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The purpose of this study was to understand social workers attitudes towards the use of 

interpreters in encounters with clients who have limitations in the Swedish language. 

Currently there is not much research in the use of interpreters from a social workers point of 

view and therefore it is of great importance to examine social workers attitudes. The use of 

interpreters is also a pressing issue due to the increasing use of interpreters within the area of 

social services. We choose to do a qualitative study interviewing six social workers at six 

different occasions. The social workers work in the area of social service and are in contact 

with children and families. The result was analyzed using three models of the communicative 

theory (filter and noise model, transmitter and receiver model, barrier model) and we have 

also used the social psychology’s view on attitudes. Overall the social workers had a positive 

attitude towards the use of interpreters. We also found that they preferred an authorized 

interpreter over a non-authorized interpreter. Simultaneously they expressed that the qualities 

of an interpreter sometimes carried greater weight than the authorization. Their attitudes 

towards the use of the client’s family as interpreters were negative. They thought that the use 

of family interpreters should be avoided. This study also brings up the social workers 

attitudes towards the Swedish law (8§ Förvaltningslagen), that regulates when to use an 

interpreter. Our study was an exploratory study and was not generally applicable. Finally we 

believe that there is a need for more research in the area.   
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1. Inledning 

I Sverige lever vi idag i ett mångkulturellt samhälle. Det mångkulturella samhället har vuxit 

fram genom att personer från olika länder har invandrat till Sverige, genom bland annat flykt 

och som arbetskraft. Invandringen till Sverige har sedan 1990 talet ökat (Kamali, 2002). År 

2009 var ett rekordår gällande invandring till Sverige, då 102 280 personer invandrade 

(Statistiska centralbyrån, 2010). Statistiska centralbyrån definierar invandrare som: personer 

som har för avsikt att stanna i Sverige i minst 12 månader och har uppehållstillstånd. 

Det mångkulturella samhället kan föra med sig positiva aspekter men det kan även leda till 

hinder och utmaningar (Sjöwall, 1994). Kamali (2002) skriver att många invandrare hamnar i 

ett utanförskap vilket gör att invandrare idag är en växande grupp bland socialtjänstens 

klienter. Den kontakt invandraren har med socialtjänsten är oftast den enda kontakt de har 

med det svenska majoritetssamhällets institutioner. Många invandrare behärskar inte det 

svenska språket vilket innebär att det ibland blir nödvändigt att anlita tolk. I och med ökad 

invandring ökar även tolkanvändningen i de svenska offentliga myndigheterna (Nyberg 

2000).  

 

I samband med att invandringen till Sverige har ökat har vissa förändringar i lagen ägt rum. 

Från början stod ingenting skrivet om tolkanvändningen i den svenska lagen, det var först år 

1971 som tillåtelse att anlita tolk introducerades i lagboken. Bestämmelsen utformades som 

en ”får-regel”, denna regel kunde hittas i den 9 § i äldre förvaltningslagen (Hellners och 

Malmqvist, 2007). Paragrafen ändrades år 1978 till dagens formulering som lyder: ”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” (8§ Förvaltningslagen). Det skedde 

alltså en skärpning i lagen gällande tolkanvändning.  

 

I socialt arbete används auktoriserade- och ickeauktoriserade tolkar samt närstående till 

klienten som tolkar. Närståendetolkar är oftast familjemedlemmar och vänner till klienten 

(Jareg och Pettersen, 2006). Auktoriserade tolkar ska ha fyllt 18 år, genomgått ett 

kunskapsprov och i övrigt vara lämplig som tolk (Kammarkollegiet, 2009). Kammarkollegiet 

är den myndighet i Sverige som utfärdar auktorisation för tolkar och har ansvar för tillsynen 

av dessa. Icke auktoriserade tolkar är tolkar utan kammarkollegiets auktorisation, de är 

anställda tolkar (vissa av dessa tolkar har utbildning). I Sverige finns det 1007 auktoriserade 

tolkar fördelade på cirka 35 språk (Kammarkollegiets årsredovisning, 2009). 
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Kammarkollegiet ger ut en vägledning, God tolksed, för hur de auktoriserade tolkarna bör 

utföra sina uppdrag. Där betonas bland annat vikten av att tolken ska vara opartisk i den 

mening att han eller hon inte ska företräda någon av parterna eller välja sida. Är tolken anlitad 

av en myndighet omfattas han eller hon av sekretesslagen (Kammarkollegiet, 2009).   

 

1.1 Problemformulering 

Kommunikation är en av människans mest grundläggande element (Dimbleby och Burton, 

1999), det är en egenskap som vi har redan från födseln (Eide och Eide, 2006). Begreppet 

kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder att man gör något 

med någon annan, tillsammans, eller att man har förbindelse med någon (Eide och Eide, 

2006). Lüttge (2005) pekar på vikten av kommunikationen genom att förklara att det är 

genom den man uppfattar och producerar verkligheten.  

 

Genom kommunikation uppstår bland annat kultur. Kultur kan betecknas som ett sätt att leva 

och den livsstil som är utmärkande för en grupp människor. Det faktum att människor växer 

upp under skilda förhållanden gör att de kommer att skilja sig åt både vad gäller förståelse av 

sig själva, sin omvärld och vad gäller de olika färdigheter som de utvecklar. Detta kan skapa 

svårigheter i kommunikationen mellan människor med olika bakgrund (Allwood och Franzén, 

2000). I socialt arbete möter socialarbetare många gånger en mångfald av klienter med både 

olika behov och olika bakgrund. I denna mångfald finns det klienter som inte talar eller förstår 

det svenska språket fullt ut (Eide och Eide, 2006). Det kan bli en dubbel utsatthet för klienter 

då de både är i behov av myndigheters hjälp och inte kan det svenska språket.  

 

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver” (2 kapitlet 2 § Socialtjänstlagen). För att personer som inte förstår det 

svenska språket ska få denna hjälp kan det då vara viktigt att ha en tolk som kan vara en länk 

mellan de som erbjuder detta stöd och klienten (Wadensjö, 1998). Att klienten ska kunna 

förstå den information som ges vid myndigheter är en moralisk, etisk och lagmässig rättighet 

(Wiener och Rivera, 2004). I 8 § Förvaltningslagen står det att en tolk bör anlitas vid behov 

när en myndighet har att göra med någon som inte behärskar det svenska språket.  

 

Det finns inte mycket forskning om tolkanvändning i socialt arbete, detta trots att 

tolkanvändning är relativt vanligt i praktiken. Men den forskning som finns är inom ramen för 
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vårdvetenskap och pekar på att det både finns positiva och negativa aspekter med 

användandet av tolk. Positiva aspekter med professionella tolkar (auktoriserade och icke 

auktoriserade) är att de lättare kan förhålla sig objektiva och att de har relativt stor 

fackkunskap. De negativa aspekterna kan vara att de intar andra roller och handlar utanför sin 

roll som tolk. Svårigheter som kan uppkomma i samtal där närståendetolkar används kan vara 

att klienten får svårigheter med att tala om delar av sin situation som han eller hon inte vill att 

närstående ska känna till (Jareg och Pettersen, 2006). En positiv aspekt med att använda 

familjemedlemmar eller vänner som tolkar kan vara att det i högre utsträckning blir samma 

person som tolkar (Wadensjö, 1998). 

 

Svenska medborgare ska ha rätt till att få den service och de rättigheter som det svenska 

samhället har att erbjuda. Klienter vänder sig till myndigheter för att få tillgång till dessa 

rättigheter. Det kan bli ett problem att få tillgång till dessa rättigheter om klienter och 

socialsekreterare inte talar samma språk. Tolken kan ses som den som ger människor 

möjlighet att få tillgång till det stöd som de behöver. Men bara för att tolk används löses inte 

alla svårigheter. Den forskning som finns i dagsläget om tolkanvändning ligger inom ramen 

för vårdvetenskap. Eftersom det knappt finns någon forskning om tolkanvändning i relation 

till socialsekreterare, kan det bli intressant att undersöka socialsekreterares attityder till 

tolkanvändning. Genom att undersöka socialsekreterares attityder kan man se om det blir 

samma resultat som den tidigare forskningen (som utgår ifrån ett tolk-, läkar- och 

klientperspektiv inom vården) eller om det kan uppkomma något nytt.  

 

Vår studie skulle kunna bli till nytta för gruppen invandrare, genom att socialsekreterares 

attityder beskrivs och medvetandegörs skulle det kunna leda till att inskränkning av rättigheter 

för gruppen invandrare minskar i framtiden. Eftersom attityder uppmärksammas skulle 

undersökningen kunna hjälpa socialsekreterarna i deras yrke i mötet med gruppen invandrare 

och tolkar. Detta på grund av att socialsekreterarna blir mer medvetna om sina attityder. 

Forskningsmässigt motiverar vi vår uppsats genom att peka på den forskning som redan finns 

om användning av tolk i samtal där klienter har begränsningar i det svenska språket. Denna 

forskning efterfrågar vidare forskning. Problemställningen är även teoretiskt förankrad då vi 

analyserat vårt resultat utifrån kommunikationsteorier och socialpsykologiska teoriers syn på 

attityder. Vår uppsats fyller även en kunskapslucka genom att det inte finns mycket forskning 

om just socialsekreterares attityder till tolkanvändning. På så sätt kan vår studie bidra till 

vidare forskning.  



   
 

4

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och därigenom söka förståelse för några 

socialsekreterares attityder till tolk i fysiska samtal klienter som har begränsningar i det 

svenska språket. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka egenskaper anser socialsekreterarna är viktiga hos tolken? 

2. Vilka attityder har socialsekreterarna till auktoriserade respektive icke auktoriserade tolkar? 

3. Vilka attityder har socialsekreterarna till användandet av klientens närstående som tolkar? 

4. Vilka attityder har socialsekreterarna till att det i 8§ Förvaltningslagen står att man ”bör” 

anlita tolk när myndigheter har att göra med någon som inte behärskar svenska? 

 

1.4 Definitioner av centrala begrepp 

Definitionerna av begreppen nedan kommer vi att utgå ifrån i vår studie.  

 

Attityd 

En attityd kan vara en persons inställning och förhållningssätt till ett objekt, en företeelse eller 

en viss situation. Attityder är tämligen varaktiga och relativt motståndskraftiga mot förändring 

(Permer och Permer, 1989). 

 

Professionella tolkar 

Under begreppet professionella tolkar kan det både rymmas auktoriserade och icke 

auktoriserade tolkar (Jareg och Pettersen, 2006). I Sverige har de auktoriserade tolkarna fått 

auktorisation av kammarkollegiet. Innan tolken får en auktorisation måste han eller hon 

genomgå den utbildning och de kunskapsprov som kammarkollegiet kräver 

(Kammarkollegiet, 2009). Med icke auktoriserad tolk menar vi i denna uppsats en tolk som är 

anställd och som möjligtvis har en utbildning. Tolken har dock inte den specifika 

auktoriseringen från kammarkollegiet. 

 

Närståendetolkar 

Barn, familj och vänner till klienten används ibland som tolkar av myndigheter (Jareg och 

Pettersen, 2006). I denna uppsats kommer vi att benämna klientens barn, familj och vänner 

som närståendetolkar.   
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de olika vetenskapliga artiklarna och 

avhandlingarna som vi funnit relevanta inom ämnet. Detta för att få mer kunskap och fler 

perspektiv inom ämnet för att kunna positionera vår egen studie i relation till tidigare 

forskning. En mer förklarande bild av tolkanvändning redogörs i bakgrundskapitlet.  

 

2.1 Vetenskapliga artiklar 

Through interpreters' eyes: comparing roles of professional and family interpreters 

(Rosenberg m.fl. 2008) 

 

I denna artikel jämförs professionella tolkar med familjetolkar. Artikeln behandlar möten 

mellan patienter och läkare som inte talar samma språk, detta inom primärvården. Författarna 

kom i sin artikel fram till att de professionella tolkarna såg sin roll som 

”informatinsöverförare”, ”skapare av en säker miljö för patienten”, ”medlare mellan kulturer” 

och ”bibehållare av yrkesgränser”. De familjemedlemmar som tolkade åt en släkting såg inte 

sig själva som ”en tolk”. De agerade istället som en tredje part, en ansvarsfull familjemedlem 

som ville fokusera på och försäkra sig om att deras närstående får rätt diagnoser och 

behandlingar. Slutsatsen i artikeln är att läkare alltid bör använda en professionell tolk, i 

möten med klienter som inte behärskar det språk som talas av majoritetsbefolkningen, för att 

säkerställa att information överförs korrekt. Det är dock även positivt att ha med en 

familjemedlem i möten för att denna ska kunna fungera som en värdefull förespråkare för 

patienten.   

 

"I am not a robot!" Interpreters' Views of Their Roles in Health Care Settings (Hsieh, 
2008) 
 

I studien undersöks hur tolkar själva upplever sina roller. Författaren har använt sig av 

deltagande observation av medicinska möten och djupintervjuer. Ett huvudsakligt resultat i 

studien är att tolkarnas egna upplevda roller skiljer sig från de roller de lärt sig under sin 

utbildning. Tolkarna är bland annat angelägna om institutionens mål, även om detta inte ingår 

i deras utbildningar. I artikeln tas bland annat upp att även om tolkens uppträdande verkar 

vara ”robotlik” brukar detta inte vara fallet. Ett exempel på detta är att tolken undviker 

ögonkontakt med de medverkande, detta för att låta dessa personer kommunicera mer direkt 
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med varandra och förstärka vårdgivarens och patientens relation. Slutligen menar författaren 

att även vårdgivaren har ett stort ansvar för att det tolkade samtalet ska bli lyckat.  

 

Bridging Language Barriers: How to work with an interpreter (Wiener och Rivera, 2004) 

  

I denna artikel skriver författarna att många patienter (i USA) med begränsad språkkunskap i 

engelska upplever en otillfredsställande förståelse i möten med sjukvården. 

Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att det både är vårdgivarens och tolkens 

ansvar att uppmärksamma om det uppkommer missförstånd. I samtal med klienter som inte 

förstår språket kan förståelsen öka om vårdgivarna håller sig till ett antal riktlinjer. De ska 

vara uppmärksamma på kroppsspråk och inte använda sig av ett invecklat medicinskt språk. 

Författarnas slutsats är att användandet av professionella tolkar, vid möten med patienter som 

har begräsningar i (det engelska) språket, är väsentligt för att försäkra ömsesidig 

tillfredsällelse och en terapeutisk kontakt mellan vårdgivare och patient.     

 

Interpreter as institutional gatekeeper (Davidsson, 2000)  

 

Davidsson undersöker hur tolkanvändningen på ett sjukhus i USA ser ut. I artikeln ligger 

fokus på medicinska intervjuer. Författaren menar att tolken inte är en neutral tolkare av en 

konversation utan tolken är snarare en aktiv medverkare i processen till att ställa en diagnos. I 

medicinska intervjuer är det patientens berättelser som ligger till grund för diagnosen. Tolken 

kan då ses som en institutionell grindvakt, som ”vaktar” vilken information som överförs 

vilket kan påverka diagnosen. Davidsson diskuterar att både tolkar och sjukhuspersonal, i 

hans studie, har för lite utbildning i tolkanvändning. Tolkarna som medverkade i Davidssons 

studie var anställda på det aktuella sjukhuset. De kände sig därav som en del av institutionen. 

Davidsson menar att detta leder till att tolkarna agerar för att uppfylla institutionens mål 

snarare än att vara neutrala översättare.  

 

Migrants' perceptions of using interpreters in health care (Hadziabdic m.fl. 2009) 

Författarna beskriver i denna artikel hur personer från forna Jugoslavien, som bor i Sverige, 

uppfattar den tolkhjälp de får i den svenska vården. Författarna samlade in sin data genom 

semistrukturerade intervjuer. Författarna tar i sin artikel upp att de intervjuade anser att 

tolkens kompetens, attityd och utseende är viktiga förutsättningar för ett lyckat tolksamtal. 
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Även en lämplig miljö var viktig för en lyckad tolksituation. En bra professionell tolk upplevs 

som mycket skicklig i medicinsk terminologi och språk. De intervjuade föredrog även en tolk 

som arbetade i direkt kontakt, framför exempelvis en telefontolk. Författarnas slutsats var att 

tolken ses som ett hinder samtidigt som han eller hon ses som nödvändig för att 

kommunikation inom sjukvården ska fungera. De menar att det är viktigt att använda tolk 

efter patienternas önskemål. 

 

2.2 Avhandlingar 

Restricting participation: Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum 
hearings in Sweden (Keselman, 2009) 

Syftet med denna avhandling är att belysa olika aspekter av kommunikativ delaktighet i 

tolkade utredningsintervjuer med ensamkommande rysktalande ungdomar. I denna 

avhandling belyses de kommunikativa dilemman som är svåra att hantera för handläggare, 

barn och tolk. De asylsökande barnen kommer till Sverige för att få stanna här. Resultat visar 

att de är aktiva aktörer i försöket att påverka sina ärenden. Barnens beskrivningar utgör ett 

viktigt underlag som ligger till grund för beslutsfattandet. Författarens studie har visat att 

ungdomarna kunde hindras av både handläggare och tolkar att fritt lägga fram sina åsikter. 

Tolkarnas hade exempelvis vid vissa tillfällen ändrat på både språket och formatet i barnens 

svar. Slutsatsen är att de kommunikativa villkor som uppstår i asylsamtal påverkar barnens 

möjlighet till deltagande och deras möjligheter att berätta om sina asylskäl. 

Interpreting as interaction: on dialogue-interpreting in immigration hearings and 
medical encounters (Wadensjö, 1992) 

 

Avhandlingen är beskrivande och utforskande, den är baserad på tjugo inspelade möten med 

rysktalande lekmän, svensktalande representanter för offentliga institutioner (poliser, läkare 

och sjuksköterskor) samt tolkar. Syftet med avhandlingen är att problematisera det tillsynes 

oproblematiska med tolkning. Avhandlingen siktar mot att analysera uppkomsten och 

hanteringen av brister i kommunikation. Wadensjö avslutar sin avhandling med att diskutera 

tolkens professionalism. Författaren menar att det vanligtvis anses högst önskvärt att tolken 

endast ska översätta ord för ord. Hon beskriver att professionella tolkar ofta argumenterar för 

att de ska hålla sig till den etiska normen att ”bara översätta och översätta allt”. Detta leder 

samtidigt till ett fördömande av ”tolken som förhandlare”. Wadensjö förklarar dessa åsikter 

med att tolkarna vill behålla sin yrkesmässiga trovärdighet. Studien visar dock på att när 
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erfarna tolkar står inför en konkret tolksituation är de väl medvetna om att de behöver göra 

mer än att ”bara översätta”, och att de även handlar därefter. Wadensjö menar att rollen som 

tolk är komplex och att tolken både är en översättare och en samordnare som medlar mellan 

olika parter.     

 
 
2.3 Vår uppsats i relation till den tidigare forskningen 

All den forskning vi tagit del av, med undantag från Olga Keselmans avhandling, belyser 

tolkning inom sjukvården. Detta fenomen verkar även vara en spegling av all den forskning 

som gjorts inom ämnet. Samma gäller utifrån vilket perspektiv det är forskat från, det 

vanligaste perspektivet är tolkens, men även klientens eller sjukvårdspersonalens perspektiv 

förekommer relativt ofta. Även om Keselmans avhandling till viss del belyser handläggarnas 

roll i det tolkade mötet är forskning som utgår från socialsekreterares perspektiv på 

tolkanvändning begränsad. Vi siktar härav att göra en inledande och utforskande 

undersökning om attityderna tolkanvändning inom socialtjänsten och utifrån 

socialsekreterarnas perspektiv.  

 

Artiklarna urskiljer professionella - och närståendetolkar. Många av dessa artiklar har 

undersökt tolkens egenskaper och vad detta har för betydelse i samtalet. Detta (tolkens 

egenskaper och professionella respektive närståendetolkar) är även av vikt i vår studie. Detta 

är alltså en likhet med den tidigare forskningen, perspektiven skiljer sig dock åt eftersom vi 

undersöker socialsekreterares attityder. Lagar gällande tolkanvändning berörs dock inte i 

artiklarna i någon större utsträckning, vilket vi kommer att beröra i vår uppsats. Eftersom vi 

har valt att undersöka användandet av tolk utifrån andra perspektiv än det som finns i den 

tidigare forskningen kommer det förhoppningsvis att mynna ut i nya upptäckter som kan 

inspirera vidare till ytterligare och mer fördjupad forskning inom ämnet.     

 

3. Bakgrund  

 
3.1 Val av litteratur 

Vårt val av litteratur baserar sig på användandet av tolk i samtal med klienter som har 

begränsningar i majoritetsbefolkningens språk. Av anledning att vi inte funnit någon 

forskning om socialsekreterares attityder kring användandet av tolk eller tolkanvändning i 



   
 

9

socialt arbete, har vårt litteraturval blivit mer inriktat på tolk och attityder till tolkanvändning i 

allmänhet.  

 

3.2 Tolk och tolkning 

”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” (8§ Förvaltningslagen). Lagen 

definierar inte vem som ska användas som tolk. I praktiken kan både auktoriserade och icke 

auktoriserade tolkar användas likväl som helt outbildade tolkar som är närstående till klienten. 

(Hadziabdic m.fl., 2009).  

 

Studier visar på att förståelsen ökar markant med tolk än utan (Wiener och Rivera, 2004). Att 

använda sig av tolk vid samtal med klienter som har begränsningar i det språk som talas av 

majoritetsbefolkningen kan vara en möjlighet till bättre kommunikation. Wiener och Rivera 

(2004) menar också att samma studier visar på att även om tolk används blir förståelsen inte 

lika hög som när myndighetsperson och klient talar samma språk. Wadensjö (1992) menar att 

personal vid sociala myndigheter ser tolken som nödvändig för att kunna garantera social 

service och rättsäkerhet. Likväl kan personalen uppfatta tolkar som ett störningsmoment i sin 

yrkesutövning. Inställningen kan förstärkas genom dåliga erfarenheter av tolkade samtal, som 

exempelvis blivit krångliga eller tagit mer tid än det var tänkt (Wadensjö, 1998). Anledningar 

till att myndighetspersoner inte anlitar tolk kan vara för att de tycker att tolken kostar för 

mycket pengar eller att processen tar för lång tid, både anlitandet och själva samtalet. En 

annan anledning kan vara att myndighetspersonen tror att tolken blir ett störningsmoment i att 

skapa tillit med klienten. Studier har dock visat på motsatsen (Wiener och Rivera, 2004). 

Myndighetspersoners uppfattningar om tolk och tolkanvändning kan påverkas av deras 

organisationers dubbla signaler. Organisationerna poängterar ofta vikten av tolkanvändning 

men vill samtidigt begränsa den på grund av ekonomiska skäl (Davidsson, 2000). 

 

Målet med tolkning är att underlätta effektiv kommunikation mellan två eller fler parter, 

exempelvis mellan vårdgivare och klient (Wiener och Rivera, 2004). Jareg och Pettersen 

(2006) menar att begreppet tolkning är komplext. Däremot skulle man enligt författarna på ett 

enkelt sätt kunna beskriva tolkning på följande: med stor tillförlitlighet översätta språk mellan 

människor som inte talar samma språk (Jareg och Pettersen, 2006). 
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3.3 Tolkens egenskaper  

Tolken behöver behärska två olika färdigheter, vilka är språkfärdigheter (exempelvis 

grammatik och fackkunskap) och tolkfärdigheter (det som skiljer en professionell tolk från en 

tvåspråkig person). Jareg och Pettersen (2006) menar att personliga egenskaper hos tolken kan 

vara minst lika viktiga som professionella kunskaper, så som fackkunskap. Med detta menas 

inte att det bara är vissa människotyper som passar som tolkar, de personliga egenskaperna 

går att träna upp. Bra personliga egenskaper hos en tolk kan vara yrkesstolthet, kunskap om 

vett och etikett, kunskap om kulturella koder samt empati och tolerans. Att ha bearbetat egna 

tankar och kriser är av vikt för att tolken inte ska involvera sig för mycket i klientens 

situation. Yrkesstolthet kan vara en bra egenskap då tolken därigenom tar sitt uppdrag på 

större allvar och håller sig till sin roll som tolk. Kunskap om kulturella koder och om vett och 

etikett kan vara bra för att undvika att kränka klienter i olika situationer. Empati handlar om 

att kunna ha inlevelseförmåga i klientens historia och känslor. Som tolk är det även viktigt att 

ha tolerans till klientens etnicitet, kön, sociala tillhörighet och sexuella läggning (Jareg och 

Pettersen, 2006).  

 

Tolken ska översätta innehållet i det som sägs, utan att ändra, lägga till eller ta bort något i 

samtalet (Kammarkollegiet, 1996). Detta kan upplevas som ett problem då inga människor 

helt och hållet kan vara passiva till allt som sägs (Wadensjö, 1992). Tolken kan alltså inte helt 

översätta ord för ord utan berättar sin egen tolkning av det som sägs. I ett samtal kan de flesta 

av tolkens yttringar ”analyseras” som nya versioner av tidigare yttranden. Därför kan de 

klassificeras som återgivningar som relaterar till original (Wadensjö, 1998). Wadensjö (1998) 

menar att detta kan resultera i att information går förlorad då tolken inte kan översätta allting 

eller då tolken inte översätter korrekt. Det är då av största vikt att tolken har kunskap om hur 

uttryck och ord används inom båda språkgrupper. Många författare menar alltså att tolkens 

uppgift är att så långt som möjligt översätta ord för ord. Nyberg (1989) menar däremot att 

tolkens uppgift är att förmedla ett budskap genom att göra det till sitt eget, och inte översätta 

det helt ord för ord. Enligt Nyberg (1989) kan det bli helt fel med bokstavliga översättningar. 

Det räcker inte med att tolken kan en mängd glosor, ibland måste detaljer offras för att få en 

övergripande helhet (Wadensjö, 1998).  

 

Hsieh (2008) betonar vikten av neutralitet, vilket innebär att tolken inte ska ta någons parti. 

Tolken har två klienter (exempelvis klient och socialsekreterare), oavsett vem som betalar 
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eller beställer tolken. Det finns riktlinjer som säger att tolkar ska vara så osynliga som möjligt 

(Rosenberg m.fl, 2007). Tolkar antar ibland en roll som kan uppfattas som robotlik, vilket 

innebär att det kan se ut som att tolkarna inte reflekterar över vad de gör. Hsieh (2008) menar 

dock att tolkarna i själva verket använder sig av inplanerade strategier. Exempelvis kan tolken 

undvika ögonkontakt med samtalsparterna för att göra sig mer osynlig och låta klienten och 

den professionella skapa en kontakt (Hsieh, 2008). Det är dock viktigt för samtalets kvalitet 

att tolken ställer frågor då denna inte förstår innebörden i det som sägs. Men ställer tolken för 

många frågor kan myndighetspersonerna uppfatta detta som inkompetens (Hsieh, 2008). Om 

en tolk märker att någon part i samtalet har missförstått varandra ska tolken inte ingripa. Det 

finns dock olika åsikter om detta i litteraturen (Jareg och Pettersen, 2006). 

 

Kultur kan ha stor påverkan på hur information uppfattas, en egenskap hos tolken som kan 

uppfattas positiv är om tolken har kulturell kunskap. Det kan ge fördelar för tilliten mellan 

alla inblandade i det tolkade mötet (Wiener och Rivera, 2004). Det finns dock inga tydliga 

riktlinjer för huruvida tolken endast skall vara en översättare eller även en förmedlare av 

kultur och kulturella koder (Hsieh, 2008).  

 

3.4 Professionella tolkar   

Jareg och Pettersen (2006) skriver att det är det offentliga (myndigheterna och de som arbetar 

som myndighetspersoner) som har ansvaret för att bädda för en god kommunikation med sina 

klienter, samt att det skall vara en full och likvärdig tillgång till den information och de 

tjänster som finns. För att kunna garantera detta krävs enligt Wadensjö (1998) utbildade tolkar 

som utför ett kvalificerat arbete och att dessa tolkar anlitas vid behov. Även Rosenberg m.fl. 

(2007) menar att professionella tolkar ska användas för att försäkra att översättningen blir 

korrekt.   

 

Det finns en vägledning för auktoriserade tolkar, God tolksed, som Kammarkollegiet (1996) 

gett ut. I God tolksed står det bland annat att tolken ska vara neutral och inte låta egna 

värderingar påverka det som sägs (Kammarkollegiet, 1996). Vägledning i God tolksed 

omfattar i huvudsak tre tumregler för tolkningens utförande. De tre reglerna är; att allt som 

sägs ska översättas, att översätta i jag-form och inte med indirekt tal (”när träffades ni”? och 

inte ”hon frågade när ni träffades”) samt att bara översätta och inte utföra andra uppdrag för 

någon av parterna eller ge uttryck för egna värderingar och åsikter (Wadensjö, 1998).  
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Litteratur om tolkar beskriver ofta tolken som antingen neutral eller som förespråkare för 

klient eller professionell. I den vetenskapliga artikeln, interpreter as institutional gatekeeper, 

diskuterar Davidsson (2000) däremot ett tredje alternativ, att tolken är en självständig part 

som styr och kontrollerar informationen. 

  

Professionella tolkar kan av anledningar som objektivitet, yrkeskunskap och fackkunskap vara 

att föredra. Tolkar brukar anta roller som ”informations överförare”, ”skapare av säker miljö”, 

”medlare mellan kulturer” och ”upprätthållare av professionella gränser”. Detta är roller som 

för det mesta anses positiva men arbetet med en professionell tolk är inte endast positivt 

(Rosenberg mfl., 2007). Svårigheter som kan uppstå med professionella tolkar är att tolken 

kan inta andra roller utanför sin roll som tolk. En roll som tolken kan inta är bland annat den 

”vikarierande jag” som börjar hjälpa till med praktiska saker som att boka tider eller ringa 

samtal åt klienten (Jareg och Pettersen, 2006). En annan svårighet som kan uppstå i 

användandet av tolk kan vara att veta om det som tolkats är direktöversatt eller om det 

innehåller inlägg från tolkens sida (Wadensjö, 1998). 

 

3.5 Närståendetolkar 

Forskning pekar på att professionella tolkar är att föredra, trots detta används ofta icke 

professionella tolkar bland annat inom sjukvården (Rosenberg m.fl.,2007 ). I en undersökning 

i Oslo år 2004 och 2005 svarade 81 % av den tillfrågade personalen (som var verksamma 

inom sjukvården) att de ofta eller någon gång hade använt sig av klienters familj eller vänner 

som tolkar (Jareg och Pettersen, 2006). Användandet av klienters familj eller vänner som 

tolkar kan medföra vissa svårigheter i form av att det kan bli svårt för de tolkande personerna 

att förhålla sig till personliga faktorer eller till tystnadsplikten. Det kan också få konsekvenser 

för klienten och själva samtalet. Klienten kan hålla tillbaka information som de inte vill 

avslöja för personer de känner privat. Andra problem som kan uppkomma är att de tolkande 

familjemedlemmarna inte känner till tolkregler, har svårt att inte komma med egna åsikter och 

fackkunskapen inom det specifika ämnet kan vara bristfälligt (Jareg och Pettersen, 2006). 

Närståendetolkar kan hamna i situationer de inte är tränade eller beredda på. De kan känna sig 

överväldigade eller generade när det kommer till att översätta privatare saker (Wiener och 

Rivera, 2004). Om det är barn som tolkar blir svårigheterna ännu mer tydliga (Jareg och 

Pettersen, 2006). Om barn används som tolkar kan situationen bli obehaglig för barnet och 

rollerna barn och förälder kan bli förvirrande (Wiener och Rivera, 2004).  
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Närståendetolkar fungerar som en tredje deltagare som oftast talar utifrån sig själva istället för 

att endast översätta från ett språk till ett annat. De brukar förändra de som sägs för att det ska 

bli en enklare översättning. Familjetolkar fokuserar mer på diagnoser och behandlingar (inom 

vården), som en del av deras ansvar som familjemedlemmar (Rosenberg mfl., 2007). En 

positiv aspekt med att använda sig av familjemedlemmar som tolk kan vara att det finns en 

viss kontinuitet i och med att familjemedlemmen exempelvis inte har ledigt på samma vis 

som en auktoriserad tolk (Wadensjö, 1998). Professionella tolkar brukar ange att det finns en 

spänning mellan rollen som tolk och att "hjälpa" klienterna. Denna spänning brukar inte 

familjetolkar känna av, de är på det klara med att de representerar sin familjemedlem. 

Rosenberg m.fl. (2007) pekar i sin artikel på att en familjemedlem inte ska användas som tolk 

men att de är värdefulla förespråkare för klienten.  

 

4. Teoretiska perspektiv 

Vi har i vår studie valt att använda oss av två teoretiska perspektiv. Dessa två perspektiv, som 

är teoretisk grund för analysen av vårt resultat, är kommunikationsteorin och 

socialpsykologins syn på attityder. I vår studie använder vi oss av den processinriktade 

kommunikationsteorin. I den processinriktade kommunikationsteorin finns det en mängd 

olika modeller, vi har dock valt att utgå ifrån tre modeller vilka är bärriärmodellen, sändar- 

mottagarmodellen och filter - och brusmodellen. Dessa tre modeller är bra till analysen av vår 

empiri eftersom kommunikation är väsentligt i det tolkade samtalet. Socialpsykologin skall 

beskriva, förklara, förstå och förutsäga sociala företeelser. Vanligtvis delas socialpsykologin 

in i två former, en psykologisk och en sociologisk socialpsykologi. Attitydbegreppet hör både 

till psykologin och sociologin och är därför centralt inom socialpsykologin (Nilsson, 2006). 

Eftersom vi ska studera attityder lämpar sig socialpsykologiska teoriers syn på attityder väl till 

analys av vår empiri.  

 

4.1 Kommunikationsteori 

En teori är en formulerad tanke och idé som bygger på erfarenhet om den verklighet som 

teorin beskriver. För att göra det abstrakta begripligt och hanterbart används teorier som är 

förenklingar av verkligheten (Nilsson och Waldemarsson, 2007).  

  

Teorin om kommunikation delas av Fiske (1997) in i två huvuddelar. Den ena huvuddelen är 

inriktad på kommunikationsprocessen och den andra på betydelsen i kommunikationen, 
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semiotiken, som har sina rötter i språkvetenskapen. Sändare och mottagare som individer är 

inte lika viktiga i den senare inriktningen. Därför anser vi inte semiotiken vara relevant för 

denna studie. Processinriktningen innebär att kommunikationen i grunden är en överföring av 

budskap. Den processinriktade kommunikationsteorin beskriver hur processen går till när 

människor skickar budskap till varandra och hur människor påverkas av processen (Fiske, 

1997). I vår studie använder vi oss alltså av den processinriktade kommunikationsteorin, 

eftersom tyngdpunkten ligger på sändare, mottagare, budskap samt den sociala situationen där 

kommunikationen sker. 

 

4.2 Kommunikationsmodeller 

Modeller är förenklingar av verkligheten och fyller i stort sett samma funktion som teorier, 

förutom att de är enklare och mindre generella. Det finns en mängd modeller som beskriver 

kommunikation(Nilsson och Waldemarsson, 2007). Nilsson och Waldemarsson (2007) menar 

att det hade varit omöjligt att endast använda sig av en modell då denna hade blivit 

oöverskådlig. Vi har i det teoretiska kapitlet valt att utgå ifrån tre modeller för 

kommunikation. Dessa tre modeller är barriärmodellen, sändar-mottagarmodellen och brus-

filter modellen. 

 

Barriärmodellen 

Barriärmodellen bygger på att det i all kommunikation finns barriärer som hindrar en direkt 

kontakt mellan människor. Modellen kan ses som att två människor står på varsin sida om en 

mur som utgör en barriär. Budskapet som skickas mellan de två personerna måste ta sig över 

barriären för att nå fram. Barriären som våra handlingar och vårt tal ska ta sig över kan 

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

som motparten säger och gör. Det vi säger till varandra är fyllt av värderingar och perspektiv, 

det blir då inte en neutral överföring av våra tankar och idéer (Nilsson och Waldemarsson, 

2007) 

 

Att titta in i en annan människas hjärna och se vilka idéer, erfarenheter och tankar som finns 

där, är omöjligt för oss människor att göra. Den enda möjligheten för att få veta vad som 

pågår i en annan människas medvetande är att tolka handlingar och tal som förmedlas till oss. 

Det som sägs (verbala) och de handlingar (ickeverbala) som sker mellan människor i samtalet 

kan ofta ses som avgörande i kommunikationen eftersom direkt tankekontakt mellan 
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människor är omöjlig. Handlingar och ord är alltså ett mellanled mellan sändare och 

mottagare för att förmedla budskapet. Ett exempel kan vara att rynka ögonbrynen som kan stå 

för förvåning. Ofta är det de icke verbala budskapen och kontexten som ger ledtrådar om den 

”verkliga” betydelsen. Det viktiga är alltså inte det som sägs utan det viktiga är att den 

innebörd och det innehåll som finns i det sagda kommer fram till mottagaren (Nilsson och 

Waldemarsson, 2007).  

 

Sändar- mottagarmodellen 

Sändar- mottagarmodellen är en kommunikationsmodell med fyra komponenter, dessa 

komponenter är; sändare, budskap, mottagare samt effekt. Det kan i korthet se ut såhär: Vem 

säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt? Modellen lägger stor vikt vid vem 

som är sändare respektive mottagare. Innebörden i vad som sägs kan bli helt olika beroende 

på situation och till vilka människor det sägs. En faktor som påverkar hur ett budskap 

formuleras och tas emot är relationen mellan sändare och mottagare. Kontexten i vilken 

kommunikationen äger rum spelar också stor roll för själva innehållet (Nilsson och 

Waldemarsson, 2007). 

För att få en lyckad effekt av kommunikationen bör vi, enligt sändar- mottagarmodellen, ha 

kunskap om de människor vi ska kommunicera med. Det är även viktigt att vara väl förberedd 

inför samtalet. För att få fram ett budskap till mottagaren behöver sändaren väga in faktorer 

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

och Waldemarsson, 2007). 

Filter- och brusmodellen 

Även om ord och handlingar är viktiga för ett budskap ligger, i filter och brusmodellen, 

innebörden snarare i sändarens och mottagarens medvetande (Nilsson och Waldermarsson, 

2007). Om ett budskap endast hade legat i orden hade missförstånd aldrig uppstått och med 

detta visar modellen att budskapet påverkas då det förflyttar sig mellan sändare och 

mottagare. Vägen som budskapet förflyttar sig i kallas i modellen för kanal. Exempelvis kan 

en kanal vara en telefonanslutning eller en e-mailkontakt men när det handlar om 

kommunikation i fysiska möten är kanalen våra sinnen. De mest centrala sinnena som 

används när vi kommunicerar ansikte mot ansikte är syn och hörsel (Nilsson och 

Waldemarsson, 2007). 
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Sändaren skickar sitt budskap via kanalen och i denna kanal, mellan sändare och mottagare, 

finns det brus och ett filter. Bruset finns på vägen i kanalen och filtret finns hos mottagaren. 

För att budskapet ska nå fram måste det passera bruset och mottagarens filter. Filtret som 

mottagaren har och som alla människor har, kan bestå av kultur, förutfattade meningar, språk 

och värderingar. Med brus menas i modellen de störningar som förvrider sändarens budskap 

på vägen genom kanalen mot mottagaren. Bruset kan bestå av olika saker, man brukar skilja 

mellan olika typer av brus som semantiskt, fysiskt och psykologiskt brus (Tubbs och Moss, 

2003). Exempel på en fysisk störning kan vara en dålig telefonledning medan en semantisk 

störning handlar om att sändare och mottagare på grund av olika språk och språkbruk gör 

olika tolkningar av budskapet. Det psykologiska bruset består av fördomar, misstänksamhet 

samt olika försvarsmekanismer. Bruset är svårt att undvika i all kommunikation. Filtren och 

bruset som finns på vägen mellan sändare och mottagare förvrider och förändrar budskapet. 

Förvridning och förändring av budskapet går att väga upp eller i alla fall förmildra genom 

kunskaper om och träning i kommunikation (Nilsson och Waldemarsson, 2007).  

 

4.3 Socialpsykologi  

Socialpsykologin var från början ett otydligt område och dess historiska utveckling har inte 

varit en rak process, utan det har varit en relativt krokig väg till dagens förhållandevis lätta 

avgränsning och identifiering. De flesta socialpsykologer anser att socialpsykologin uppstod 

först kring tiden för andra världskriget (Nilsson, 2006). Socialpsykologin är en subdisciplin, 

eller ett delområde inom psykologin och ämnet har även starka kopplingar till sociologin. 

Socialpsykologin är även en gränsvetenskap, det vill säga att den befinner sig i gråzonen 

mellan två besläktade vetenskaper (psykologin och sociologin), utan knivskarpa skiljelinjer 

mot någon av dem (Svensson, 1992). En vanlig definition av socialpsykologi är: “...attempt to 

understand and explain how the thought, feeling and behavior of individuals is influenced by 

the actual, imagined or implied presence of others“ (Nilsson, 2006, s.30).  

 

Socialpsykologins syn på attityder 

En attityd kan definieras som; ”en individs inställning och förhållningssätt gentemot ett 

objekt, en företeelse eller viss situation” (Permer och Permer, 1989, s.63). Socialpsykologin 

pekar på att våra attityder påverkas av vår omgivning och att attityder fungerar som 

”ordningsskapare” av världen. När vi ska reagera snabbt på något är det ofta våra attityder 

som guidar oss. Från början var socialpsykologer överens om att känner man till en persons 
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attityder kan man förutse deras handlingar (Myers, 2006). Många studier visar dock på att 

attityder inte alltid är direkt kopplade till en individs handlingar. Det personer säger skiljer sig 

ofta åt mot vad de sedan gör. Att attityder och handlingar skiljer sig åt beror på att de båda 

blir influerade av andra faktorer. En person kan exempelvis ha en attityd som talar för att man 

ska gå till kyrkan varje söndag. Personen gör dock inte detta på grund av faktorer som att 

andra inte gör det eller så går man inte till kyrkan för att vädret exempelvis är dåligt. Hur man 

till slut handlar är alltså situationsbundet. Attityder påverkar dock beteenden i viss grad och ju 

mindre influenser det kommer från andra håll, desto tydligare blir koppling mellan attityd och 

beteende. Att vara självmedveten om sina attityder leder också till en starkare koppling 

mellan attityd och beteende (Myers, 2006). Fler faktorer som tycks kunna förutsäga 

attitydbaserat beteende är hur stark och konsekvent attityden är, i vilken grad den är baserad 

på personliga erfarenheter och hur specifik den är (Bunkholdt, 2004).  

Människans attityder kan alltså påverka beteendet hos en individ men beteendet påverkar 

även attityderna. En liten handling kan göra att man senare har lättare att acceptera och göra 

en större handling. Handlingen kan alltså förändra attityder. Handlingar påverkar också våra 

moraliska attityder, det vi har gjort försöker vi alltid rättfärdiga. Vi försöker anpassa våra 

attityder till det vi gjort för att vi inte ska känna obehag eller motsättningar mellan våra 

attityder och handlingar. 

 

5. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt och våra metodologiska överväganden. De 

metodologiska överväganden som görs är avgränsningen av arbetet, valet av respondent eller 

informant, vilken kunskapssyn vi ska använda oss av, tillvägagångssättet för insamlingen av 

vår empiriska data, vårt urval samt etik och etiska förhållningssätt. I avsnittet diskuteras även 

arbetets validitet och reliabilitet. Uppsatsen har två författare, vi har inte delat upp 

arbetsuppgifterna i någon större utsträckning. Vi har genomfört den större delen av uppsatsen 

tillsammans och i samråd med varandra. Vid få tillfällen har vi arbetat enskilt, vid inläsning 

av tidigare forskning och när vi transkriberat ljudmaterialet. 

 

5.1 Avgränsning 

För att avgränsa oss valde vi att utgå ifrån talet som agerande och inte talet som text. Vi valde 

att inte fokusera på användningen av tolk vid hörsel- och talskador, inte heller tolkanvändning 

över telefon. Valen gjorde vi då vi anser att dessa tre varianter av tolkning inte kan tas med i 
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studien inom ramen för den tid vi har på oss. Vi ska alltså fokusera på tolkanvändning där 

klienter har begränsningar i det svenska språket, där vi fokuserar på samtal i direktkontakt 

mellan tolk, socialarbetare och klient. Vi har vidare valt att begränsa studien genom att inrikta 

oss på att intervjua sex socialsekreterare på en socialförvaltning. Vi valde att intervjua 

socialsekreterare som har erfarenhet av att arbeta tillsammans med tolkar och som arbetar 

med barn och familj i en medelstor svensk kommun. Avdelningen barn och familj valde vi för 

att försäkra oss om att socialsekreterarna kom i kontakt med klienternas närstående. Detta för 

att få möjligheten att undersöka om och i så fall hur dessa närstående användes som tolkar.  

 

5.2 Informant eller respondent? 

Enligt Grönmo (2006) finns det olika källor som man kan använda sig av när man ska samla 

in sin empiriska data. För att få svar på våra frågor kommer vi att använda oss av 

intervjupersoner. Grönmo (2006) menar att man ska avgöra om man vill kalla 

intervjupersonerna för informant eller respondent. Begreppet respondent används när 

personen som utfrågas ger information om sig själv, sin status, bakgrund, sina åsikter och 

upplevelser, medan benämningen informant används när den som utfrågas ger information om 

andra aktörers bakgrund, åsikter och status (Grönmo, 2006). Eftersom vårt syfte är att förstå 

socialsekreterarnas attityder till tolkanvändning kommer vi i denna studie att kalla våra 

intervjupersoner för respondenter. För att få lite variation kommer vi i det följande att 

använda oss av benämningarna respondent, socialsekreterare och intervjuperson. 

 

5.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutiken är ett sätt att se på kunskap och har utvecklats av de tyska filosoferna Wilhelm 

Dilthey och Hans-Georg Gadamer. Med en hermeneutisk studie vill man skapa förståelse. Det 

föll sig naturligt att inspireras av en hermeneutisk ansats eftersom vi har för avsikt att förstå 

socialsekreterares attityder till att använda sig av tolk. Hermeneutik betyder tolkningslära 

(Grönmo, 2006). Genom detta synsätt på kunskap utgår man från aktörernas egen förståelse 

av sina handlingar. När man tolkar handlingar och dess innebörder bygger detta på en 

förförståelse som tolkaren har, i det här fallet vår förförståelse som uppsatsförfattare. 

Förförståelsen används alltså som en viktig grund för förståelse av aktörerna och deras 

handlingar. Vår förförståelse inför uppsatsen bygger på socialpsykologins syn på attityder 

samt på kommunikationsteorin. Socialpsykologin ska beskriva, förklara, förstå och förutsäga 

sociala företeelser. Enligt ett socialpsykologiskt synsätt påverkas en persons tankar och 
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agerande både av attityder och sociala influenser. Enligt kommunikationsteorin uppstår det ofta 

hinder i kommunikation mellan människor. Vår förförståelse är att vi kan få en viss förståelse för 

dessa hinder med hjälp av tre kommunikationsmodeller som ingår i kommunikationsteorin. 

Förförståelsen kommer att bli en grund till vår förståelse av aktörerna. Vidare förutsätter 

hermeneutiska analyser att inga företeelser kan förstås oberoende av den större helhet den ingår i 

(Grönmo, 2006).  

 

5.4 Datainsamling  

Eftersom vi använder oss av det hermeneutiska sättet att se på kunskap föll det sig naturligt att 

inspireras av en kvalitativ datainsamlingsmetod. Grönmo (2006) menar att valet av metod 

styrs av syftet och den kunskap som vill nås med studien. Vill man få fram den enskilda 

individens tolkning och åsikter menar Grönmo (2006) att man ska använda sig av kvalitativ 

metod, på så sätt fångar man oftast upp de individuella synpunkterna. Kvantitativ studie visar 

däremot på hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är (Grönmo, 2006). Valet att 

utföra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ gjorde vi alltså då vi sökte förståelse för de 

individuella attityderna. Vi är medvetna om att valet av kvalitativa data inte kan belysa allt. 

Även om kvalitativ metod passar bra till vårt syfte är vi medvetna om att svårigheter kan 

uppstå. Grönmo (2006) skriver exempelvis att vid kvalitativ datainsamlingsmetod kan 

svårigheter uppstå då forskarens perspektiv, källkritiska- samt kontextuella förståelse 

påverkar resultatet. Ytterligare kritik mot kvalitativ metod är att den inte är generaliserbar. 

Men i kvalitativa studier är generaliserbarheten i vissa fall underordnad egenvärdet av att 

studera det enskilda och unika (Meeuwisse m.fl., 2008). I vår studie är vårt syfte inte att 

generalisera resultatet utan vi söker förståelse för enskilda socialsekreterares attityder. Mindre 

lokala studier kan dock ändå bevisa generella fenomen. Till viss del finns det alltså 

möjligheter att vårt resultat kan generaliseras på exempelvis liknande organisationer.  

 

Vi valde att samla in data genom intervjuer eftersom vi anser att vi genom samtal med 

socialarbetare får största möjliga förståelse för socialarbetares attityder till tolkanvändning. I 

huvudsak finns det tre intervjumetoder, strukturerad, halvstrukturerad och ostrukturerad. Den 

strukturerade metoden ger relativt låsta svar och ger oftast svar i form av mer kvantitativa data 

medan den ostrukturerade metoden går ut på att styra respondenterna så lite som möjligt. Den 

halvstrukturerade metoden är ett mellanting mellan de två ovanstående (Bell, 2006). Kvale 

och Brinkmann (2009) definierar den halvstrukturerade intervjumetoden som en intervju där 

målet är att inhämta beskrivningar av respondenters livsvärld, detta i syfte att tolka 
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innebörden av det som har beskrivits. Vi valde att använda oss av den halvstrukturerade 

metoden eftersom vi ville förhålla oss öppna för respondenternas svar. Samtidigt ville vi ha 

möjlighet att följa upp frågor och styra intervjun genom teman så att den kretsade kring våra 

forskningsfrågor. Om vi hade valt den helt ostrukturerade metoden skulle detta möjligtvis ha 

blivit svårt eftersom vi på grund av den ostrukturerade metodens stora omfång och tidskrav 

skulle kunnat gå miste om information vi söker (Bell, 2006). Vi är även medvetna om att vi 

genom en halvstrukturerad intervjuform kan gå miste om viss information, på grund av att vi 

styr frågorna.  

 

Under intervjuerna hade vi en intervjuguide med färdiga frågor och teman (bilaga 1). 

Frågorna var framförallt öppna, vilket innebär att frågorna var ställda på så sätt att man inte 

kunde svara enbart ja eller nej (Bell, 2006) och följdfrågor kunde ställas vid behov. För att 

kunna samla in den data vi behöver valde vi att använda oss av ljudinspelare. Jacobsen (2007) 

menar att det är en fördel att använda sig av ljudinspelare i intervjuer för att minska på 

antecknandet och på så sätt upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt. Att använda sig av 

ljudinspelare är även av vikt för att vi inte ska gå miste om information och för att 

respondenterna ska bli korrekt återgivna. Det inspelade materialet transkriberades för att vi 

lättare skulle kunna analysera vårt material. Vi är medvetna om att transkribering kräver tid 

men vi anser att det inte blir några större svårigheter då vi är två personer som skriver denna 

uppsats och hjälps åt. 

 

Vi har sökt efter forskning inom ämnet i olika databaser (Artikelsök, Elin, Libris, 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Science direct, Social 

services abstract, SveMed+ och sociological abstracts), vi har då använt oss av sökorden tolk, 

socialt arbete, interpereter, social work, interpreting, interpret, tolkanvändning, översättare, 

socialsekreterare och tolk, tolkning och tolksamtal. Vi har flera gånger sökt efter litteratur och 

forskning, som handlar om tolkanvändning i socialt arbete, med hjälp av en bibliotekarie och 

vi har inte funnit mycket information om just tolkanvändning i socialt arbete. 

 

5.5 Urval 

I en studie väljer man ut en analysenhet som ska studeras. Den vanligaste analysenheten 

kallas aktör, en aktör kan exempelvis vara en individ, grupp eller en organisation. Vi har valt 

att hålla oss till mikronivå där vi valde ut individer (aktörer) som arbetar med de frågor vi vill 
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studera (Grönmo, 2006). I kvalitativa studier kan man använda sig av strategiskt urval vilket 

innebär att man under processens gång strategiskt väljer ut de mest intressanta enheterna att 

studera. Vi har i vår studie valt att utgå från strategiskt urval då vi har valt ut socialsekreterare 

med de kunskaper som vi tror är mest relevanta för vår studie. En av oss har tidigare haft sin 

praktik på den valda socialförvaltningen och vi har därigenom en förförståelse av att 

socialarbetarna där använder sig av tolkar relativt ofta.  

 

Socialförvaltningen vi valde arbetar med allmänt och individuellt förebyggande insatser för 

barn och ungdomar, utredningar om den enskildes behov liksom stöd- och 

behandlingsinsatser. Avdelningen rekryterar, utbildar och tillsätter kontaktpersoner, 

kontaktfamiljer och familjehem, genomför institutionsplaceringar och annan vård i olika 

former. På denna socialförvaltning kommer socialsekreterarna alltså i kontakt med familjer 

och barn, det kan bli intressant för vår uppsats att undersöka om dessa familjer och barn 

används som tolkar. Dessa socialsekreterare är verksamma i en medelstor kommun i södra 

Sverige. Kommunen har över 80 000 invånare varav 16,8 % har utländsk bakgrund 

(kommunens hemsida). Vi valde socialförvaltningen i den kommunen på grund av 

tidsmässiga och praktiska skäl. Det strategiska urvalet är en öppen process där urvalet av 

enheter är relativt flexibelt. Detta innebär att nya enheter kan inkluderas under studiens gång 

(Grönmo, 2006). Från början var det tänkt att vi bara skulle intervjua socialsekreterare från en 

viss grupp inom socialförvaltningen. Det strategiska urvalet tillåter kompletteringar under 

studiens gång. Vi inkluderade även socialsekreterare från andra grupper eftersom vi inte 

kunde få tillräckligt många respondenter från första gruppen. Det visade sig vara gynnsamt 

för vår uppsats eftersom de olika grupperna har skilda arbetsområden och därmed kan vi få en 

bredare bild av socialsekreterarnas attityder till arbete med tolk. Vi nämner inte dessa grupper 

vid namn för att vi anser att det inte är etiskt försvarbart, då grupperna är så pass små och 

risken finns att man kan känna igen respondenterna. Socialsekreterarna i de andra grupperna 

arbetar även de mer eller mindre direkt med barn och familjer.  

 

Vi har valt att intervjua sex socialsekreterare. Anledningen till att vi valde det antalet 

socialsekreterare var för att vi ville hålla antalet aktörer inom en rimlig nivå. Med en rimlig 

nivå menar vi att ha möjlighet till att få så uttömmande information som möjligt från varje 

aktör. Grönmo (2006) menar att man ska förhålla sig till få enheter för att den kvalitativa 

intervjun förutsätter så mycket information om varje enhet. Vidare diskuterar Grönmo (2006) 

om resursmässiga bedömningar. Dessa bedömningar kan handla om tid och resurser som kan 
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påverka urvalsstorleken. Den tid och de resurser man har påverkar även hur omfattande 

informationsinsamlingen blir (Bell, 2006). Detta har också påverkat vårt val av antal 

respondenter, hade vi haft mer tid skulle respondenterna troligtvis ha varit fler. 

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Vi tog genom e-mail och telefon kontakt med socialsekreterare på en socialförvaltning som 

arbetar med barn och familjer och informerade om syftet med vår uppsats. När 

respondenterna tackat ja till medverkan mailade vi ett informationsbrev (bilaga 2) till dem där 

vi beskrev vårt ämnesval, vårt tillvägagångssätt och de etiska riktlinjer vi kommer att förhålla 

oss till. Med detta informationsbrev bifogade vi även en preliminär intervjuguide. Detta 

gjorde vi för att de skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället.  

 

Vi valde att hålla individuella intervjuer för att vi som nybörjare lättare ska kunna ta tillvara 

på all information. Dessutom tror vi att respondenterna i en gruppintervju kan påverka 

varandras svar. Under intervjuerna var vi båda delaktiga genom att vi båda ställde frågor och 

följdfrågor. Vid en intervju var endast en av oss närvarande på grund av sjukdom. Vi anser 

dock inte att detta har påverkat vår uppsats i någon vidare mening eftersom vi båda tagit del 

av det inspelade materialet från den intervjun. Vid två intervjuer ställdes frågorna från 

intervjuguiden av bara en av uppsatsförfattarna. Detta på grund av att den andra 

uppsatsförfattaren, genom en praktikperiod, har haft kontakt med respondenterna. Valet 

gjorde vi för att vi ville undvika att den uppsatsförfattare som har kontakt med respondenterna 

inte i någon större mån skulle påverka respondenternas svar. De enskilda intervjuerna tog i 

genomsnitt 30 minuter. Enligt Jacobsen (2007) ska intervjuerna inte vara längre än en och en 

halv timme till två timmar men de ska helst inte vara kortare än en halvtimme. Våra intervjuer 

låg på minimum gränsen för vad som anses lämpligt. Hade intervjuerna varit för korta kan 

man gå miste om information medan om intervjuerna är för långa kan det resultera i att 

informationen blir för omfattande för forskaren, det kan även bli rörigt och tröttsamt för 

respondenterna. Innehållet i intervjun kan också påverkas av vilken miljö man befinner sig i. 

Det är viktigt att välja en miljö som är naturlig för respondenterna (Jacobsen 2007), därför har 

vi gjort intervjuerna på respondenternas arbetsplats. En intervju som hålls i respondenternas 

naturliga miljö kan för respondenterna kännas mindre hotfullt, samtalet kan i sin tur bli mer 

avslappnat (Jacobsen, 2007). 
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I vår studie kommer vi inte nämna socialsekreterarna vid namn, istället väljer vi att namnge 

respondenterna med bokstäverna A, B, C, D, E och F, utan inbördes ordning. 

 

5.7 Reliabilitet 

Grönmo (2006) menar att reliabiliteten visar hur pålitligt datamaterialet är. Vi anser att 

reliabiliteten i vår studie är hög eftersom resultatet inte enbart bygger på våra subjektiva 

tolkningar utan vår empiri bygger på faktiska omständigheter. För att ytterligare stärka 

reliabiliteten i studien transkriberade vi datainsamlingen. Reliabiliteten i kvalitativa studier 

blir påverkad av att forskarens betydelse är större i samband med insamlingar av kvalitativa 

data än den är vid kvantitativa data. Det kan även finnas en risk att vi som intervjuare 

influerat respondenternas svar. Detta på grund av att vid alla former av social kontakt, som i 

denna studie vid intervjuer, sker en påverkan på respondenter av forskaren. Vi har försökt 

vara neutrala både när vi utformade och ställde frågorna samt när respondenterna svarade. 

Klargörande följdfrågor ställdes under intervjuerna när så behövdes, både från intervjuaren 

och respondenten. På så sätt undveks feltolkningar.  

 

5.8 Validitet 

Grönmo (2006) definierar validitet som empirins relevans i förhållande till studiens 

problemformulering. Även om reliabiliteten är hög (alltså att vi har tillförlitliga data) är det 

inte säkert att dessa data är relevanta (valida) för det vi har för avsikt att studera. En studies 

empiri kan alltså ha hög reliabilitet men samtidigt låg validitet. Det finns en skillnad mellan 

validiteten i kvantitativ respektive kvalitativ forskning (Grönmo, 2006). Grönmo (2006) tar 

upp olika former av validitet i kvalitativ forskning; kommunikativ validitet, pragmatisk 

validitet och kompetensvaliditet. Kommunikativ validitet innebär att forskaren diskuterar med 

andra kring materialet och dess relevans i förhållande till problemformuleringen. Vi har i 

första hand diskuterat och haft en dialog med vår handledare. För att värdera validiteten i vår 

studie har vi, med vår handledare, under processens gång diskuterat kring vår empiri, 

analysen av vår empiri och metoden. Om syftet är att undersöka respondenters känslor, 

erfarenheter eller upplevelser kan validiteten i intervjuer vara svår att kontrollera 

(Denscombe, 2009). Men forskaren kan bedöma empirin genom den pragmatiska validiteten 

då forskaren bland annat kan kontrollera data med andra källor och kontrollera utskriften med 

respondenten. Eftersom vi hade ett flertal intervjuer kunde vi jämföra dessa data med 

varandra. Kompetensvaliditeten handlar om att det är viktigt för forskaren att hitta aktörer 
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med god kännedom om ämnet (Jacobsen, 2007). Sannolikheten i vår data bedömer vi som 

god. Detta då vi själva valt ut de intervjuade på grund av vår vetskap om att respondenterna 

har erfarenhet av att använda tolk i sitt arbete med klienter. Vi har inte funnit någon anledning 

till att misstro våra respondenters utsagor. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validiteten uppnås bland annat genom att forskaren 

intar ett kontrollerande och ifrågasättande förhållningssätt. Under uppsatsskrivandets gång bör 

man fråga sig upprepade gånger om undersökningen görs kring det som studien ämnar 

undersöka. Detta gjorde vi genom att vi gång på gång tittade på vårt syfte, våra frågor och 

andra viktiga utgångspunkter och funderade på om vi undersökte det vi skulle undersöka. 

Validiteten är inte en kvalitetskontroll som görs i studiens slutskede utan det är något som 

sker kontinuerligt (Kvale och Brinkmann, 2009).   

 

5.9 Etiska överväganden  

I alla etiska överväganden ska man väga samhällsintresset mot det lidande som man kan 

åsamka de individer man intervjuar. Det finns inte tillräckligt med forskning om 

tolkanvändning i socialt arbete (Wadensjö, 1992) trots att det är vanligt förekommande i 

praktiken (Nyberg, 2000). Dessutom pekar viss litteratur på att det är ett relativt outforskat 

ämne (Wadensjö, 1992). Härav anser vi vårt uppsatsämne som samhällsrelevant.  

 

Att undersöka socialsekreterares attityder till tolkanvändning kanske inte är ett av de 

känsligaste ämnen men etiska problem kan ändå uppstå. Vi är även medvetna om att vi i våra 

intervjuer kan få fram attityder som kan uppfattas som mindre tilltalande för respondenterna. 

Eventuellt kan socialsekreterare uttrycka missnöje med organisationen eller med specifika 

tolkar. Det är då viktigt för oss som intervjuare att ta hänsyn till konfidentialitetskravet och vi 

har valt att inte avslöja respondenternas namn, arbetsplats och personuppgifter i vår uppsats så 

ingen enskild person ska behöva lida av detta.  Vi tror att nyttan med vår uppsats genom ny 

kunskap överväger det eventuella lidande för enskilda individer. 

 

Vi har tagit hänsyn till de delkrav som finns inom vad som kallas för individskyddet. 

Vetenskapsrådet (2009) skriver om forskningsetiska överväganden som man bör ta hänsyn till 

i en studie. Forskningsetiska överväganden (det grundläggande kravet om individskydd) är 

uppdelat i fyra delkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att de berörda respondenterna informeras 
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om uppsatsens syfte och villkor som gäller för deltagarna i undersökningen. Vid 

datainsamling som sker via intervjuer, så som i denna uppsats, ska informationen ske muntligt 

eller som skriftlig förhandsinformation. Det är även viktigt att informera om vilka 

uppsatsförfattarna är, deras namn, utbildningssituation och deras handledares namn. Med 

samtyckeskravet menas att deltagarna själva bestämmer om de vill delta i undersökningen. En 

intervjuperson har även rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

handlar om att de medverkande har rätt till anonymitet vilket innebär att de inte ska kunna 

identifieras. Detta krav handlar även om att forskarna ska vara medvetna om tystnadsplikten 

när det gäller etiskt känsliga frågor. Det sista delkravet som är nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som inhämtats om enskilda individer bara får användas för det tänkta syftet. Som 

uppsatsförfattare är det vår uppgift att informera intervjupersonerna om dessa individskydd. 

 

Vi har både genom e-mail och muntligt informerat intervjupersonerna om dessa punkter. Vi 

har även lämnat skriftlig information om studien i form av ett informationsbrev (Bilaga 2) 

samt hur de uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas. Informerat samtycke inhämtade 

vi innan intervjuerna påbörjades. Respondenterna har alltså deltagit i intervjun frivilligt. 

Respondenterna i vår studie har blivit informerade om sin rätt att de när som helst kan avbryta 

intervjun och att de kan vägra att svara på frågor. Konfidentialiteten anser vi vara hög 

eftersom vi inte kommer ange namn, arbetsplats eller övriga uppgifter som skulle kunna leda 

till att respondenterna blir igenkända. Efter intervjun informerade vi respondenterna att de 

kunde få ta del av det transkriberade materialet. Detta för att respondenterna ska få möjlighet 

att kontrollera om det de menade uppfattades på rätt sätt. Det var endast en av respondenterna 

som ville det. Vi kommer att förvara all data (som personuppgifter) så att ingen obehörig kan 

få tillgång till dem. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer det inspelade 

intervjumaterialet att förstöras. Vi uppfyller även nyttjandekravet då vårt insamlade material 

bara nyttjas i denna studie.  

 

Ett etiskt dilemma som kan uppkomma är hur vi ska förhålla oss till att en av oss tidigare haft, 

genom en termins praktikperiod, kontakt med två av respondenterna. Detta kan påverka 

objektiviteten, vi tror dock inte att kontakten har påverkat vår studie i vidare mening. Vi valde 

att de färdigskrivna frågorna under de två nämnda intervjuerna inte ställdes av 

uppsatsförfattaren som har haft kontakt med respondenterna, på så sätt har vi försökt undvika 

att den tidigare kontakten ska kunna påverka objektiviteten.   



   
 

26

6. Resultat och analys 

 
I detta avsnitt börjar vi med att redovisa våra respondenters bakgrund och hur ofta de träffar 

klienter med begränsningar i det svenska språket samt hur ofta de använder sig av tolk vid 

dessa möten. Vårt resultat är sedan uppdelat i fyra kategorier. Dessa kategorier är tolkens 

egenskaper, socialsekreterarnas attityder till professionella tolkar, närståendetolk samt 

socialsekreterarnas attityder till 8§ Förvaltningslagen. De tre första kategorierna är utformade 

efter de teman som belysts tidigare i bakgrundskapitlet. Den fjärde kategorin uppkom under 

uppsatsens gång och handlar om socialsekreterarnas attityder till lagens utformning (8§ 

Förvaltningslagen). Vår empiri kommer att varvas med analys av empirin utifrån 

kommunikationsteorin samt socialpsykologins syn på attityder. Empirin kommer även att 

varvas med den tidigare litteraturen och forskningen som vi tagit upp tidigare i 

bakgrundskapitlet. 

 

6.1 Bakgrundsinformation 

Samtliga socialsekreterare har socionomexamen och ingen av dem har någon form av 

utbildning i tolkanvändning. Våra intervjupersoner har inte heller tagit del av några kurser 

eller liknande i ämnet. Litteraturen (Wadensjö, 1998) vi tog del av belyste vikten av att 

myndighetspersoner som arbetar med tolk har kunskap eller utbildning i kommunikation över 

språkgränser. Socialsekreterarna i vår studie har arbetat med socialt arbete allt från tre och ett 

halvt år upp till trettiotvå år. Majoriteten av socialsekreterarna som vi intervjuat har arbetat 

med socialt arbete omkring åtta år. 

För att få en bild av hur tolkanvändningen ser ut bland respondenterna frågade vi vad 

begränsningar i det svenska språket innebär för dem, hur ofta de träffar klienter som har 

begränsningar i det svenska språket samt hur ofta de använder sig av tolk vid dessa möten. 

Med begränsningar i det svenska språket menar samtliga respondenter att det är när man inte 

kan framföra sin åsikt eller när man inte riktigt kan föra sin egen talan. ”När man inte har full 

tillgång till språket. Många av våra klienter tycker att de kan svenska. Men eftersom vi många 

gånger delger svåra saker, tänker jag att man måste tala bra svenska” (respondent E). 

Respondent B menar att i och med att de arbetar med myndighetsutövning är det viktigt för 

dem att veta att klienterna förstår det som sägs. Respondent A berättar om svårigheterna med 

att avgöra om det behövs tolk vid klientsamtal. Socialsekreteraren berättar att klienterna 

ibland kan mer svenska än vad myndighetspersoner tror och vice versa.  
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Respondenterna ger olika svar beträffande hur ofta de träffar klienter som har begränsningar i 

det svenska språket, från nästan dagligen till ett antal gånger i månaden. ”Hur ofta dessa 

möten äger rum varierar, det är olika i olika perioder” (respondent A). Respondent B och D 

träffar klienter som har begränsningar i det svenska språket några gånger i månaden, medan 

respondent E träffar dessa klienter dagligen i och med att hon arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn. Även respondent C och F träffar klienter med begränsningar i det svenska 

språket dagligen.  

 

Vid dessa möten med klienter använder sig respondenterna av tolk i så stor utsträckning de 

kan. Vid avtalade möten där tolk behövs försöker samtliga respondenter alltid använda sig av 

tolk. ”... men sedan kan det uppstå situationer när en människa bara står framför en och att 

man kanske får tillgripa någon nödlösning. Antingen via ett tredje språk eller med gester eller 

någon landsman som kan något lite bättre eller så” (respondent C). Respondent E använder 

sig ofta av tolk i och med att hon dagligen arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

Intervjuperson A menar dock att om det finns minsta tveksamhet erbjuder respondenten tolk. 

Respondent D använder sig alltid av tolk i möten med klienter som har begränsningar i 

språket.    

 

6.2 Tolkens egenskaper 

 
Neutralitet – ”fade in the wall?” 

Neutralitet är en egenskap hos tolken som socialsekreterarna värderar högt. Denna egenskap 

nämnde nästan samtliga socialsekreterare (A, B, C, och D). Med neutralitet menade 

socialsekreterarna att tolken bara ska översätta det som sägs, inte lägga till något eller 

involvera sig för mycket i varken klienten eller socialsekreteraren. Respondent D tycker inte 

att tolken ska göra egna tolkningar i samtalet. ”Alltså sånt tycker jag inte om. De ska vara 

neutrala och översätta det som sägs och ingenting annat” (respondent D). ”En bra tolk ska, det 

finns ett uttryck, han ska ”fade in the wall”. Man ska inte märka om tolken är med, då är det 

en bra tolk” (respondent C). Respondent C menar samtidigt att det kanske skulle bli konstigt 

om tolken bara satt som en staty, orörlig och inte reagerade på någonting alls. Dessa attityder 

som våra respondenter uttryckte stämmer överens med bland annat Kammarkollegiet (1996) 

som betonar vikten av neutralitet.  

 

Respondent C säger att man inte ska märka att tolken är med i samtalet samtidigt som det 
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skulle bli konstigt om tolken satt som en staty. Detta diskuterar även Wadensjö (1992) då hon 

menar att tolkens roll är komplex med både en roll som neutral översättare och förmedlare. 

Det är alltså bra om tolken kan förhålla sig så neutral som möjligt men Wadensjö (1992) 

menar att det inte går att uppnå en hundraprocentig neutralitet. Att våra respondenter betonade 

vikten av neutralitet kan förstås utifrån barriärmodellen. I barriärmodellen tas det upp att det 

alltid finns barriärer som hindrar en direkt kontakt mellan människor. Tolken kan ses som 

ytterligare en barriär i kommunikationen utöver den barriär som redan existerar. Exempel på 

en barriär som existerar kan vara att socialsekreterare och klient har olika positioner, klienten 

är i beroendeställning. Det är alltså viktigt att tolken förhåller sig neutral utan egna 

värderingar och perspektiv så att denna barriär kan minska.  

 

Tydlighet och korrekt översättning - Tolken som ett instrument? 

Socialsekreterare B menar att klienterna ibland vill säga något till tolken, som de inte vill att 

tolken ska föra vidare till socialsekreteraren. Det händer att klienter ibland försöker alliera sig 

med tolken. Det är då viktigt att tolken är tydlig med att han eller hon endast är där för att 

tolka menar respondent B. Respondent A, D och F menar att tolken inte ska lägga till egna 

tankar och värderingar i samtalet. “Jag kan tycka att tolken ska vara ett instrument som om 

han vore en telefon” (respondent A). Samma respondent (A) diskuterar dock att det ibland kan 

vara trevligt när tolken blir en del av samtalet, respondenten menar dock att det inte är 

professionellt. Respondent A menar alltså att det är mer professionellt om tolken inte lägger 

sig i och bara översätter ordagrant. Även respondent F menar att tolkarna ska översätta det 

som sägs korrekt för att inte gå miste om för många detaljer. ”Jag tycker att tolkarna ska säga 

”jag” tillexempel och inte hon säger eller han säger” (respondent F).  

 

Respondenternas attityder i ovanstående stämmer överens med det som tas upp i tidigare 

forskning. Då tolken inte översätter allting eller då tolken inte översätter korrekt kan 

information gå förlorad (Wadensjö, 1998). En av de tre viktiga tumreglerna för tolkar är att de 

ska översätta i jagform och inte med indirekt tal (”när träffades ni”? och inte ”hon frågade när 

ni träffades”) (Wadensjö, 1998). Detta är alltså något även respondenterna i vår studie 

poängterat.  I filter - och brusmodellen påverkas ett budskap på vägen mellan sändare och 

mottagare. På denna väg, i kanalen, finns det brus och filter som kan förvränga det 

ursprungliga budskapet. Att respondenterna betonar vikten av att tolken är tydlig och korrekt, 

för att detaljer inte ska gå förlorade, kan alltså förklaras med denna modell, då tydlighet kan 

underlätta för budskapet att nå mottagaren utan större förändring. 
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Professionalism – En distanstagande tolk? 

Respondent E betonar vikten av tolkens professionalitet. ”De ska också kunna handskas med 

mycket och kunna ta det på ett professionellt sätt” (respondent E). Respondent E menar att det 

är bra om tolkarna är lugna, självsäkra och lyhörda och kan framföra det som 

socialsekreteraren har att säga till klienten och det klienten säger till socialsekreteraren. En 

annan viktig egenskap som socialsekreterarna B och D angav var vikten av att tolken kan sin 

roll och att de följer den. ”Jag hade en kvinnlig tolk som fnissade mycket åt klienten och sa 

ååh kolla så söt han är. Jag tycker hon betedde sig oproffsigt” (respondent D). Även 

respondent F menar att det är viktigt att tolken är tydlig, uppmärksam och inte svävar ut för 

mycket. Att tolken tål att höra ett och annat utan att falla i gråt, bli upprörd och involvera sig 

är de viktigaste egenskaperna enligt respondent C. Även respondent D menar att det är av stor 

vikt att tolken inte involverar sig personligt i klienten. Får tolken en för personlig kontakt med 

klienten använder socialsekreteraren (D) gärna en annan tolk vid nästa tillfälle.  

 

Ovan beskrivs ett exempel på hur en tolks oprofessionella beteende kan se ut (kvinnan som 

fnissade under ett klientsamtal). Intervjupersonernas attityder kring tolkens roll och 

professionalitet liknar det som Jareg och Pettersen (2006) skriver om i sin bok tolk og 

tolkebruker och det Davidsson (2000) tar upp i sin studie. Jareg och Pettersen (2006) menar 

att det är bra om tolken har yrkesstolthet eftersom han eller hon då tar sitt arbete och sin roll 

som tolk på större allvar och med högre grad av professionalitet. Även Davidsson (2000) 

betonar i sin studie att det kan uppkomma problem då tolken inte håller sig till sin roll. 

Respondenterna menade vidare att det är viktigt att tolken inte involverar sig för mycket i 

klienterna. Att ha bearbetat egna tankar och kriser är av vikt för att tolken inte ska involvera 

sig för mycket i klientens situation menar Jareg och Pettersen (2006). 

 

Rollen som tolk – kulturförmedlare? 

Att som tolk ha med sig en annan kultur än den svenska uppfattas olika av socialsekreterarna. 

Respondent E menar att det är positivt när tolken i det tolkade samtalet ibland säger till 

socialsekreteraren ”så kan du inte ställa frågan, i vår kultur menar man mer såhär….”. Att 

tolken förklarar vissa kulturella koder för socialsekreteraren under samtalets gång är bra 

menar respondent E. Medan respondent B och D menar att det snarare är efter eller innan 

möten (med klienter som har begränsningar i det svenska språket) som det kan vara viktigt 

med tolkens kulturella kunskap. Är socialsekreterarna intresserade eller känner att de behöver 

ha kunskap om vissa kulturella skillnader tycker socialsekreterarna att det är bra att de kan 
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fråga tolken om dessa olikheter. ”Ibland åker man ju i bil till klienten tillsammans med tolken, 

då kan man prata om sådana saker. Hur det ser ut i olika kulturer och hur dem är. Men inte i 

samtalet med klienten, då tycker jag att det kan bli lite snett” (respondent, D). Det är positivt 

att tolken har kunskap om klientens kultur och situation. Det hjälper tolken att kunna hantera 

olika situationer menar respondent B. Däremot är det inte säkert att klienten och tolken 

kommer från samma land bara för att de pratar samma språk berättar samma respondent.  

Majoriteten av socialsekreterarna menar alltså att det är viktigt att tänka på att tolkens 

kulturella egenskaper och kunskaper inte ska diskuteras i samtal med klienten. Sändar- och 

mottagarmodellen betonar att kontexten i vilken kommunikationen äger rum spelar stor roll 

för själva innehållet. Kommunikationen mellan socialsekreterare och klient i det tolkade 

samtalet kan försvåras och innehållet kan förändras om det samtidigt diskuteras kultur. Å 

andra sidan var det ett fåtal socialsekreterare som ansåg att det kunde vara positivt att tolken 

förklarade kulturella skillnader i själva samtalet. Dessa attityder kan förklaras med filter- och 

brusmodellen genom att man kan se tolken som en person som kan minska bruset i kanalen 

genom att förklara de kulturella koder och skillnader som uppkommer. För att få en lyckad 

effekt av kommunikationen bör vi, enligt sändar- mottagarmodellen, ha kunskaper om de 

människor vi ska kommunicera med. Då kan det vara till hjälp om tolken kan förmedla sina 

kunskaper om den aktuella kulturen till socialsekreterarna. Våra respondenter hade alltså olika 

åsikter om huruvida kultur ska förmedlas i samtal. Även i litteratur som behandlar ämnet tolk 

finns det olika åsikter om huruvida tolken ska vara en kulturförmedlar i samtal mellan 

myndighetsperson och klient (Jareg och Petersen, 2006, Wiener och Rivera, 2004).    

 

Kön och ålder  

Majoriteten (A, B, C, D och E) av respondenterna menade att det kunde vara en fördel med 

manliga, lite äldre tolkar. Ibland kan det vara en fördel att använda sig av manliga tolkar 

eftersom de har mer mandat som män menar respondent A. Vidare diskuterar respondenten att 

klienterna kanske lyssnar mer på en mansröst i vissa kulturer. Respondent E har mest använt 

sig av manliga tolkar. Männen är enligt respondent E bättre, kvinnorna involverar sig lätt i 

klienten och känner medlidande. ”De brukar också fnissa och flamsa mer. Männen är mer 

raka och det är bra. Men det får inte förloras för mycket känsla heller” (respondent E). Även 

respondent A har träffat duktiga tolkar som varit män. Men respondent A menar att det inte 

behöver betyda att det är för att de är män som de varit duktiga som tolkar. ”Kön tror jag inte 

har spelat någon roll” (respondent F). Att majoriteten av respondenterna uttryckte en åsikt om 
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att manliga tolkar ofta var bättre kan ses som anmärkningsvärt, vilket diskuteras vidare i vår 

avslutande diskussion.      

 

När det kommer till ålder menar respondent A att det inte spelar så stor roll, ”men är man 

äldre har man kanske mer pondus” (respondent A). Respondent F menar att äldre tolkar har 

mer erfarenhet och därigenom kan det kännas tryggare i det tolkade samtalet. Respondent E 

menar att de yngre killarna i nittonårsåldern oftast är oseriösa och översätter inte lika bra som 

de äldre. Respondent D har använt sig av tolkar i åldrarna mellan 25-50 år och har även haft 

tolkar som varit pensionärer. Respondent D menar däremot att det inte finns någon direkt 

skillnad på tolken beroende på om han eller hon är ung eller gammal. Även respondent C 

menar att det inte spelar någon roll om tolkarna är unga eller gamla, bara de kan sin sak. 

Samtliga socialsekreterare tycker dock att de personliga egenskaperna överväger och är av 

större vikt än ålder eller kön.  

 

Barriären (som beskrivs i barriärmodellen) i samtal, som våra handlingar och vårt tal ska ta 

sig över, kan bestå av ålder och kön. Om ålder och kön ses som en barriär sätter de sin prägel 

på hur vi tolkar det som motparten säger. Ett exempel på hur kön kan utgöra en barriär kan ses 

i respondent E: s uttalande om att kvinnor ibland är mer flamsiga och att de även kan 

involvera sig mer i klienten. Ett exempel på hur ålder kan utgöra en barriär kan ses i svaret 

som intervjuperson E ger gällande att de yngre killarna oftast är mer oseriösa än de äldre. 

Majoriteten av respondenterna ansåg dock att de personliga egenskaperna var viktigare än 

tolkens kön och ålder. Även Jareg och Pettersen (2006) betonar vikten av de personliga 

egenskaperna så som empati, tolerans och yrkesstolthet. 

6.3 Socialsekreterares attityder till professionella tolkar 
 
Auktoriserad tolk 

Samtliga socialsekreterare uttryckte att de kände sig mer eller mindre okunniga i vad en 

auktorisation var och vad skillnaden mellan en auktoriserad respektive en icke auktoriserad 

tolk var. ”Jag trodde att alla våra tolkar i så fall var auktoriserade” (respondent D). Endast en 

av respondenterna nämnde kammarkollegiet och deras auktorisation vid definieringen av en 

auktoriserad tolk. ”Det är en som genomgått ett prov av kammarkollegiet och blivit godkänd” 

(respondent C). I och med att socialsekreterarna ofta använder sig av tolk blev vi förvånade 
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över att det var så pass oreflekterat, bland socialsekreterarna, om de använder sig av 

auktoriserade tolkar eller inte.  

 

Alla intervjupersoner menar dock att de kopplar auktorisationen med någon form av 

utbildning. ”Jag tänker nog att det är kopplat till en utbildning och en anställning också” 

(respondent A). ”Det ska vara någon form av kvalitetsstämpel tänker jag” (respondent B). 

Även respondent F menar att auktorisationen borde innebära en högre kvalitetsgrad. Fyra av 

respondenterna (B, D, E och F) diskuterade att de inte visste om tolkarna som de använde 

(från deras tolkförmedling) var auktoriserade eller inte. ”Jag vet faktiskt inte vilka som är 

auktoriserade och vilka som inte är det. Men jag tror jag vet vilka det är som är auktoriserade, 

beroende på sättet dem pressenterar sig för mig och för klienten. De har ett proffsigt 

uppträdande” (respondent E). Respondent F berättar att socialsekreterarna använder den 

tolkförmedlingen som kommunen har. ”…vi får nog aldrig veta om tolkarna är auktoriserade 

eller inte. Jag har mest utgått ifrån att de är auktoriserade” (respondent F). Samtliga 

respondenter är alltså osäkra på om de tolkar de använder är auktoriserade eller inte. 

 

Icke auktoriserad tolk 

Majoriteten av respondenterna uttryckte osäkerhet när de skulle definiera en icke auktoriserad 

tolk. Samtliga socialsekreterare anser att en icke auktoriserad tolk är en person som arbetar 

som tolk utan eller med en mindre omfattande utbildning. ”De är ju alla de andra tolkarna, 

dem som är registrerade tolkar och vad jag förstår där så behövs inte så mycket utbildning för 

att bli det, utan det görs väl någon lämplighetsbedömning på tolkförmedlingen” (respondent 

B), ”dem är ju ändå godkända fast dem inte är auktoriserade då” (respondent D). Respondent 

F definierade en icke auktoriserad tolk på följande: ”den som inte genomgått prov som visar 

att man är auktoriserad”.  

Även om respondenterna uttryckte osäkerhet kring sina kunskaper om auktoriserade och icke 

auktoriserade tolkar hade samtliga respondenter förutom respondent D åsikter kring 

auktoriserade- och icke auktoriserade tolkar (som vi kommer att redovisa för under 

kommande rubrik). Den socialpsykologiska traditionen visar på att attityder med få kunskaper 

om objektet sannolikt är högst instabila (Bunkholdt, 2004). Vilket innebär att de attityder som 

socialsekreterare uttrycker kring auktoriserade och ickeauktoriserade tolkar inte behöver vara 

så varaktiga och kan lätt bli utsatta för förändringar.  
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Auktoriserade tolkar – på gott och ont 

Samtliga respondenter menar, som ovan nämnt, att de inte exakt vet vad en auktorisation 

innebär eller att de inte vet om det är en auktoriserad tolk de arbetar med. Respondenterna var 

dock överens om att en auktorisation är något positivt. Socialsekreterarna (med undantag från 

respondent D) kunde identifiera ett antal fördelar med auktoriserade tolkar. Fördelar som 

nämndes var att de auktoriserade tolkarna med stor sannolikhet hade goda kunskaper i lagar 

och regler, yrket de tolkar inom, att de var godkända och kontrollerade och att tolken kunde 

hålla sig inom sin roll som tolk. ”De kan vara mer insatta i att tolka utifrån det svenska 

systemet, för det har jag förstått att det lär man sig mer i den utbildningen också” (respondent 

B). ”Man kan ställa högre krav på en sådan tolk” (respondent C). Jareg och Pettersen (2006) 

menar att en tolk behöver behärska två olika färdigheter, språkfärdigheter (exempelvis 

grammatik- och fackkunskap) och tolkfärdigheter (det som skiljer en professionell tolk från 

en tvåspråkig person). Intervjupersonernas svar på vilka fördelar som finns med en 

auktoriserad tolk kan placeras inom dessa två färdighetskategorier. Att de har kunskap om 

lagar och regler och det yrke de tolkar inom hamnar då inom den språkliga färdigheten och att 

de är kontrollerade och kan hålla sig till sin roll hamnar i tolkfärdigheter. Enligt sändar- 

mottagarmodellen behöver sändaren för att få fram ett budskap till mottagaren väga in 

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

En klient kan ha olika förväntningar beroende på inom vilken organisation klienten har vänt 

sig till. Det kan härav förklaras varför det är viktigt att tolken har fackkunskaper om den 

aktuella organisationen han eller hon tolkar inom.  

 

Tystnadsplikten diskuterades av majoriteten av respondenterna som ett exempel på en fördel 

med en auktoriserad tolk. Socialsekreterare F anser att de auktoriserade tolkarna borde vara 

mer insatta i lagen och ta den på större allvar än en icke auktoriserad tolk. Även tolkarna i 

Rosenberg m.fl. (2008) studie menar att det för tolken är viktigt att vara ”skapare av säker 

miljö” vilket kan innebära att de håller sig till tystnadsplikten.  

 

Samtliga respondenter ansåg att det inte finns några nackdelar med användningen av 

auktoriserade tolkar. ”Det finns nog inga specifika nackdelar vad jag kan komma på nu” 

(respondent E). Detta finner vi intressant och diskuterar vidare om det i avslutande diskussion. 

 

Icke auktoriserade tolkar – på gott och ont 
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Socialsekreterarnas kunde inte uttrycka några specifika fördelar med användandet av icke 

auktoriserade tolkar. Samtliga respondenter (utom respondent D som avstod från att svara) 

uttryckte att nackdelen med icke auktoriserade tolkar var att man inte med samma säkerhet 

kunde lita på tolkens kompetens bland annat eftersom denne inte har samma utbildning som 

en auktoriserad. Om tolken inte har tillräckligt med kunskap kan det försvåra ett samtal där 

tolk används. Med barriärmodellen kan man förklara hur bristen på utbildning kan ses som 

ytterligare en barriär i samtalet. Enligt filter- och brusmodellen förändras och förvrids 

budskapet som finns på vägen mellan sändare och mottagare på grund av de brus som finns. 

Förändringen och förvridningen av budskapet går att förmildra genom kunskapen om och 

träning i kommunikation enligt filter och brusmodellen. Finns inte denna kunskap blir 

förvridningen starkare. Respondent E ansåg att icke auktoriserade tolkar många gånger kunde 

vara mer flamsiga och oprofessionella och att dessa samtal kunde bli mindre bra. ”Det kan 

också ta mycket tid eftersom man kanske måste boka in ett nytt möte om samma sak” 

(respondent E). En nackdel som respondent B har uppmärksammat med icke auktoriserade 

tolkar är att de har svårt att komma i tid. I filter- och brusmodellen brukar det skiljas mellan 

olika typer av brus som fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus. Att tolken inte kommer i 

tid kan ses som en fysisk störning som försämrar samtalets kvalitet. 

 

Alla intervjuade socialsekreterare var samtidigt överens om att kompetensen inte alltid är 

direkt kopplad till auktorisationen, de menar att det finns kompetenta tolkar utan formell 

utbildning. ”…om de inte är auktoriserade tror jag inte har så stor betydelse” (respondent D).  

Trots att respondenterna uttrycker att kompetensen inte behöver sitta i auktorisationen har de 

ändå inte uttryckt några fördelar specifikt för icke auktoriserade tolkar. Även respondent A 

menar att kompetensen inte behöver sitta i auktorisationen ”… vissa kanske inte är lämpliga 

som personer” (respondent A). Som vi nämnde innan kan en barriär bestå av brist på 

utbildning eller auktorisation men genom socialsekreterarnas utsagor blir det tydligt att 

personliga egenskaper kan väga upp detta.     

 

Närståendetolkar 

 
Närståendetolkning – ett nödvändigt ont? 

När familjemedlemmar tolkar kan inte respondent B vara säker på att budskapet framförs. 

Samtliga respondenter anser att man i första hand inte ska använda sig av familjemedlemmar 

eller närstående som tolkar. Respondent B försöker undvika att använda sig av 
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familjemedlemmar som tolkar. Den som tolkar bör helst vara någon som inte har med ärendet 

att göra anser respondent C. Finns det en kollega som kan klientens språk och det är en 

akutsituation där man inte kan få en tolk på så kort varsel tycker respondent C att det är okej 

att kollegan översätter. Kollegan har oftast inte någon beröring med ärendet i sig. Respondent 

D menar att när släkten eller vänner tolkar lägger de oftast in sina egna värderingar. Släkten 

vet mycket och de kanske berättar lite mer än vad de egentligen ska. Då blir det oftast inte 

klientens ord som översätts menar respondent D. ”Jag har varit med om det, då klienten var en 

mamma som hade äldre barn, döttrar som vi var tvungna att använda som tolkar enligt dem. 

Men då märkte ju vi att det faktiskt var dem som styrde mamman, hon fick inte det så som 

hon ville ha det utan det var dem som bestämde hur hon skulle ha det. Så vi fick sluta med 

det. Men först tänkte man att det kan ju vara bra, det kan ju vara en trygghet för mamman. Det 

visade ju sig att det inte var så” (respondent D). 

 

Jareg och Pettersen (2006) menar att användandet av klienters familj eller vänner som tolkar 

kan medföra vissa svårigheter i form av att det kan bli svårt för de tolkande personerna att 

förhålla sig till personliga faktorer eller till tystnadsplikten. Det kan också få konsekvenser för 

klienten och själva samtalet. Närståendetolkar kan hamna i situationer de inte är tränade eller 

beredda på (Jareg och Pettersen, 2006). I filter- och brusmodellen skickar sändaren sitt 

budskap via kanalen och i denna kanal, mellan sändare och mottagare, finns det brus och 

ett filter. Bruset finns på vägen i kanalen och filtret finns hos mottagaren. För att budskapet 

ska nå fram måste det passera bruset och mottagarens filter. Enligt filter och brusmodellen har 

alla människor ett filter som består av kultur, förutfattade meningar, värderingar och språk. I 

citatet ovan blir det tydligt att döttrarnas filter påverkade det slutgiltiga budskapet. När 

budskapet kom genom döttrarnas filter hade det ursprungliga budskapet förändrats, eventuellt 

på grund av deras värderingar för vad som är bäst för deras mamma.  

 

När det handlar om myndighetsutövningar tycker respondent E att det är extra viktigt att man 

använder sig av en professionell tolk och inte familjemedlemmar eller vänner. Vid exempelvis 

utredningssamtal, ska det inte vara någon familj som tolkar anser respondent E. Men vid 

exempelvis hembesök, när det handlar mer om vardagliga saker, kan det vara en fördel att ha 

en närstående till klienten som tolk. Det kan ge klienten en trygghet och det blir mer lättsamt 

anser respondent E. Inom organisationen avråds man att använda sig av familjemedlemmar 

som tolkar för att man inte ska behöva utnyttjas som tolk i familjen menar respondent F. På så 

sätt kan man också undvika att det blir bristande tolkat anser samma respondent. Även Jareg 
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och Pettersen (2006) berör detta när de skriver att problem som kan uppkomma är att de 

tolkande familjemedlemmarna inte känner till tolkregler, har svårt att inte komma med egna 

åsikter och fackkunskapen inom det specifika ämnet kan vara bristfälligt. 

När barn tolkar – ett nödvändigt ont? 

Samtliga respondenter menar att det varken blir bra för barnet eller för de vuxna om det är ett 

barn som tolkar. ”På något sätt är det föräldrarna som ska ansvara för sitt barn och skydda sitt 

barn, barnen kan bli väldigt utsatta i sådana situationer då de tvingas tolka åt sina föräldrar” 

(respondent A). Även om barnen är 16 eller 18 år tycker respondent A att det är fel ändå, men 

ju yngre barnen är desto värre är det. Respondent B tycker att det blir ett ansvar för barnet 

som barnet egentligen inte ska behöva ha. ”Det      är inte rätt mot barnen, de kan hamna i en 

position att tolka saker som de egentligen inte borde känna till eller ha kännedom om” 

(respondent B). När barnen ska översätta åt föräldrarna handlar det oftast om barnen själva. 

På avdelningen där man arbetar med barn och familj menar respondent F att det finns risk för 

det. ”Det är inte rätt att utsätta någon för det. Då får man försöka lösa det. Är det något 

brottom eller om det är att förmedla en tid eller så, så tycker jag att det är helt okej. Om det 

inte går att lösa på något annat sätt, så kan man försöka undvika det så långt det går” 

(respondent F). Respondent C anser också att man inte ska låta barn tolka åt sina föräldrar, 

men i akuta situationer då man inte har något annat val tycker respondent C att det är okej att 

barn översätter. ”Emellanåt kan det ju vara harmlöst om någon frågar exempelvis vad står det 

här? Vart ska jag gå? Vad betyder detta? Det är klart att man kan svara på det, man får ju inte 

vara alldeles rigid” (respondent C). Även respondent D menar att det i akuta möten kan vara 

okej att använda barn som tolkar, dock ska barnen inte tolka om det är för känsliga saker de 

ska behöva översätta. ”Nu får du säga till mamma och pappa att imorgon ska du gå till skolan. 

Det kan jag säga men inte alltså samtala om känsliga saker, absolut inte” (respondet D). Alla 

socialsekretare var överens om att man inte ska använda sig av barn som tolkar.  

 

Dessa attityder stämmer överens med den tidigare litteraturen som vi läst och tagit upp här. 

Om barn används som tolkar kan situationen bli obehaglig för barnet och rollerna barn och 

förälder kan bli förvirrande (Wiener och Rivera, 2004). Barn kan hamna i situationer de inte 

är tränade eller beredda på. De kan känna sig överväldigade eller generade när det kommer till 

att översätta privatare saker (Wiener och Rivera, 2004). Våra intervjupersoner menade 

samtidigt att det i akuta situationer är okej att använda sig av barn som tolkar. 

Socialsekreterarna har en åsikt om att man inte ska använda sig av närståendetolkar men ändå 
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görs detta i vissa situationer. Detta kan förklaras med socialpsykologins syn på attityder som 

menar att en attityd inte alltid stämmer överens med handling/beteende. En attityd är 

situationsbunden. Ibland, beroende på situationen måste socialsekreterarna använda sig av 

närståendetolkar trots att deras attityder egentligen talar emot användandet av 

närståendetolkar. Dock kan en liten handling eller attitydförändring, enligt det 

socialpsykologiska sättet att se på attityder, leda till en större handling. Att socialsekreterarna 

använder sig av barn som tolkar vid mindre känsliga situationer skulle enligt detta synsätt 

alltså kunna leda till att handlingen blir mer omfattande och att barnen vid senare tillfällen 

används vid flera situationer.  

 

6.5 Socialsekreterarnas attityder till 8 § Förvaltningslagen 

”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” (8 § Förvaltningslagen). 

 

Samtliga socialsekreterare med undantag av en (A) ansåg att ordet ”skall” skulle vara mer 

passande i denna lagparagraf än ordet ”bör”. Respondent B, D och F uttryckte en tydlig åsikt 

om att ordet ”bör” borde bytas ut till ”skall”. De diskuterade kring klienters utsatthet vid 

myndighetsutövningar och att det är av största vikt att klienterna är med på vad som händer. 

Socialsekreterare C anser att det är bra med en lagparagraf som trycker på att myndigheter ska 

använda sig av tolk. Respondenten menar att det ger styrka att kunna hävda att det är viktigt 

och nödvändigt med tolk. Respondent F berättade att klienter ibland inte vill att en tolk ska 

medverka eftersom de anser sig kunna tillräckligt med svenska. ”…många som kan nästan 

svenska är för stolta för att tala om att de inte förstår. Så kan det lätt bli missförstånd, därför 

tycker jag att det ska stå skall men det är från fall till fall, vad det är man ska förmedla och hur 

viktigt det är att man verkligen förstår exakt allting” (respondent F). Även socialsekreterare C 

och E ansåg att det borde stå skall i den nämnda paragrafen eftersom det är viktigt att undvika 

missförstånd vid myndighetsutövningar som påverkar människors liv. Dessa två 

socialsekreterare hade dock viss förståelse för formuleringen. De uppgav två olika 

anledningar; ”Jag antar att det står bör för att man är medveten om att det kan vara omöjligt 

kanske emellanåt att hitta en tolk, men jag tolkar bör väldigt starkt, nästan som ett skall” 

(respondent C). ”Men det kanske står bör för att man inte ska kränka klienter, det kan ju 

kränka en klient om hon eller han inte känner att den behöver en tolk” (respondent E). 

Respondent A är den enda socialsekreteraren som anser att den nuvarande formuleringen är 
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nödvändig för att tolken ibland blir sjuk och kan inte närvara. Socialsekreteraren diskuterade 

även svårigheterna med tolkanvändning då klienten inte vill använda sig av tolk. Respondent 

A berättade om ett ärende med en kvinnlig klient där socialsekreteraren tyckte det hade varit 

bra att ha en tolk närvarande, men där klienten själv inte ville. Respondenten talade om 

dilemmat mellan viljan att föra ett korrekt samtal och viljan att respektera klientens åsikt. 

 

Med undantag av en respondent ansåg alla socialsekreterarna att det borde stå ”skall” i lagen 

istället för ”bör”. Enligt det socialpsykologiska synsättet fungerar attityder som 

”ordningsskapare” av världen. När någon ska reagera på något är det ofta deras attityder som 

guidar dem. Det är tydligt i vår studie att socialsekreterarnas attityder till att använda sig av 

tolk är positivt och kan förklara varför de anser vikten av att tolkanvändning stärks i lagen.  

 
Lagen och dess formulering – en påverkansfaktor? 
 

Samtliga intervjuade socialsekreterare med undantag från respondent C anser sig inte vara 

påverkade av lagen gällande sina attityder till tolkanvändning. Samtliga respondenter anser att 

det utan påverkan från lagen kände att det var en självklarhet att använda sig av tolk vid 

samtal med klienter som inte behärskar det svenska språket. Socialsekreterare B och F 

diskuterade att anledningen till detta var ett slags ”rättighetskänslor”. Tankar om hur det 

skulle vara att som klient inte kunna förstå vad som händer i myndighetssammanhang gör det 

självklart att använda tolk. Respondent F diskuterade vidare att det är en känsla och ett behov 

av att man vill förstå och göra sig förstådd som styr användandet av tolk snarare än 

lagparagrafen. En annan anledning var institutionaliseringen av användandet av tolk, att 

attityden om att man ska använda sig av tolk är inarbetat i väggarna. ”Det är så vanligt att man 

använder tolk fast man inte tänker på det eller att det finns någon paragraf som säger det” 

(respondent A). Socialpsykologin indikerar att relationer är en stor del av att vara människa 

och att vi påverkas av vår omgivning. I detta resultat kan man urskilja att det är den närmaste 

omgivningen som påverkar respondenterna mest. Socialsekreterarna uppgav inte att de kände 

sig speciellt påverkade av lagen gällande tolkanvändning men att de påverkades av att 

”användningen av tolk är inarbetat i väggarna”, alltså på deras arbetsplats. Den tydligaste 

påverkansfaktorn var dock inte yttre influenser utan snarare en inneboende känsla av 

mänskliga rättigheter som påverkade dem till att använda sig av tolk i samtal med klienter 

som har begränsningar i det svenska språket.  
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7. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi ha en metod -, teori -, och resultatdiskussion. I metod och teoridelen 

diskuterar vi bland annat de svårigheter som uppstått under uppsatsens gång och om valet av 

teori. I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat, vad vi kommit fram till, huruvida det 

stämmer överens med tidigare forskning och vad det skulle kunna forskas vidare om.  

 

7.1 Metod och teoridiskussion 

Vi valde att transkribera vårt material för att lättare kunna behandla vår empiri och för att vi 

skulle undvika att gå miste om information. Vi upptäckte att det vid enstaka tillfällen var svårt 

att transkribera vår data. När vi transkriberade skrev vi ner det som sades ordagrant. När vi 

sedan skulle kontrollera om vi transkriberat korrekt upptäckte vi att även om vi trodde vi 

skrev ner allting hade vi ibland missat viss information. För att få allt korrekt tog 

transkriberingen mer tid än vad vi hade förväntat oss. Transkriberingen var dock nödvändig 

för att få fram respondenternas utsagor korrekt. 

 

När vi väl skulle transkribera våra intervjuer upptäckte vi att en intervju inte gick att spela 

upp. Detta krävde mycket av vår tid i och med att vi var tvungna att ordna ett nytt 

intervjutillfälle med en annan respondent. Detta visade sig dock vara positivt för vår uppsats 

eftersom den socialsekreterare vi intervjuade arbetade i en annan grupp än de grupper vi redan 

hade intervjuat från. Detta anser vi har ökat bredden av kunskap i vår uppsats i och med att 

den respondentens svar skilde sig något från de andra respondenternas svar. Vi mailade ett 

informationsbrev och vi bifogade även en preliminär intervjuguide till samtliga respondenter. 

Detta gjorde vi för att de skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Vid ett 

tillfälle kom dock inte de bifogade bilagorna fram till respondenten. Detta kan ha påverkat vår 

studie men vi upplevde att samtalet blev mer spontant och öppet med denna respondent som 

inte fått bilagorna. 

 

Som vi tog upp i metodkapitlet har en av oss författare sedan tidigare haft kontakt med två av 

respondenterna. Det kan ses som ett problem att vi intervjuade socialsekretare som någon av 

oss författare kände till sedan tidigare. Vi anser dock att detta inte har påverkat de svar vi fått 

fram på något betydande vis, 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. 
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I detta arbete har vi undersökt socialsekreterares attityder till användandet av tolk. Fokus i 

början av arbetet låg främst på förståelsen av socialsekreterarnas attityder, under uppsatsens 

gång har det framkommit att kommunikationen är den centrala delen. Detta har påverkat vårt 

val av teori. Vi valde att analysera vårt resultat utifrån kommunikationsteorin och tre modeller 

som finns i kommunikationsteorin. Detta har hjälpt oss i förståelsen för socialsekreterarnas 

attityder gällande användning av tolk. Vi använder oss alltså av de modeller som Nilsson och 

Waldemarsson (2007) presenterar. Författarna refererar i två av modellerna till andra 

författare. Vi har sökt efter denna originallitteratur, men inte lyckats hitta denna. Utöver 

kommunikationsteorin använde vi oss av socialpsykologiska teoriers syn på attityder för att nå 

en djupare förståelse för respondenternas attityder. Denna teori användes dock bara i 

kompletterande syfte och var inte lika central som kommunikationsteorin. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka och därigenom söka förståelse för några socialsekreterares 

attityder till tolk i samtal med klienter som har begränsningar i det svenska språket. Vi anser 

att vi har uppnått vårt syfte bland annat genom att vi har besvarat våra frågeställningar, då vi 

har inhämtat kunskap om socialsekreterarnas attityder till professionella tolkar (auktoriserade 

och icke auktoriserade tolkar), närståendetolkar, tolkarnas egenskaper samt 

socialsekreterarnas attityder till 8§ Förvaltningslagen.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i vår studie att socialsekreterarna främst var positivt 

inställda till att använda sig av professionella tolkar. Socialsekreterarna uttryckte att de var 

osäkra på vad en auktorisation innebär och ifall de använder sig av auktoriserade eller inte. 

Även om socialsekreterarna ansåg sig osäkra kring auktorisationen hade de ändå åsikter till de 

auktoriserade och icke auktoriserade tolkarna. Innan intervjuerna hade vi förväntat oss att 

socialsekreterarna var mer insatta i vad en auktorisation innebar och att de själva visste när de 

använde sig av auktoriserade tolkar och när de inte gjorde det. Vi reagerade på att ett så 

vanligt förekommande fenomen som tolkanvändning var så pass oreflekterat hos 

socialarbetarna. Genom vår studie och våra intervjuer tror vi dock att vi har väckt 

socialsekreterarnas intresse till att söka vidare kunskap om tolkanvändning och tolkens 

auktorisation. De flesta av socialsekreterarna berättade att de innan intervjuerna inte hade 

varit medvetna om de arbetade med en auktoriserad tolk eller inte men att de är intresserade 

av att i framtida tolksamtal ta reda på om de använder sig av auktoriserade tolkar eller inte.  
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I attityderna som framkom kan man urskilja att socialsekreterarna var mer positivt inställda 

till auktoriserade tolkar än icke auktoriserade tolkar. De menar att en auktorisation kan ha 

betydelse i ett tolkat samtal. Men samtidigt menade de att det som gör en tolk till en bra tolk 

inte alltid behöver sitta i auktorisationen. De egenskaper som tolken besitter har många 

gånger större betydelse. Framförallt betonades tolkens neutralitet som en viktig egenskap. De 

nämnde alltså att tolkens egenskaper var viktigare än auktorisationen. Detta blir lite 

motsägelsefullt eftersom socialsekreterarna var mer positivt inställda till auktoriserade tolkar 

än icke auktoriserade tolkar. Härav kan vi anta att socialsekreterarna ser det som en större 

sannolikhet att en auktoriserad tolk besitter dessa egenskaper, exempelvis hur de ska agera 

neutralt i ett tolkat samtal.  

 

Att socialsekreterarna var positivt inställda till auktoriserade tolkar och att de inte kunde 

komma på några nackdelar specifikt för auktoriserade tolkar är fastställt. Men vi frågar oss 

ändå om auktorisationen endast för med sig positiva aspekter. Vi har själva funderat om 

utbildningen för att få en auktorisation på något sätt kan låsa tolken, om de tydliga riktlinjerna 

om ”att översätta allt och översätta korrekt” kan bidra till att minska tolkens finkänslighet för 

den specifika situationen.   

 

En av våra frågeställningar handlade om vilka attityder socialsekreterarna har till 

närståendetolkar. Socialsekreterarnas attityder visar att de är negativt inställda till att använda 

sig av klientens barn och övriga familjemedlemmar som tolkar. Trots den negativa 

inställningen använder samtliga socialsekreterare familjemedlemmar som tolkar i vissa 

situationer där de anser det nödvändigt. Detta är alltså en motsättning mellan 

socialsekreterarnas attityder och handlingar. Att barn och familjemedlemmar kan komma till 

skada ifall de används som tolkar var alla respondenter överens om. Var gränsen går för att en 

familjemedlem ska komma till skada är svår att urskilja. Detta är en aspekt av 

närståendetolkning som skulle vara intressant att belysa i framtida forskning.  

 

Att samtliga respondenter på något sätt uttryckte en åsikt om att manliga tolkar ofta var bättre 

kan ses som anmärkningsvärt. Är det här ett generellt fenomen bland andra socialsekreterare 

eller är detta bara något våra respondenter tycker? Och hur kan detta i så fall komma sig, har 

kvinnliga tolkar mindre utbildning eller är det så att anledningen till att kvinnor involverar sig 

och ”flamsar” mer ligger i hennes natur? Dessa frågor anser vi kan vara något för framtida 
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forskning. 

 

När vi utformade intervjufrågorna hade vi väntat oss att respondenterna skulle ha mer 

kunskap om den 8§ Förvaltningslagen och vara mer påverkade av den när det kommer till 

deras användande av tolk. Detta visade sig dock inte vara fallet då anledningen till att de 

använder sig av tolk påverkas snarare av faktorer som kom inifrån dem själva eller från 

organisationens arbetssätt. Detta är ett resultat, att denna inneboende känsla av att klienten ska 

ha rätt till tolk inte är förknippad med lagen, som kan tyckas vara anmärkningsvärt. Det skulle 

kunna vara så att lagparagrafen, vid tiden för dess utformning, påverkade organisation som nu 

i sin tur flera årtionden senare påverkar socialsekreterarna. 

En annan intressant aspekt var att majoriteten av respondenterna ansåg att den nuvarande 

formuleringen i lagen borde ändras från att myndighetspersoner ”bör” anlita tolk till att de 

”skall” använda sig av tolk vid behov. Detta är ytterligare en faktor som visar hur viktigt 

socialsekreterarna tycker det är med tolkanvändning. Det går att diskutera anledningen till 

varför socialsekreterarna har denna åsikt. Hur kommer sig att socialsekreterarna vill att det 

ska stå skall istället för bör (i 8§ FL)? Skulle förändringen från bör till skall kunna ses som 

gynnsam för socialsekreterarna själva eller för klienterna? Med tanke på det som framkommit 

genom våra intervjuer anser vi att de gärna ser denna skärpning för klienternas skull. Hade det 

stått skall i lagen tror vi att det skulle betyda en svårare arbetssituation för dem på grund av att 

socialsekreterarna då hade varit tvungna att alltid anlita en tolk även vid situationer där det 

hade varit praktiskt omöjligt. ”Det är bra att det står bör, för ibland går det ju inte, ibland så 

blir tolken sjuk och kommer inte, då kanske det är bättre att gå dit och säga några ord än att 

utebli” (respondent A). 

 

Ytterligare ett resultat som vi finner nämnvärt är att ingen av respondenterna har utbildning i 

tolkanvändning. Litteraturen (Wadensjö, 1998 och Davidsson, 2000) vi tog del av belyste 

vikten av att myndighetspersoner som arbetar med tolk har kunskap eller utbildning i 

kommunikation över språkgränser. Vi är medvetna om att detta ligger utanför syftet med vårt 

examensarbete men vi anser att behovet av att få utbildning i tolkanvändning är en aspekt som 

är av stor vikt. Antingen att utbildningen erbjuds i socionomprogrammet eller på 

socialsekreterares arbetsplatser. 

 

Den tidigare forskningen som gjorts angående tolk och tolkanvändning har främst gjorts inom 

ramen för vårdvetenskap eller utifrån tolkens perspektiv. Vi valde inför denna uppsats att 
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undersöka tolkanvändning utifrån ett socialsekreterarperspektiv som det inte i någon större 

utsträckning tidigare har forskats från. Vi ville undersöka om vi kunde hitta nya resultat 

utifrån socialsekreterarperspektivet. Detta blev dock inte fallet då det resultat vi fått fram till 

mångt och mycket stämmer överens med den tidigare forskningen som gjorts utifrån de andra 

perspektiven. Vi anser att det borde forskas mer om tolkanvändning utifrån socialsekreterares 

perspektiv då det finns en tydlig brist av det i den tidigare forskningen. Eftersom den här 

studien inte är så omfattande skulle det vara bra att forska vidare kring detta ämne, i en större 

studie. I och med ökad invandring ökar även tolkanvändningen i de svenska offentliga 

myndigheterna (Nyberg 2000). Den ökade tolkanvändningen gör det nödvändigt att ha 

kunskap och därmed forska vidare inom ämnet. Framförallt en fördjupning av 

auktorisationens betydelse, varför män anses som bättre tolkar och användningen av 

närstående som tolkar skulle kunna bidra till en vidare förståelse inom ämnet.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrund 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

 Vad betyder ”begräsningar i det svenska språket” för dig?  

- Hur ofta träffar du klienter som har begränsningar i det svenska språket? 

- Hur ofta använder du tolk vid dessa möten? 

Tolkens egenskaper 

 Vilka egenskaper hos tolken är viktiga för dig? 

 Vilken åsikt har du kring tolkens ålder och kön? 

Auktoriserade tolkar 

 Vad är en auktoriserad tolk för dig? 

 Vilka uppfattningar har du kring användandet av auktoriserade tolkar? 

- Vilka fördelar anser du finns med användandet av auktoriserade tolkar? 

- Vilka nackdelar anser du finns med användandet av auktoriserade tolkar? 

Icke auktoriserade tolkar 

 Vad är en icke auktoriserad tolk för dig? 

 Vilka uppfattningar har du kring användandet av icke auktoriserade tolkar? 

- Vilka fördelar anser du finns med användandet av icke auktoriserade tolkar? 

- Vilka nackdelar anser du finns med användandet av icke auktoriserade tolkar? 

 

Närståendetolkar 

 Vilka uppfattningar har du till användandet av klientens barn som tolkar? 

 Vilka uppfattningar har du kring användandet av klientens övriga familjemedlemmar 

och vänner som tolkar.  

Lagen och organisation 

 Vilken uppfattning har du till att det i 8§ Förvaltningslagen står att man ”bör” anlita 

tolk när myndigheter har att göra med någon som inte behärskar det svenska språket? 

- Hur påverkar lagen din uppfattning till tolkanvändning? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Vi är två studenter på socionomprogrammet i Växjö, Linnéuniversitetet. Under vårterminen år 

2010 skriver vi en C-uppsats i socialt arbete. Vårt val av ämne är tolkanvändning i socialt 

arbete. Det finns forskning om tolkanvändning inom de vårdvetenskapliga ämnena men inte 

mycket om tolkanvändning inom socialt arbete. Vi kommer härav att genomföra en studie 

som syftar till att undersöka socialsekreterares uppfattningar till tolkanvändning i samtal med 

klienter där det finns begränsningar i det svenska språket. Vi är inte ute efter att undersöka 

uppfattningarna kring tolkanvändning via telefon. Vi kommer att samla in vår empiriska data 

genom intervjuer med socialsekreterare som arbetar med barn och familjer. Intervjuerna 

kommer att genomföras på er arbetsplats. Under intervjuerna kommer vi att utgå utifrån en 

tematiserad intervjumall. Den tematiserade intervjumallen (frågorna) bifogas tillsammans 

med detta informationsbrev. Även om dessa frågor är de vi kommer att utgå ifrån är vår tanke 

att ni som respondenter ska kunna prata fritt kring tolkanvändning. Respondenterna kommer 

att intervjuas i sin roll som socialsekreterare, alltså ur ett tjänstemanna perspektiv. Vi vill även 

påpeka att vi inte har för avsikt att gå in på enskilda ärenden kring klienter. 

 

Under intervjuerna kommer vi att använda oss av bandspelare för att försäkra att 

respondenterna blir korrekt återgivna. Det inspelade materialet kommer efter C-uppsatsens 

godkännande att raderas. I uppsatsen kommer vi att ta hänsyn till konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att respondenternas identitet och arbetsplats inte kommer att framgå. Intervjun 

är frivillig och ni kan närsomhelst välja att avbryta er medverkan. 

 

Vår handledare för uppsatsen är Jesper Johansson, Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vill ni ta del av det slutliga arbetet kommer vi att skicka det till er. Vid eventuella frågor får 

ni gärna kontakta oss på: iatso07@student.lnu.se och sabinagustavsson@hotmail.com  

Bästa hälsningar Inesa och Sabina 

 

 

 

 


