt med socialsekretare 

har vi valt två kommuner som vi känner till från praktik och semestervikariat. 

Inför vår fältstudie ringde vi enhetscheferna för handläggning av försörjningsstöd 

i de två utvalda kommunerna. Vi bad dessa sprida information i gruppen om vår 

uppsatsidé och lämna information om vår tänkta empiriinsamling genom 

intervjuer. Härigenom fick vi kontakt med varsin socialsekreterare som lät oss 

observera ett tolkat klientbesök. Genom att en av dessa socialsekreterare berättade 

om vår kommande fokusgruppintervju, kom vi i kontakt med dem som kom att 

ingå i vår fokusgrupp. Dessa anmälde sig som frivilliga till oss författare via e-

mail. 

 

För att hitta de respondenter som har deltagit i vår studie, har vi återigen vänt oss 

till samma kommuner där vi genomförde våra observationer. Vi åkte dit 

personligen, presenterade oss och vår uppsatsidé samt frågade om någon kunde 

tänka sig att medverka. I detta skede kontaktade vi inte bara enheter för 

försörjningsstöd utan också enheter där de arbetar med barn- och 

familjutredningar. De som var intresserade av att medverka tilldelades ett 

presentationsbrev som redovisas i bilaga 1. Vi har som forskare gjort en 

bedömning av vilka enheter som är relevanta och intressanta för vår studie. Av de 

tillfrågade på de av oss utvalda enheterna som fått information om vår studie, fick 

de som var intresserade av att delta anmäla sig till oss. Detta slutliga urval av 

intervjupersoner är vad Grönmo (2006) kallar urval genom självselektion.  

 

Genom denna spridning menar vi att socialsekreterarna fått tid och möjlighet att 

fundera på om de vill ställa upp på kommande intervjuer. Vi har inte haft några 

krav på respondenterna mer att de ska ha använt tolk i kommunikationen med 

klienter. Vi menar att de socialsekreterare som har anmält sig är väl insatta i vårt 

ämne och kan ge svar på de frågor vi har. Dessa svar kommer vi sedan att tolka 



 

19  

utifrån kommunikationsteorin för att få en helhetsbild om tolkanvändning i socialt 

arbete.  

 

Etiska överväganden 

Vi har följt det numera nedlagda forskningsrådet HSFR (Humanistik-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet) fyra etiska principer för forskning; 

öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och 

autonomikravet (www.soch.lu.se/images/Socialhogskolan/uppsatsguide.pdf). 

Öppenhetskravet innebär att vi som forskare tydligt har informerat och fått 

samtycke av dem som berörs av undersökningen. Vi har tydligt informerat 

respondenterna i vår studie om vad resultatet ska användas till, både muntligt och 

skriftligt (se bilaga 1). Självbestämmandekravet innebär att de socialsekreterare vi 

har intervjuat fick information innan intervjun startade att de när som helst har rätt 

att avbryta intervjun och på vilka villkor de medverkar. Ett av dessa villkor var att 

vi tilläts att spela in intervjuerna på band, som efter användning kommer att 

förstöras. Konfidentialitetskravet handlar om de medverkandes anonymitet. Vi har 

försäkrat respondenterna i vår studie att vi inte kommer redovisa namn eller de 

kommuner de arbetar inom, i vårt examensarbete. Vi har också förvarat allt 

material så att personuppgifter inte kan nås för utomstående. Autonomikravet 

innebär att de uppgifter vi samlat in endast kommer användas för det ändamål det 

var avsett till, alltså detta examensarbete. Uppgifterna kommer inte på något sätt 

föras vidare eller användas för andra ändamål.  

 

Intervjuernas genomförande 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer med socialsekreterarna. 

Intervjuerna bandades och en av oss förde även anteckningar. Intervjuerna hölls i 

socialsekreterarnas respektive tjänsterum och varade mellan 45 minuter och en 

timme. Vi hade bokat tre intervjuer den första intervjudagen, vilket kändes lite 

mastigt först, men det visade sig gå bra. Vi hade gott om tid mellan varje intervju 

för att diskutera igenom frågorna och även svaren. De resterande sju intervjuerna 

genomfördes under tre dagar, tre intervjuer en dag och två intervjuer de andra två 

dagarna. Den intervjumall vi hade som underlag för intervjuerna fungerade väl, 

bortsett från några tillägg. Dessa tillägg handlade bland annat om bristen på 
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utbildning i tolkanvändning, anhörigtolk och telefontolk. Intervjumallen redovisas 

i sin helhet som bilaga 2.  

 

Under de första intervjuerna kände vi oss osäkra på intervjumallens innehåll då vi 

tyckte att respondenterna svarade på ett något avvaktande sätt. Efter ett antal 

intervjuer slog det oss att vissa av respondenterna förmodligen kände sig 

ifrågasatta och granskade utifrån hur de utförde sitt arbete vid de tillfällen tolk 

användes. Detta var inte vår avsikt, utan vårt intresse ligger i hur tolken påverkar 

kommunikationen i klientsamtalet. Vi bestämde oss för att vi skulle informera 

respondenterna om detta inför varje intervju för att se vad det gav, och vår 

uppfattning är att vi fick något utförligare svar. 

 
Databearbetning 

Som tidigare redovisats bandades alla intervjuer, med hjälp av en diktafon samt en 

inspelningsbar bandspelare. En av oss förde också anteckningar under samtliga 

intervjuer. Dock gick den ena bandspelaren sönder under den tredje intervjun och 

därefter använde vi endast diktafonen. Vi transkriberade alla intervjuer i sin 

helhet. Wallén (1996) menar att när det gäller registrering av data är det av största 

vikt att all tillgänglig information registreras vid en kvalitativ studie. Detta anser 

vi vara uppfyllt i och med inspelning och transkribering. Transkriberingen av 

intervjumaterialet gjordes så fort det var möjligt för oss att hinna med det. Dock 

dröjde det några dagar innan vissa intervjuer blev utskrivna, medan andra skrevs 

ut dagen efter. Wallén (1996) rekommenderar att utskrift av bandande intervjuer 

sker inom någon dag, i alla fall före nästa intervju. Detta blev omöjligt för oss då 

vi hade flera intervjuer bokade samma dag. Det tog oss en dag per intervju att 

skriva ut. I och med tiden som passerade mellan intervjutillfället och då vi skrev 

ut intervjuerna, riskerar vi att viss information gått till spillo. Vi har dock, utifrån 

Walléns (1996) rekommendationer, skrivit ut så nära exakt talspråk det är möjligt.  

 

Kvale (1997) skriver att när man överför tal till text riskerar dynamiken, tonfallet 

och dylikt att gå förlorade. Vi är fullt medvetna om att detta skedde när vi skrev 

ut, trots att vi noggrant försökte markera pauser, kraftiga uttryck och så vidare. 

Det förekom ibland att respondenten hördes dåligt, vilket markerades i texten. En 

del av detta kunde täckas upp med de anteckningar vi fört parallellt med 
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bandinspelningen, men en del kan även ha gått förlorat. Vi menar dock att detta 

inte påverkat resultatet nämnvärt. När transkriberingen av samtliga intervjuer var 

klara, hade vi närmre hundrafemtio papper att få ihop till ett resultat. Vi letade då 

efter koder eller teman i materialet (Grönmo 2006). För att underlätta detta, 

färgmarkerade vi på utskrifterna de olika teman som utgjorde vår intervjumall, till 

exempel markerade vi allt som handlade om samtalet med gul färg. Därefter 

sorterade vi dessa färgmarkeringar och kategoriserade dem under utarbetade 

rubriker (Grönmo 2006). Det gulmarkerade samtalet delades då upp i mindre 

kategorier, som till exempel tydlighet. På det här sättet fick vi fram ett 

överskådligt resultat som vi sedan analyserade. Även här kan vissa delar ha gått 

förlorade, i och med den mängd papper vi skulle hantera.  

 

Resultat och analys 

 

Inledning 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuerna. Först kommer en 

kort presentation av respondenterna och sedan följer resultat varvat med analys. 

Vi har också återknutit till tidigare forskning. För att underlätta för läsarna vill vi 

klargöra att Nilsson och Waldemarsson (2007) förekommer som referens både i 

teoriavsnittet och under tidigare forskning. I vissa fall har vi analyserat flera 

stycken med resultat tillsammans, vilket framgår av texten. I 

resultatredovisningen kallar vi de socialsekreterare vi har intervjuat för 

respondenter, medan vi i analysdelen benämner dem som socialsekreterare.  

 

Respondenterna 

Vi har intervjuat tio socialsekreterare i två västsvenska kommuner. Gemensamt 

för samtliga är att de arbetar med utredningsarbete och myndighetsutövning inom 

den kommunala socialtjänsten. Fem av respondenterna handlägger 

försörjningsstöd och de övriga utreder barn- och familjeärenden. Respondenterna 

består av nio kvinnor och en man. Deras erfarenhet av socialt arbete är mycket 

varierande, från tjugofem år till tio månader i yrket. Hur mycket de har använt 

tolk i sitt arbete varierar över deras tid som yrkesverksamma och även 

frekvensmässigt. Vissa använder tolk flera gånger i veckan och andra mer sällan.  
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Gemensamt för alla respondenter är att de inte fått någon utbildning i att samtala 

via tolk. Det har i stort sett inte tagits upp när de studerade till socionomer, de har 

inte fått någon utbildning på arbetsplatsen och tolkanvändning tas som regel inte 

upp under handledning. En liten del av respondenterna tror sig ha möjlighet att ta 

upp tolkanvändning på handledning vid behov. Samtliga respondenter uppger att 

de någonstans fått till sig, oftast från andra kollegor, att de inte ska titta på tolken 

utan ha ögonkontakt med klienten. Samtliga respondenter uppger att de talar med 

kollegor om enskilda tolkar, men att gemensamma reflektioner över hur 

tolkanvändning påverkar klientarbetet inte förekommer på arbetsplatserna. 

 

Samtliga respondenter uppger också att hur man ska använda sig av tolk i 

klientsamtalet är något man lär sig med tiden. Hur mycket man kan säga, vem 

man ska titta på, hur tydlig man behöver vara och så vidare är något som växer 

fram. En liten del av respondenterna menar att de till en början kände sig störda av 

tolkens närvaro och hade en känsla av att tolken granskade respondentens arbete.  

 

”Det går bättre och bättre. Alltså det är läroprocess att hantera det här med 

tolkanvändning” 

 

”Jag har ingen utbildning i att använda tolk så jag vet inte om jag gör rätt” 

 

Tolksamtalets utmärkande drag  

Samtalet tar längre tid 

De flesta respondenter är eniga om att ett klientsamtal där tolk används tar längre 

tid än ett samtal utan tolk. Anledningen till det tar längre tid anser respondenterna 

beror på två saker. Dels ska allt som sägs upprepas av tolken, dels har 

respondenterna har begränsad möjlighet att kontakta klienterna mellan besöken, 

eftersom de inte pratar samma språk. Det är då mycket som ska tas upp vid dessa 

tillfällen. Detta kräver att respondenterna är mer förberedda och pålästa om den 

klient de ska träffa. En liten del av respondenterna uppger att tolkade samtal är 

uttröttande. Det innebär också att det kan behövas ytterligare samtalstillfällen. 

Dock påpekar en av respondenterna att utredningssamtal med tolk kan ta kortare 

tid eftersom det då fokuseras på det väsentliga. 
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”Man får ju vara mer förberedd för tolkbesöken. Kanske tittat i journalen på den 

senaste beräkningen och läst lite i journalanteckningarna så man inte gör det 

medan de är här för då tar det ju ännu längre tid” 

 

Utredningen tar längre tid 

Vad det gäller förberedelser innan själva besöket påpekar en mindre del att det är 

viktigt att boka tolk i god tid, då det ibland kan vara svårt att få tag på tolkar. 

Större delen av respondenterna bokar tolk via socialkontorets reception, vilket gör 

att det tar längre tid innan besöken kan komma till stånd. Samtliga respondenter 

uppger att utredningsprocessen i utredningar där tolk används kan bli längre. Det 

kan bero på att det kan dröja innan tolk kan ordnas till utredningssamtalen. Tolken 

blir också en part till som kan lämna återbud och därmed ytterligare fördröja 

utredningen. Det kan även bero på att en del tid i tolkade samtal kan gå till att 

informera klienten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Det 

kan därför krävas fler utredningssamtal innan respondenterna tycker att de fått 

fram tillräckligt med information för utredningen.   

 

”Tolksamtal tar ju mycket, dels för att det blir dubbelt prat men det tar längre tid, 

processen blir längre…” 

 

De flesta socialsekreterare menar att klientsamtal med tolk tar längre tid än 

otolkade samtal. Wadensjö (1998) stöder denna uppfattning och menar att det är 

viktigt att avsätta tillräckligt med tid vid tolkade klientsamtal. Den ena orsaken till 

detta, enligt socialsekreterarna, är att allt som sägs upprepas en gång till av tolken 

vilket även Wadensjö (1998) beskriver. Enligt barriärmodellen (Nilsson och 

Waldemarsson 2007) kan inte de frågor och den information som 

socialsekreterare vill förmedla till svensktalande klienter föras direkt från 

socialsekreteraren till klienten. I ett otolkat samtal formulerar socialsekreteraren 

sitt budskap efter den egna personliga och professionella referensramarna, säger 

det som ska sägas, vilket sedan lyssnas in och tolkas utifrån klientens 

referensramar. Språket bildar då, enligt Nilsson och Waldemarsson (2007), en 

barriär som budskapet måste ta sig över för att nå fram. I det tolkade samtalet kan 

socialsekreteraren och klienten inte överbrygga den barriären. För att komma över 
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barriären krävs att budskapet går via en tolk vilket kan ses som ännu en barriär. 

Tolken kan även ses som ett redskap som för budskapet över barriären. 

 

Den andra orsaken till att klientsamtal, och därmed utredningen, där tolk används 

tar längre tid är att mycket ska tas upp under samtalet då socialsekreterare och 

klient inte har möjlighet att prata med varandra utan tolk. De kan inte överbrygga 

den barriär som språket utgör då de inte har tillgång till tolk mellan besöken 

(Nilsson och Waldemarsson 2007). Nilsson och Waldemarsson (2007) påpekar att 

för människor som kommer från andra länder kan det vara stora skillnader i 

samhällsuppbyggnaden jämfört med hemlandet. Socialsekreteraren måste därför 

lägga tid på att förklara rättigheter och skyldigheter i samhället som i de flesta fall 

är självklara för svensktalande klienter. Därför blir budskapet mycket omfattande. 

Sändar-mottagarmodellen utgår från sändaren, budskapet, mottagaren och 

effekten (Nilsson och Waldemarsson 2007). Modellen visar vidare, enligt Nilsson 

och Waldemarsson (2007), att det är av stor vikt att sändaren anpassar sitt sätt att 

skicka budskapet till mottagaren för att budskapet ska gå fram och få önskad 

effekt. För att nå önskad effekt behöver därför socialsekreteraren tänka på två 

saker inför tolkade klientsamtal. Dels att skaffa kunskap om klienten och 

förbereda samtalet noga, dels att ta hänsyn till de kunskaper klienten har om det 

svenska samhället och anpassa budskapet efter det.    

 

Viktigt att vara tydlig 

Samtliga respondenterna menar att det är viktigt att vara tydlig och ställa enkla, 

raka frågor. De menar vidare att de använder sig av kortare meningar än vad de 

gör i samtal utan tolk. En stor del av respondenterna säger att den tid det tar för 

tolken att översätta det som sägs använder de till att tänka över och väl formulera 

nästa uttalande. Det är också viktigt att varken respondenten eller klienten pratar 

för länge för att tolken ska hinna med att översätta. Några av respondenter uppger 

att detta sätt att samtala med klienter genom tolk, gör att de blir mer formella i sitt 

sätt uttrycka sig, vilket kan förstärka känslan av att vara myndighetsutövare.   

 

”Nej alltså men jag tar ju reda på svaren. Men på ett annat sätt. Jag ställer ju 

frågorna mer rakt och i ett annat samtal kan jag fråga mycket annat som leder 

fram till de svaren jag vill ha. Jag går runt samtalsämnet på ett annat vis”  
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”Jag försöker nog vara mer tydlig och ställa mer konkreta frågor, inte så 

inlindade frågor som man kan göra ibland utan lite mer rakt på” 

 

Sändar-mottagarmodellen utgår ifrån sändare, budskap, mottagare och effekt 

(Nilsson och Waldemarsson 2007). Modellen pekar vidare på vikten av att 

sändaren anpassar budskapet efter situationen. Eide och Eide (2004) skriver att i 

ett formellt samtal har någon av parterna rollen som expert, vilket här är 

socialsekreteraren. På det sätt socialsekreteraren samtalar med klienten genom 

tolk förstärks i vissa fall expertrollen. Socialsekreteraren sänder ett budskap till 

klienten, men det är tolken som blir första mottagare. Tolken ska sedan snabbt 

växla om till att bli sändare när budskapet ska förmedlas till klienten, som då blir 

slutlig mottagare. För att underlätta för tolken att hinna med anpassar 

socialsekreteraren budskapet genom att ställa raka frågor och använda sig av korta 

meningar. Vissa socialsekreterare menar att de får tid att formulera sina uttalanden 

medan tolken översätter, vilket enligt Nyberg (1989) vissa tolkanvändare ser som 

en fördel. Enligt Nyberg (1989) anpassar tolkanvändaren gärna språket för att 

underlätta för tolken vilket även Jareg och Petterson (2006) betonar vikten av. 

    

Detaljer och nyanser går förlorade  

Hälften av respondenterna talar om nyanser i språket. En av dessa menar att det 

hörs tydligt när en klient blir arg och kan då koppla ihop detta med klientens 

kroppsspråk. Dock menar respondenten att nyanserna inte hörs i tolkens 

översättning då denna är neutral. En annan respondent menar att det är via tolken 

som nyanserna i språket går fram i kombination med klientens kroppsspråk. En 

tredje respondent menar att vissa tolkar tonar ner nyanserna i språket genom att 

översätta ordagrant, medan andra tolkar kan tona upp nyanserna istället. Det finns 

enligt respondenten en fara i att det som klienten vill ha sagt förvrängs genom 

detta. Några av de respondenter som talar om nyanser i språket menar att det är 

svårt att urskilja nyanser i ett främmande språk och att tolken inte förmedlar 

nyanser.   

 

”…alltså när man pratar svenska med andra personer hör man kanske på rösten 

eller på tonfallet dom säger vissa ord på och så och det kan jag aldrig utläsa via 

tolksamtal” 
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De flesta av respondenterna uppgav i början av intervjun att ett tolkat samtal 

innehåller lika mycket detaljer som ett otolkat. Under intervjuns gång kom dessa 

ändå fram till att vissa detaljer kan gå förlorade i tolkade samtal. Respondenterna 

menar att det faktum att gör att budskapet ska gå genom ett extra led (tolken) 

innan det når mottagaren gör att detaljer kan försvinna. En liten del av 

respondenterna uppger att trots att tolken ska vara neutral gör tolkningen att 

detaljer försvinner och att det kan tillkomma sådant som egentligen inte sagts. 

Samtliga respondenter framhåller att ett utredningssamtal har som syfte att samla 

information som ska ligga till grund för ett beslut. Respondenterna menar att även 

om informationen kan vara svåråtkomlig får de fram den information den anser 

sig behöva för att göra en utredning. Dock kan de aldrig vara säkra på att alla 

relevanta uppgifter kommer fram, oavsett om de använder tolk eller inte. En liten 

del av respondenterna uppger att klienter i ett utredningssamtal ibland undanhåller 

och döljer saker. Dessa menar att det kan vara lättare att göra detta när det som 

sägs går via tolk. En respondent påpekar att utredningar som bygger på tolkade 

samtal kan bli kortare och mer stringenta då de till stor del endast innehåller fakta 

relevanta för utredningen.   

 

”Ja, men det är ju just det här att det blir som något slags filter att prata med 

tolk” 

   

En liten del av socialsekreterarna menar att det i tolkade samtal kan det läggas till 

eller försvinna saker på vägen genom tolken. Kammarkollegiet (1996) påpekar att 

tolken endast ska översätta det som sägs, utan tillägg eller bortfall, vilket tycks ha 

sina svårigheter. Nilsson och Waldemarsson (2007) talar om kanalen i filter- och 

brusmodellen. I det tolkade samtalet förlängs kanalen genom att budskapet ska 

passera tolken. Modellen visar att när budskap skickas direkt mellan 

socialsekreterare och svensktalande klienter förvanskas och förändras budskapet 

när det passerar bruset och filtret i kanalen. När budskapet passerar tolken utsätts 

det för ytterligare ett brus som i tolkens fall delvis består i att budskapet tolkas om 

till ett annat språk. Budskapet ska även passera tolkens filter innan det når 

klienten. Tolken ska dock hålla sitt filter så neutralt som möjligt. I och med att 

kanalen förlängs och budskapet utsätts för ytterligare brus och filter kan nyanser 

och detaljer att gå förlorade. Utredningssamtal ska leda fram till ett 



 

27  

myndighetsbeslut i ett för klienten, ofta känsligt ärende. Eide och Eide (2004) 

pekar på den ojämlika situationen mellan socialsekreterare och klient i ett 

utredningssamtal. Klienter och då även svensktalande, kan ibland undanhålla 

vissa saker i ett utredningssamtal. När detaljer läggs till och dras ifrån i och med 

tolkningen, kan budskapet förvanskas. Wadensjö (1998) betonar att det finns en 

fara i att detaljer och nyanser försvinner och läggs till i tolkade samtal. Detta kan 

bli till fördel eller nackdel för klienten i utredningen. Det är dock näst intill 

omöjligt för socialsekreteraren att se vilket (ibid). Socialsekreterarna menar att de 

aldrig kan vara säkra på att de får all relevant information för utredningen från 

klienten oavsett om de använder tolk eller inte. Det kan förstås utifrån att 

budskap, enligt filter och brusmodellen, alltid förmedlas via en kanal där det 

påverkas av filter och brus (Nilsson och Waldemarsson 2007). 

 

Socialsekreterarens spontanitet och småprat försvinner 

En större del av respondenterna menar att mycket av spontaniteten försvinner i ett 

tolkat samtal, delvis på grund av att det ofta är mycket som ska samtalas kring 

under den avsatta tiden. Det kan också bero på att respondenterna känner att det 

blir för krångligt att vara spontan via tolken. Vad det gäller småpratet som så ofta 

föregår ett klientsamtal uppger de flesta respondenterna att det kan bli mindre av 

detta. Dock har samtliga någon form av neutral inledning. En liten del av 

respondenterna anser att tolken tar över småpratet i väntrummet och på vägen till 

samtalsrummet, vilket flertalet tycker är bra. Dock påpekar respondenterna att det 

måste finnas en klar gräns för när småpratet mellan tolk och klient ska upphöra 

och mötet börjar. Det råder delade meningar bland respondenterna huruvida det är 

bra eller dåligt att tolken och klienten småpratar med varandra innan mötets 

början.  

 

”…det blir väl kanske inte lika långt men alltså jag tycker ändå man försöker 

innan man går in på vad det faktiskt gäller, att växla några ord om ja det här 

allmänna, men man fastnar inte där på samma sätt som i ett otolkat samtal” 

 

Nilsson och Waldemarsson (2007) visar i barriärmodellen att all kommunikation 

måste passera den barriär som hindrar direkt kontakt mellan människors tankar. 

Spontant småprat är utformat så att det är lätt att förstå innebörden och avsikten. 
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Språket som används består av enkla ord och uttryck vilket underlättar passagen 

genom barriären. För att spontant småprat mellan socialsekretare och klient ska nå 

fram måste det gå via tolken och då passera ännu en barriär. Socialsekreterarna 

menar att det kan kännas för krångligt i förhållande till betydelsen av småpratet 

och avstår från detta eller lämnar detta till tolken. Nilsson och Waldemarsson 

(2007) håller inte med om att småprat är betydelselöst, utan menar att det skapar 

en viktig kontakt och kan göra det lättare för klienten att hantera situationen.   

 

Missförstånd uppstår lätt 

De flesta av respondenterna menar att de klienter som behöver tolk inte alltid 

känner till det svenska samhällets uppbyggnad. De betonar därför att bara för att 

tolken översätter ett ord som arbetsträning eller Försäkringskassan till klientens 

språk är det inte säkert att klienten förstår innebörden. Respondenterna måste då 

noga förklara vad detta innebär och ska leda till för att undvika missförstånd. 

Samtliga respondenter menar att det alltid är viktigt att försäkra sig om att 

klienten har förstått, i såväl otolkade som tolkade samtal. De flesta menar dock att 

det är ännu viktigare i ett tolkat samtal att försäkra sig om att klienten har förstått, 

eftersom det som sägs går igenom tolken. De flesta av respondenterna menar att 

om klienten har missförstått så märks det tydligt i hur samtalet utvecklas och att 

det inte är någon större risk för långvariga missförstånd. De flesta respondenter 

menar att sammanfattningar är ett bra sätt att försäkra sig om att klienten har 

förstått både i slutet av samtalet och under samtalets gång. 

 

”…man får tänka på att saker inte är så självklara. Bara för att man pratar om en 

arbetsträning och tolken översätter arbetsträning och så här … så förstår man 

kanske inte även om man får det översatt” 

 

Filter- och brusmodell visar att budskap som skickas mellan sändare och 

mottagare påverkas på sin väg genom kanalen (Nilsson och Waldemarsson 2007). 

I ett tolkat samtal förlängs kanalen då budskapet ska gå via tolken och därmed 

utsättas för ytterligare filter och brus. Det är därför viktigt i ett tolkat samtal att 

socialsekreteraren försäkrar sig om att budskapet har gått fram och att klienten har 

förstått. Wadensjö (1998) skriver att ansvaret för att missförstånd inte uppstår, 

ligger hos socialsekreterare och klient, och inte hos tolken. Dock påpekar 
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Kammarkollegiet (1996) att tolken ska försäkra sig om att samtalsparterna förstått 

det som tolkas. Det brus och filter som finns i kanalen påverkar budskapet i olika 

grad beroende på sammanhanget. Socialsekreterarna har kunskap om att 

klienterna ibland inte förstår betydelsen av ord som beskriver svenska 

samhällsfunktioner. Nilsson och Waldemarsson (2007) skriver att de filter som 

finns i kanalen kan bestå av förväntning och kulturella skillnader. När 

socialsekreteraren ska beskriva hur en arbetsträning går till och dess betydelse kan 

informationen fastna i klientens filter då de kan ha andra förväntningar på den 

hjälp de söker, de kan inte heller relatera till sin egen kulturella bakgrund. 

Eftersom socialsekreteraren känner till detta kan de ta informationen genom 

klientens filter genom att upprepa och förklara tills klienten har förstått, som 

beskrivs i hammarmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007).  

 

Återkoppling är viktigt 

Återkoppling sker när de som samtalar bekräftar sin kommunikation. Detta kan 

ske både verbalt och icke-verbalt. Verbal återkoppling kan ske genom uttalade 

frågor om den andra parten har förstått och icke-verbal återkoppling kan ske 

genom nickningar och blickar. De flesta av respondenterna menar att återkoppling 

blir viktigare i ett tolkat samtal än i ett otolkat. De betonar vikten av att den icke-

verbala återkopplingen sker mellan respondenten och klienten, inte via tolken, 

medan den verbala återkopplingen sker via tolken för att säkerställa att klienten 

har förstått. De flesta av respondenterna menar att de uppfattar om klienterna i sin 

återkoppling, förmedlar att något behöver fördjupas i samtalet. Respondenterna är 

då noga med att följa upp detta. Någon respondent påpekar dock att den tidsbrist 

som kan uppstå i ett tolkat samtal kan göra att respondenten inte fördjupar 

samtalet med klienten.  

 

”Och sedan det där att man under samtalet sitter och lyssnar och nickar, det är 

naturligt när tolken översätter och jag tror att både klienten och jag är med på 

var han är i samtalet även om man inte förstår orden” 

 

Socialsekreterarna menar att det är extra viktigt med återkoppling i tolkade 

samtal, vilket stöds av Wadensjö (1998). Hon menar att återkopplingen 

kontrollerar att budskapet har gått fram. Även Eide och Eide (2006) håller med 



 

30  

om detta och tillägger att sammanfattning är ett bra sätt att återkoppla. Englund 

Dimitrova (1991) är av åsikten att återkoppling lätt faller bort i tolkade samtal. 

Återkoppling kan ske både verbalt och icke-verbalt. Den verbala återkopplingen 

sker via tolken, genom att tolken översätter det talade budskapet. Enligt filter- och 

brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007) förlängs kanalen när budskapet 

tar vägen genom tolken och utsätts därmed för ytterligare brus och filter. Den 

ickeverbala återkopplingen som kan bestå av nickningar och blickar sker, enligt 

socialsekreterarna, mellan dem och klienten utan att ta vägen genom tolken. 

Englund Dimitrova (1991) motsäger detta. Hon menar att för att den icke-verbala 

återkopplingen ska gå fram underlättar det om tolken får bli delaktig och 

därigenom kan förstärka den icke-verbala återkopplingen mellan socialsekreterare 

och klient. Englund Dimitrova (1991) ifrågasätter dock om inte detta sätter 

tolkens neutralitet på spel. I och med att den icke-verbala återkopplingen, enligt 

socialsekreterarna, inte tar vägen genom tolken innebär det att den utsätts för 

mindre brus och filter än den verbala.   

 

Samtalsväxlingen sker naturligt 

Samtalsväxling är den turordning som sker i ett samtal. I ett tolkat samtal mellan 

två personer ska tre turas om att tala. En större del av respondenterna menar att 

turordningen i ett tolkat samtal sker naturligt och det är inget som de har tänkt på. 

Dessa respondenter säger att de öppnar samtalet och ställer en fråga, tolken 

översätter, klienten svarar, tolken översätter och så pågår samtalet fram och 

tillbaka. En av respondenterna pekar på vikten av att vara pedagogisk i ett tolkat 

samtal och göra tydliga uppehåll när tolken ska översätta och ibland förstärka 

uppehållet med en inbjudande gest mot tolken.  

 

”Det går så automatiskt. Jag ställer en fråga, tolken översätter och frågan till 

klienten och klienten svarar och sen går det tillbaka” 

 

En liten del av respondenterna menar att samtalsväxlingen försvåras i ett tolkat 

samtal. De menar att fördröjningen som sker när tolken översätter gör att man blir 

otålig och börjar funderar över nästa fråga i samtalet. Fördröjning kan även göra 

att man vill svara direkt och tappar koncentrationen när tolken översätter.  
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”Ja det blir ju på ett annat sätt när man använder tolk. Ibland så kan man bli lite 

otålig. Det tar ju liksom dubbelt så lång tid” 

  

Enligt filter- och brusmodellen rör sig kanalen runt i en cirkel (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). I ett tolkat samtal utökas kanalen med ytterligare en 

medverkande vilket gör cirkeln större. Detta innebär att påverkan från filter och 

brus ökar. De flesta av socialsekreterarna menar att samtalsväxlingen trots 

utökningen sker naturligt, vilket stöds av Englund Dimitrova (1991). Englund 

Dimitrova (1991) menar vidare att trots att tolken är i centrum av växlingen 

påverkar inte denna vem som står i tur att tala, vilket tyder på att tolken håller sig 

neutral. En socialsekreterare menar att samtalsväxlingarna kan underlättas genom 

tydlighet och gester från socialsekreteraren i växlingarna. Detta kan reducera 

störningarna från tolkens filter och brus. De socialsekreterare som uppger att 

samtalsväxlingen försvåras i tolkade samtal kan förstås utifrån att kanalen 

förlängs och samtalsväxlingarna tar längre tid mellan socialsekreterare och klient. 

Risken finns då att socialsekreteraren blir otålig och tappar koncentrationen. 

Englund Dimitrova (1991) tydliggör att det är just i samtalsväxlingen som 

tolkningen sker, vilket förklarar fördröjningen.  

 

Sämre flyt i samtalet 

Samtliga respondenter säger att medan de inväntar klientens svar genom tolken 

måste de tänka på hur nästa uttalande ska sägas och hur långt det ska vara för att 

tolken ska kunna översätta. Detta gör, menar respondenterna, att det blir svårare 

att få ett flyt i samtalet. Hälften av respondenterna säger att detta blir särskilt 

tydligt när klienterna är upprörda. Någon säger att tolken då kan ha en lugnande 

effekt på klienten genom att tolken avbryter för att hinna översätta vilket kan få 

klienten att lugna sig. En annan respondent säger att ibland får upprörda klienter 

bara prata av sig utan att tolken översätter. När klienten lugnat sig går 

respondenten igenom vad som sagts via tolken.  

 

”Det är klart att man har en tredje part som man ska igenom, som samtalet ska 

flyta genom” 

 

”Det är ändå en process till innan du får sagt det du ska säga” 
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Vi har tidigare i analysen konstaterat att det är viktigt i ett tolkat samtal att 

budskapet är tydligt och anpassat efter mottagaren enligt sändar-

mottagarmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007). Vi har också påvisat att 

kanalen, enligt filter- och brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007), 

förlängs genom att budskapet ska gå igenom tolken. Sammantaget gör detta att det 

blir en fördröjning i tid i kommunikationen mellan socialsekreterare och klient. 

Den tiden använder socialsekreteraren till att planera nästa budskap vilket 

påverkar flytet och koncentrationen i samtalet. 

 

I de fall klienterna är upprörda blir störningarna i flytet tydliga. Nilsson och 

Waldemarsson (2007) menar att lyssnandet och förståelse då kan bli lidande.  

Enligt filter- och brusmodellen förlängs kanalen mellan socialsekreterare och 

klient när budskapet går genom tolken (Nilsson och Waldemarsson 2007). 

Budskapet ska då passera även tolkens filter, vilket kan ha en lugnande effekt på 

klienten. När kanalen förlängs i och med tolken tar det längre tid för budskapet att 

nå fram vilket kan förstärka den lugnande effekten.  Detta kan underlätta flytet i 

samtal där känslorna svallar. Ett annat sätt att lugna upprörda känslor från 

klientens sida är att låta klienten prata utan att tolken översätter. Kammarkollegiet 

(1996) betonar dock vikten av att tolken gör sitt bästa för att förmedla känslor. 

Det är viktigt att socialsekreteraren inte låter sina egna känslor påverka rollen som 

samtalsledare, utan hålla distans (Nilsson och Waldemarsson 2007). Det är bra att 

som samtalsledare, vilket socialsekreteraren är, att vara tyst då den som är upprörd 

har svårt att ta till sig vad någon annan säger. I och med detta förkortas kanalen 

vilket gör att brus, filter och tidsåtgång reduceras så att klienten får prata av sig 

utan störningar. När klienten lugnat ner sig återupptas tolkningen och därmed 

förlängs kanalen igen.   

 

Kroppsspråket utgör en viktig del 

Hälften av respondenterna menar att det är svårare eller omöjligt att läsa av 

klientens kroppsspråk när samtalet går via en tolk. Den andra hälften menar att 

kroppsspråket underlättar det tolkade samtalet. Respondenterna fördelar sig i de 

båda grupperna helt oberoende av yrkeserfarenhet och vana av tolkanvändning. 
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Svårt att tolka 

Av de respondenter som tycker det är svårt att läsa av klientens kroppsspråk i ett 

tolkat samtal menar de flesta att de icke-verbala budskap som klienten sänder ut 

måste var mycket tydliga, såsom skratt eller gråt, för att kunna tydas. De menar 

vidare att det är svårt att koppla det icke-verbala budskap som klienter sänder 

direkt till respondenten med vad tolken översätter. Det blir otydligt vilka gester 

och uttryck som hänger ihop det som sägs. Någon av dessa respondenter menar att 

det är svårt att läsa av den icke-verbala kommunikationen med klienten oavsett 

om det är ett tolkat eller otolkat samtal. 

 

”Det får vara väldigt tydliga ansiktsuttryck i så fall som jag kan tolka menar jag” 

 

”… men jag kan inte riktigt kanske alltid applicera på när kom den här gesten, 

vad var det exakt han sa när han gjorde såhär” 

 

Lätt att tolka 

Av de respondenter som tycker att det är lätt att tolka klientens kroppsspråk säger 

de flesta att de sitter nära klienten, har ögonkontakt med denne och att 

kroppsspråket förstärker och förtydligar det som sägs. De säger vidare att de 

tydligt ser om klienten inte förstår frågan på kroppsspråk och mimik. Någon 

respondent betonar betydelsen av att samtalet är avspänt och inte formellt för att 

kunna läsa av kroppsspråket. En annan respondent menar att vid ett tolkat samtal 

är denne mer uppmärksam på klienten än i ett otolkat samtal. Respondenten säger 

att det finns tid att studera klientens kroppsspråk när klienten pratar och tolken 

översätter. 

 

”För man ser ju ganska mycket, man ser ju väl på folk hur dom reagerar” 

 

Barriärmodellen visar att budskap förs mellan människor via talat språk och 

kroppsspråk (Nilsson och Waldemarsson 2007). Det som uttrycks via kroppsspråk 

sker ofta omedvetet och visar tankar, känslor och erfarenheter som människor bär 

med sig (ibid). Budskapet ska på sin väg mellan människor ta sig över en barriär. 

Hälften av socialsekreteraren har svårt att läsa av klientens kroppsspråk när tolk 

används. För att socialsekreteraren ska kunna läsa av klienten kroppsspråk krävs 
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det att det tar sig över den barriär som vi menar utgörs av språkliga skillnader och 

socialsekreterarens personlighet. Här kan vi dra paralleller till den tidigare 

analysen av återkoppling i tolksamtal vilken tar två vägar. Den verbala 

återkopplingen går via tolken. Den icke-verbala återkopplingen sker direkt via 

socialsekreteraren och klienten. Detta gör att det blir ett glapp mellan det som sägs 

med ord och det som sägs gester och mimik på liknande sätt som när textning på 

ett tv-program kommit i otakt. Nilsson och Waldemarsson (2007) menar i likhet 

med dessa socialsekreterare att det är svårt att tolka kroppsspråket utan att ha ett 

gemensamt verbalt språk. 

 

De socialsekreterare som uppger att de har lätt för att tolka klientens kroppsspråk 

tycks ha personliga egenskaper som gör att de kan ta till sig och förstå de icke-

verbala budskap som klienten sänder direkt till dem. Någon av socialsekreterarna 

betonar att det är lättare att tolka klientens icke-verbala budskap om samtalet inte 

känns så formellt. Utredningssamtal är dock ett formellt samtal, enligt Eide och 

Eide (2004). Det tycks som att vissa socialsekreterare har den personliga 

egenskapen att kunna hantera det ojämlika förhållandet mellan socialsekreterare 

och klient. Detta kan förstås med att barriären dem emellan blir lättare att forcera 

då socialsekreterarens personlighet istället blir en tillgång för förståelsen. 

 

Tolkens betydelse för kommunikationen 

Samtliga respondenter uppger att de bokar tolk, själva eller via socialkontorets 

reception, från auktoriserade tolkförmedlingar. De tar för givet att tolken som 

kommer in i rummet, för att tolka ett klientbesök är auktoriserad, men ingen av 

respondenterna säger sig kontrollera detta. Någon respondent säger att tolkarna 

brukar har namnbricka och någon respondent säger att tolkarna brukar läsa upp en 

liten deklaration vad det innebär att tolka.  

 

Kön och ålder hos tolken 

Samtliga respondenter uppger till en början att faktorer som kön och ålder hos 

tolken saknar betydelse. Efter direkta frågor från oss om betydelsen av tolkens 

kön i kvinnofridsärenden menar samtliga dock att det kan betydelse i dessa 

ärenden. De menar att för utsatta kvinnor kan det vara viktigt med en kvinnlig tolk 

för att känna sig bekväm. I de fall man träffar mannen reflekterar en minde del av 
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respondenterna över att det kan vara relevant att tolken är en man. Dock uttrycker 

en av respondenterna att det kan vara viktigt att kvinnan i ett kvinnofridsärende 

har en manlig tolk för att komma ifrån sin rädsla för män. Respondenten menar att 

man som socialsekreterare inte ska gå med i det att alla män är misshandlare. För 

övrigt försökte samtliga respondenter tillgodose de önskemål som kom från 

klienterna själva, gällande till exempel en viss tolk som klienten känner till sedan 

tidigare.  

 

Kvinnor som är aktuella i kvinnofridsärenden har ingen god erfarenhet av män 

och kan förvänta sig att män inte ska behandla dem väl. Enligt barriärmodellen 

(Nilsson och Waldemarsson 2007) kan det bli ett hinder för kommunikationen 

mellan socialsekreterare och klient om tolken är en man. För att överbrygga denna 

barriär försöker socialsekreterarna i de flesta fall att ordna kvinnlig tolk i 

kvinnofridsärenden. Då både klient och tolk är kvinnor delar de erfarenheten av 

att vara kvinna vilket kan vara ett hinder mindre att överbrygga, vilket kan 

underlätta kommunikationen. Jareg och Pettersen (2006) skriver att det att det är 

en bra regel att fråga både kvinnliga och manliga klienter om de föredrar manlig 

eller kvinnlig tolk. Detta styrks av Nilsson och Waldemarsson (2007) som pekar 

på att synen och manligt och kvinnligt är olika i olika kulturer. Jareg och 

Petterson (2006) refererar till en dansk undersökning som visar att tolkens 

språkliga kompetens är den viktigaste egenskapen för klienterna, vilket 

socialsekreterarna tycks hålla med om.    

 

Tilltro till översättningen 

Samtliga respondenter uppger att de har tilltro till vad tolken översätter, samtidigt 

som en större del av dem uppger att de inte har något annat val eftersom de själva 

inte förstår vad klienten säger. Hälften av respondenterna menar att det är viktigt 

att tolken översätter det som sägs ordagrant, den andra hälften anser att det går bra 

om tolken sammanfattar det som sägs eller säger det med sina egna ord. De 

respondenter som föredrar en ordagrann översättning av tolken, menar dock att 

det kan vara lämpligt i vissa fall om tolken vill använda sina egna ord under 

förutsättning att tolken talar om detta för respondenten. 
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 Den hälft av respondenterna som tycker att det är acceptabelt med en 

sammanfattning från tolken, menar att det finns en viss risk att något viktigt går 

förlorat, men att det alltid kommer fram under samtalets gång. Dessa menar vidare 

att det är viktigt att det finns utrymme för tolken att översätta med sina egna ord 

på grund av att det kan finnas kulturella skillnader och nyanser i språket som 

måste täckas upp. Dessa respondenter har tilltro till att de professionella tolkar de 

använder sig av klarar detta.  

 

”Alltså man får ju släppa kontrollbehovet och hoppas och förlita sig på att det 

viktiga i innehållet blir förmedlat” 

 

Trots att socialsekreterarna uppger att de har tillit till tolken uppger ett flertal att 

de inte har något annat val. Detta kan förstås utifrån att de enligt filter- och 

brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007) inte har tillgång till en 

gemensam kanal med klienten utan att använda sig av tolk. Wadensjö (1998) 

menar att personal vid myndigheter ser på tolkar dels som ett störningsmoment 

och dels som en nödvändighet för att kunna utföra sitt sociala arbete. 

 

Hälften av socialsekreterarna föredrar en ordagrann översättning av tolken, i 

enlighet med vad Kammarkollegiet (1996) uttrycker. Dock menar Wadensjö 

(1998) att det kan bli fel om tolken översätter ord för ord. Tolken måste ta hänsyn 

till hur ord och uttryck används inom språkgruppen. Enligt filter och 

brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007) förlängs kanalen genom tolken. 

En ordagrann översättning blir omöjlig då budskapet ska passera tolkens brus i 

form av översättning från ett språk till ett annat i kanalen. Dessa socialsekreterare 

vill att tolken ska hålla sitt filter så neutralt som möjligt. Den andra hälften menar 

att det är acceptabelt att tolken översätter budskapet med sina egna ord. Nyberg 

(1989) menar att tolkens uppgift är att förmedla ett budskap, inte översätta ord för 

ord. Detta kan förstås utifrån sändar-mottagarmodellen (Nilsson och 

Waldemarsson 2007) som beskriver hur sändaren anpassar sitt budskap efter 

mottagarens förmåga att ta emot det. Vi menar att socialsekreteraren då 

överlämnar den anpassningen till tolken och förlitar sig på tolkens förmåga och 

professionalitet i att förmedla det viktiga i budskapet till klienten. 
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Endast klienten kan ifrågasätta tolkens översättning 

Samtliga respondenter menar att klienterna ofta har en del kunskaper i det svenska 

språket. I dessa fall väljer ibland respondenterna att anlita tolk ändå för att vara 

säkra på att budskapet går fram. Det kan i vissa fall också vara så att klienterna 

vill ha en tolk med för att vara säkra på att de förstår budskapet rätt. En mindre del 

av respondenterna tar upp enstaka fall där klienterna kan en del svenska och har 

ifrågasatt tolken. Respondenterna har ingen möjlighet att ifrågasätta tolkens 

översättning, vilket klienterna i det här fallet har. I ett sådant fall hamnade tolken 

och klienten i konflikt på grund av att klienten ifrågasatte tolkens översättning. 

Tolken ville avbryta samtalet på grund av denna konflikt, men klienten och tolken 

enades på sitt gemensamma språk till slut om att tolken skulle fortsätta översätta. 

Respondenterna är inte säkra på vad som utlöste denna konflikt mellan klienten 

och tolken. När den bokade tiden med tolken var slut fortsatte samtalet utan 

tolken. Respondenterna uppfattade då att klienten blev mer avslappnad och 

tillstod sådant som denne tidigare hade förnekat.  Detta har väckt reflektioner hos 

de respondenter som var med om detta, både vad det gäller tolkens påverkan på 

klienten och tilltron till tolkars översättning.  

 

”Men jag kan ju inte vara 100 % eftersom jag inte förstår språket så kan ju inte 

det” 

 

 I de fall klienten talar och förstår en del svenska tas tolk i vissa fall för säkerhets 

skull. Detta görs, utifrån filter- och brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 

2007), för att tolken ska reducera de missförstånd som kan uppstå i bruset mellan 

socialsekreterare och klient när klienten inte pratar fullgod svenska. Det kan 

förekomma att klienter som talar och förstår en del svenska ifrågasätter tolkens 

förmedling av budskap. Klienten har, enligt filter- och brusmodellen (Nilsson och 

Waldemarsson 2007), tillgång till kanalen mellan socialsekreterare och tolk, vilket 

gör att klienten kan ifrågasätta tolkens sätt att överföra budskap dem emellan. 

Socialsekreteraren däremot, saknar tillgång till den kanal som löper mellan klient 

och tolk och kan därför inte ifrågasätta tolken. 

 

Klienten deltar i utredningssamtalet i rollen som behövande, och kan ha en utsatt 

position i samhället. Vi menar att socialsekreteraren har rollen som expert och 
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samtalsledare, i likhet med vad Eide och Eide (2004) skriver. Sammantaget gör 

detta att även om klienter som kan en del svenska och därmed har möjlighet att 

ifrågasätta tolken och dess översättning, tycks det som om detta sällan 

förekommer. Vi menar att klienten, trots sina språkkunskaper, har ett sådant 

underläge att de inte anser sig ha mandat att ifrågasätta tolken. 

 

Egenskaper hos tolken 

Neutralitet 

Samtliga respondenter menar att tolken ska vara neutral, opartisk och inte lägga 

egna värderingar i det som sägs. De vill inte heller att tolken ska märkas, utan de 

ska vara ett instrument som översätter. Samtidigt framhåller en liten del av 

respondenterna att det är viktigt att tolken är en social person och att personkemin 

dem emellan stämmer. En liten del av respondenterna påpekar vikten av att tolken 

håller på sin professionalitet och håller sig till de regler som tolkarna har att följa. 

Hälften av respondenterna föredrar att tolken och klienten inte pratar med 

varandra vare sig före, under eller efter samtalet. De menar att det stör samtalet 

om tolk och klient redan har avhandlat ämnet som ska tas upp redan i 

väntrummet. En mindre del av respondenterna menar att det är fördel att använda 

sig av samma tolk till samma klient så att alla medverkande blir bekanta med 

varandras sätt att kommunicera. Detta ska dock bara gälla sättet att kommunicera 

och inget annat. En mindre del av respondenterna tar upp vikten av att tolkarna är 

erfarna.  

 

”Men den har ju inte riktigt det mandatet att tycka” 

 

”Man vill inte ha den som lägger allt för mycket i det och man vill inte ha den 

som bara sitter som en apparat heller” 

 

Enligt filter- och brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 2007) förlängs 

kanalen när tolk används och tolken brus och ett filter till på vägen. Bruset består i 

att tolken översätter från svenska till det språk klienten talar vilket förändrar 

budskapet. Filtret består av de erfarenheter, värderingar och kulturella skillnader 

som tolken bär med sig. Bruset går inte att undvika då det uppstår vid tolkens 

översättning av budskapet. Socialsekreterarna menar att tolken ska vara neutral, 
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opartisk och inte lägga värderingar i det som översätts, helt i enlighet med vad 

Kammarkollegiet (1996) skriver i God tolksed. Wadensjö (1998) håller med om 

detta och menar att tolken ska vara ett neutralt verktyg för att andras 

kommunikation ska bli möjlig. Detta kan förstås utifrån filter- och brusmodellen 

(ibid) som att tolken i största möjliga mån inte ska låta sitt eget filter påverka 

överföringen av budskap mellan socialsekreterare och klient. En liten del av 

socialsekreterarna menar att det ändå är viktigt att tolken är en social person och 

att personkemin mellan socialsekretare och tolk stämmer. I dessa fall måste dock 

tolken använda en del av sitt eget filter för att visa sin personlighet. Nyberg 

(1989) framhåller att det inte är möjligt att tolka neutralt, dock ska tolken inte ta 

någons parti. En mindre del av socialsekreterarna påpekar att det kan vara en 

fördel om samma tolk används till samma klient så de lär känna varandras sätt att 

kommunicera, vilket enligt filter- och brusmodellen (Nilsson och Waldemarsson 

2007) reducerar det språkliga brus som uppstår i översättningen mellan svenska 

och klientens språk. 

 

Tolken som landsman 

En av respondenterna framhåller att det faktum att klienten och tolken delar språk 

och kulturell bakgrund kan göra att tolken blir ett stöd för klienten när känsliga 

ämnen tas upp. De flesta av respondenterna menar över att det kan vara svårare 

för klienten att berätta känsliga saker via tolk. Det faktum att tolken är en 

landsman, närvaron av ännu en person samt att klienterna inte kan sätta egna ord 

på känsliga ämnen uppger respondenterna som anledningar till att det kan kännas 

svårt för klienten att öppna sig. En liten del av respondenterna säger att de ibland 

använder tolken för att få kunskap om förhållandena i klientens hemland. De 

framhåller dock att det är viktigt att först fråga klienten själv om sin bakgrund i 

hemlandet. En respondent ger som exempel att de frågat tolken om hur 

skolsystemet är uppbyggd i hemlandet efter att klienten uppgett hur många år 

denne gått i skolan. 

 

”Det är ju dock en landsman, och att man kanske på nåt sätt inte vill blotta sig, 

det är värre att blotta sig för en landsman än vad det är för oss här” 
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I de fall då klienten och tolken är landsmän kan tolken ha kunskap om klientens 

förhållanden i hemlandet. För att kommunikationen mellan socialsekreterare och 

klient ska få avsedd effekt bör socialsekreteraren, enligt sändar-mottagarmodellen 

(Nilsson och Waldemarsson 2007), skaffa sig kunskap om den klient de ska 

kommunicera med. Det förekommer i vissa fall att socialsekreterare tar hjälp av 

tolken för att skaffa dessa kunskaper. Nilsson och Waldemarsson (2007) menar att 

det underlättar kommunikationen om parterna har en öppenhet mot varandra och 

vill lära sig om skillnader i kulturen. Sändar-mottagarmodellen (ibid) betonar att 

relationen mellan sändare och mottagare har betydelse för och påverkar innehållet 

och innebörden i budskapet. Tolkens och klientens relation som landsmän 

påverkar sålunda kommunikationen mellan socialsekreterare och klient. Eide och 

Eide (2004) menar, i likhet med de flesta av socialsekreterarna, att klienten kan 

hindras att prata om svåra ämnen när en tolk finns med.  

  

Telefontolk 

Större delen av respondenterna undviker helst telefontolk. De menar att det finns 

många tekniska svårigheter med att använda sig av tolk på telefon, bland annat på 

grund av att bra utrustning saknas. Dessa respondenter menar vidare att de i detta 

tappar sitt fokus från klienten och istället koncentrerar sig på telefonen, då det ofta 

är svårt för telefontolken att höra vad som sägs i rummet. Bortsett från de tekniska 

svårigheter som telefontolk innebär, pekar dessa respondenter på andra faktorer. 

Det handlar om att de tappar kroppsspråket hos klienten, de uppfattar situationen 

som mer konstlad, att det är bra för klienten att ha en direktkontakt med tolken 

samt att de förlorar kontrollen över tolken. Ett fåtal av respondenterna menar att 

telefontolk är bra eller till och med bättre än att ha tolken på plats. De menar att 

telefontolken översätter det verbala budskapet och att den icke-verbala 

kommunikationen pågår direkt mellan respondent och klient. En av dessa 

respondenter påpekar även att telefontolkar är lätta att få tag i och är i stort sett 

alltid tillgängliga.  

 

”Min uppmärksamhet räcker inte till så mycket mer än det så att man kan inte 

riktigt kolla in klienten under tiden” 
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”Det kan ju vara bättre till och med. För då blir det ju det här att den tjänsten 

man köper, att de ska tolka och inget mer” 

 

Telefontolkning kan förstås utifrån filter- och brusmodellen (Nilsson och 

Waldemarsson 2007). En del av bruset består i det här fallet i de tekniska 

svårigheterna med att tala genom en telefon. Det kan vara en högtalartelefon av 

dålig kvalité eller att man får skicka en mobiltelefon mellan sig. Detta brus 

adderas till det brus som redan finns i kanalen mellan samtalsdeltagarna. Det 

tycks dock vara så att tolkens filter inte tränger igenom telefonen. Tidigare i 

analysen har vi tolkat det socialsekreterarna uppgett som goda egenskaper hos 

tolken som att tolkens filter ska hållas så neutralt som möjligt. När tolkens filter 

inte finns tillgängligt alls för socialsekreterarna tycks det störa kommunikationen 

med klienten. En av annan svårighet som socialsekreterarna tar upp är att de 

tappar klientens kroppsspråk. En förklaring till det är, enligt Wadensjö (1998), att 

tolken inte har tillgång till vare sig socialsekreterarens eller klientens kroppsspråk, 

vilket vi menar tyder på att tolken förmedlar en del av det icke-verbala budskapet 

mellan socialsekreterare och klient. Samtliga socialsekreterare vill att det knappt 

ska märkas att tolken befinner sig i rummet, utan bara vara ett instrument som 

översätter. Vi menar att en telefontolk är precis vad de beskriver. Trots det är det 

bara två socialsekreterare som föredrar telefontolk.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med detta examensarbete är att förstå socialsekreterares syn på 

tolkanvändning i kommunikationen med klienter som inte behärskar det svenska 

språket. Utifrån vårt syfte menar vi att en kvalitativ metod är det som bäst 

besvarar våra frågeställningar. Om vi valt en kvantitativ metod som enkäter hade 

vi missat de nyanser i svaren som vi menar att vi nu har fångat. Då vi inte hade 

någon nämnvärd förförståelse om vårt ämne inledde vi vår forskning med att göra 

varsin fältstudie där vi observerade ett tolkat klientbesök. Efter fältstudien 

övervägde vi val av teknik och valde mellan observation och informell intervju. 

Valet föll på informell intervju av tre orsaker. Dels ansåg vi vår förförståelse vara 
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för liten för att veta vad vi skulle titta efter vid observationen. En annan orsak var 

att antalet personer i rummet vid observationen skulle bli minst fem stycken vilket 

kunde kännas besvärande för klienten. Då klienten redan befinner sig i en utsatt 

situation gjorde vi det etiska övervägandet att inte utsätta klienten för detta.  En 

tredje orsak var att det skulle bli svårt för oss att bedöma hur mycket vår 

medverkan påverkade det tolkade samtalet. Vi menar därför att valet av informell 

intervju är den teknik som bäst besvarar våra frågeställningar. 

 

Efter fältstudien blev vårt intresse för ämnet ännu större och vi bestämde oss för 

att göra en fokusgruppsintervju för att låta socialsekreterare vägleda oss fram till 

intressanta intervjufrågor till vår intervjumall. Fokusgruppsintervjun ökade vår 

förförståelse och vi menar att vi genom den hittade relevanta teman. Vi 

kontaktade våra presumtiva respondenter på ett tidigt stadium, då tidigare 

erfarenhet sa oss att det kan vara svårt att få personer att ställa upp på intervju. Då 

vi var kända på de enheter där respondenterna arbetar samt att de tillfrågades i sin 

roll som tjänstemän blev gensvaret större än väntat. Vi fick snabbt tio personer 

som var villiga att ställa upp på intervju, vilket vi efterhand kan se var några för 

mycket. 

 

 Detta innebar att den insamlade empirin blev mycket omfattande och vi har lagt 

mycket tid på att transkribera intervjuerna. Transkriberingen innebar en svårighet 

i sig, då vi upptäckte när vi tillfälligtvis spolade tillbaka banden, att även om vi 

trodde att vi skrev ner vad som sades ordagrant visade det sig att vi ibland 

missade och förvanskade. Trots detta menar vi att transkriberingen var nödvändig 

för att kunna hantera empirin och få fram ett resultat. Eftersom vi gjorde en 

informell intervju och bara använde intervjumallen som stöd återkom våra teman 

på flera olika ställen i utskrifterna. För att kategorisera detta färgmarkerade vi 

efter en kodnyckel och sorterade därefter upp hela det utskriva materialet efter 

varje färg vartefter vi avhandlade våra teman. När vi skulle redovisa resultatet 

visade sig var svårt att behålla de teman vi tänkt från början. Detta kan ha lett till 

att svar från respondenterna har försvunnit i mängden material. Vi menar dock att 

vi har fått fram ett fullgott material för att kunna redovisa ett resultat och 

analysera detta.     
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Intervjuprocessen 

De flesta respondenter som figurerar i vår empiri är kända av någon av oss 

författare sedan tidigare. Det gjorde att det var lätt för oss att få kontakt med dem 

och att de var villiga att ställa upp i vår forskning. Vi diskuterade under 

intervjuprocessen huruvida detta påverkade de svar vi fick. Det kan ses som ett 

problem att vi intervjuade socialsekretare som någon av oss författare kände till 

sedan tidigare. Men vi kom fram till att det inte påverkade i någon högre grad, 

snarare kan vi tänka oss att vi fick en öppnare diskussion på grund av detta. Vi vill 

hävda att resultatet inte tappar i validitet av denna anledning. Hälften av 

respondenterna arbetar med försörjningsstöd och hälften med barn och familj 

vilket har gett oss en någorlunda bredd inom det sociala arbetet. 

  

Intervjuerna ägde rum i respondenternas tjänsterum vilket vi menar kändes 

bekvämt både för dem och för oss. Vi fick vara ostörda under den tid som avsatts 

för intervjun. Tiden var väl tilltagen och i några fall var intervjun klar innan tiden 

var slut. Detta gjorde att inga svar stressades fram utan respondenterna hade tid att 

tänka efter. Mellan varje intervju fanns tid avsatt för oss författare att reflektera 

och diskutera över intervjumallen och de svar vi fick. Under de fem första 

intervjuerna hade vi en känsla av att respondenterna var lite avvaktande i sina 

svar. Efter den femte intervjun insåg vi att respondenterna kunde uppfatta våra 

frågor som om vi granskade hur de utförde sitt arbete. Från och med den sjätte 

intervjun inledde vi med att förklara att vi inte var ute efter att granska deras 

arbete utan att vi var intresserade av att förstå deras syn på tolkanvändning i 

socialt arbete. Vi anser att svaren då blev något mindre reserverade. Vi vill mena 

att detta är en effekt av de mediadrev som har förekommit de senaste åren och att 

socialarbetare är rädda för ”Janne Josefsson-effekten”. Vi menar dock att vår 

empiri är så pass stor att detta inte påverkar resultatet nämnvärt. Det faktum att vi 

mellan varje intervju reflekterade och diskuterade gjorde att vi som intervjuare 

blev bättre och bättre på att hålla ramen för intervjun då respondenterna ibland 

kom in på andra ämnen än tolkanvändning. 

  

Val av teori 

Då vi först var inne på att fokusera på samspelet mellan socialsekreterare, tolk och 

klient funderade vi på att använda oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv. 
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Under forskningsprocessen har vårt fokus flyttats från samspelet till 

kommunikationen mellan deltagarna i ett tolkat samtal. Detta gjorde att vi valde 

att analysera vårt resultat utifrån kommunikationsteorin. Vi använder oss av de 

modeller Nilsson och Waldemarsson (2007) presenterar. I två av modellerna 

refererar författarna till andra författare. Vi har sökt efter denna originallitteratur, 

men inte lyckats hitta denna. Vi är tveksamma till om dessa är utgivna i Sverige. 

Vi menar att vi egentligen skulle behövt rita en egen modell för kommunikation i 

ett tolkat samtal, då det i vissa fall har varit svårt att analysera utifrån de 

presenterade modellerna. Detta var dock inte möjligt inom tidsramen för detta 

examensarbete. Vi hade kunnat göra en bredare analys genom att använda oss av 

fler teorier. Vi valde dock att avstå från detta eftersom vi tror att vi fått fram en 

mer stringent analys genom att bara använda en teori.  

 

Resultatdiskussion 

Under intervjuernas gång har vi fått fram intressanta aspekter på tolkanvändning. 

Svaren på vår första frågeställning, vad som utmärkande för ett tolksamtal, är till 

stor del samstämmigt med den tidigare forskning som vi tar upp. Ett resultat vi 

anser värt att diskutera är att i början av intervjuerna menade respondenterna att 

det inte var någon skillnad på detaljrikedomen i ett tolkat och ett otolkat samtal. 

Under intervjuns gång när respondenterna reflekterat över våra frågor kom de 

fram till att detaljer trots allt försvann och lades till. På vår fråga om det inte 

påverkade utredningen hävdade de att så inte var fallet. Wadensjö (1998) skriver 

att det är i princip omöjligt, att se betydelsen av det som försvinner och det läggs 

till. Vi ifrågasätter därför hur socialsekreterarna kan avgöra detta.  

 

De flesta socialsekreterare var eniga om att tolksamtal tar längre tid.  Det tar 

längre tid att få till ett första samtal och utredningsprocessen blir ofta längre än i 

utredningar där tolk inte används. I SoL står att läsa att en utredning ska inledas så 

snart som möjligt och ska slutföras på kortast möjliga tid, dock senast inom fyra 

månader (Norström och Thunved 2006). Detta ser vi som motsägelsefullt och 

frågar oss vad det innebär för klienter i känsliga utredningar där tolk behövs. Vi 

förstår att det inte finns något annat alternativ än att använda sig av tolk och att 

tidsfördröjningen innan ett första samtal kommer till stånd kan bero på tillgången 

på tolkar. Vi menar att betydelsen av detta borde utforskas mer. 
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Vi hade väntat oss att respondenterna mer skulle betona tolkens roll som 

kulturbärare. Flertalet tog upp att mycket tid läggs på att informera klienten om 

svenska samhällets uppbyggnad, vilket tycks ske på bekostnad av det allmänna 

småpratet och i vissa fall fördjupade samtal. Förutom det nämnde i stort sett inte 

respondenterna de kulturella skillnaderna. Vi tror att det kan bero på att 

utredningssamtal är formella samtal (Nilsson och Waldemarsson 2007) som ofta 

har en förutbestämd och diger agenda som ska avhandlas under den avsatta tiden 

med tolken, vilket gör andra kulturella skillnader än de tidigare nämnda gällande 

samhällsstruktur inte får någon framträdande roll. 

 

Ett annat resultat vi finner nämnvärt, som går under vår andra frågeställning 

angående betydelsen av tolkens egenskaper, var de motsättningar som fanns bland 

respondenterna huruvida tolken ska vara neutral eller inte. De flesta ville ha en 

tolk som bara sitter vid sidan och översätter, men ändå spelar faktorer som 

personkemi och att tolken var social roll. När vi bad respondenterna beskriva de 

egenskaper hos tolken som var viktiga, beskrev de i våra ögon en telefontolk. 

Detta var dock någon som de flesta respondenter försökte undvika, vilket vi anser 

vara märkligt. Många av socialsekreterarna påpekade att den tekniska 

utrustningen var dålig, och vi tror att detta kan vara en av orsakerna. Vi tycker att 

det är anmärkningsvärt att man på ett socialkontor inte har den utrustning som 

krävs för att telefontolkning ska fungera. En annan anledning till att 

socialsekreterarna föredrar att ha tolken i rummet, istället för att använda sig av 

telefontolk tror vi beror på att tolken, trots sin neutralitet, deltar i och förmedlar en 

del av den ickeverbala kommunikation som sker mellan socialsekreterare och 

klient.  Detta verkar socialsekreterarna vara omedvetna om.  

  

Slutdiskussion  

Respondenterna ställde villigt och intresserat upp på våra intervjuer. Det visade 

sig dock att respondenterna ganska tidigt i intervjun blev förvånade över våra 

frågor och ägnade en del tid åt att reflektera kring hur de använder tolk. Svaren 

respondenterna gav ändrades i många fall när vi återkom till frågorna under 

intervjuns gång. Vi finner det förbryllande att en så vanligt förekommande 

företeelse i det vardagliga arbetet är så oreflekterat hos socialarbetare. En av 
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orsakerna till att vi fastnade för tolkanvändning som ämne för vårt examensarbete 

är att det inte tagits upp under utbildningens gång. Detta är något som vi har 

gemensamt med respondenterna, då ingen av dem har fått någon utbildning i 

tolkanvändning. Kommunikationsteorin betonar vikten av att studera den process 

kommunikation mellan människor utgör.  Vårt resultat visar att det kan vara 

komplicerat att kommunicera via tolk, men att det blir lättare ju mer man 

använder sig av det. Detta innebär att det är klienterna som står för utbildningen i 

hur tolk används. Svensktalande klienter inom socialtjänsten är en utsatt och svag 

grupp. De klienter vårt examensarbete tar upp är inte mindre svaga och utsatta. 

Vikten av att socialarbetare har en gedigen utbildning betonas ständigt. Vi frågar 

oss varför detta inte inkluderar tolkanvändning i klientsamtal. Vi vill därför 

återknyta till där vi började och har kommit fram till att utbildning av 

socialarbetare i tolkanvändning borde ske både inom utbildning och ute i det 

sociala arbetets praktik. Vi är medvetna om att detta ligger utanför syftet med vårt 

examensarbete men menar att det är viktigt att framhålla. 
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Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
 
Regina Johanson       Karin Selenbrink 
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Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

- Vad har du för erfarenhet av tolkanvändning? 

- Finns det utvalda socialsekreterare som tar tolkbesök? 

- Har kommunen några restriktioner på när och hur tolk bör/ska användas? 

- Varifrån kommer tolkarna? Är de auktoriserade?  

Samtalet 

Vilka egenskaper hos tolken är viktiga för dig? 

- Tilltro 

- Översättning 

- Kön och ålder 

Hur uppfattar du ett tolkat klientsamtal jämfört med ett samtal fört utan tolk? 

- Agenda 

- Räckvidd 

- Spontanitet och skämt 

- Formulering/uttryck 

- Icke-verbalt språk 

- Nyanser i språket 

- Missförstånd 

- Återkoppling 

- Samtalsväxling 

- Arenan 

- Allianser  

- Utbildning 

- Anhörigtolk/telefontolk 

Vad är viktigt för att vara en bra tolkanvändare? 

Vad är komplicerat? 

Vad är en tillgång? 

 


