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Innehåll 

Abstract 

Our study investigates the interpreter´s significance in the communication between assistants 

at residential care homes and unaccompanied refugeechildren. We had our focus mainly on 

the possibilities and the deficiencies that are in interpreting today, but also to improve the 

assistants’ way of working with the children. We have implemented a qualitative study where 

we have interviewed four interpreters and four assistants at residential care homes. To analyze 

our results we have used three communication models and Habermas´ theory of 

communicative action. The models were used for explaining specific situations with 

interpreters between assistants and children, and we used Habermas´ theory to explain 

interpreting by society. The study reveals that interpreting gives good possibilities to create a 

communication between two individuals. The largest deficiencies are that there is a lack of 

interpreters in some languages and there occurs flaws in dialects. A lot of the assistants say 

that the competences of the interpreters are deficient and that the interpreters need more 

education. The study also reveals that many of the interviewed experiences that it is an 

advantage if the interpreter has knowledge about culture and communities to create a bridge 

between children and assistants. In interpreting, emotional conversations rarely presents and it 

is individual if the child wants to show its feelings and it depends on the trust they have to the 

interpreter and assistant. There are a lot of improvements needed and there is a lack of 

guidelines to how assistants should implement interpreting.  

 

Title: Unaccompanied refugeechildren – A qualitative study about the interpreter’s 

significance in communication [translated title]. 

   

Author: Rebecca Salomonsson and Nargiza Salahiy. 

 

Keywords: unaccompanied, refugee, interpreter, communication, language, children, 

interpretation, residential care home. 
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Sammanfattning 

Vår studie undersöker tolkens betydelse i kommunikationen mellan handledare på HVB och 

ensamkommande flyktingbarn. Vi fokuserade främst på möjligheter och brister som finns i 

tolkning idag, men även för att kunna förbättra handledarnas arbetssätt med barnen.  Vi har 

genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat fyra tolkar och fyra handledare på HVB. 

För att analysera vårt resultat har vi använt oss av tre kommunikationsmodeller och Habermas 

teori om det kommunikativa handlandet. Modellerna har använts för att förklara specifika 

tolkningssituationer mellan barnen och handledare, och Habermas teori har vi använt för att 

förklara tolkningen utifrån samhället. I studien framkommer det att tolkningen ger goda 

möjligheter för att skapa en kommunikation mellan två individer. De största bristerna är att 

det saknas tolkar i vissa språk och att det blir fel i dialekter. Många av handledarna menar att 

tolkarnas kompetens är bristfällig och att tolkarna behöver vidareutbilda sig. Det framkommer 

även att många upplever att det är en fördel om tolken har kunskap om kultur och samhällen 

för att kunna överbrygga mellan barn och handledare. I tolkningen förekommer sällan 

känslomässiga samtal och att det är individuellt om barnet vill visa sina känslor vilket beror 

på vilket förtroende de har till tolk och handledare. Det finns mycket att förbättra inom 

tolkningen och det saknas riktlinjer kring hur man ska genomföra tolkning.  

 

Titel: Ensamkommande flyktingbarn – En kvalitativ studie om tolkens betydelse vid 

kommunikation.  

 

Författare: Rebecca Salomonsson och Nargiza Salahiy. 

 

Nyckelord: ensamkommande, flykting, tolk, kommunikation, språk, barn, tolkning, HVB. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Det är således ingen ny företeelse att barn och unga skickas eller kommer ensamma till annat 

land för att få skydd. Barn har ofta i hotande situationer och krigstillstånd också skickas bort 

inom länder. Syftet med att skicka bort barn har varit att skydda dem eller ge dem bättre 

livsförutsättningar, med förhoppning om att de ska fara mindre illa än att vara kvar i 

hemlandet. Enligt Migrationsverket & Socialstyrelsen (2002) visar forskningen kring 

ensamkommande barn att de som trots påtagliga yttre hot fick stanna hos sina föräldrar på 

längre sikt mådde psykiskt bättre än de som skickades till andra länder. För en del ensamma 

flyktingbarn idag har hotsituationerna eller händelser som de utsätts för varit så allvarliga att 

de var tvungna att fly för att överhuvudtaget överleva eller undkomma fara (2002:17). 

Ensamkommande barn kommer inte ofta på eget initiativ. Flykten och separationen 

från föräldrarna har nästan alltid initierats av föräldrar eller andra viktiga anhöriga, oftast med 

anknytning till krig, våld och misär. Ibland har föräldrar blivit vilseledda av landsmän i att 

skicka barn till Sverige för att ge dem en bättre framtid. Oftast har familj eller vänner 

skuldsatt sig för att ordna resa åt barnet eller köpa plats av människosmugglare. Det 

förekommer också att barn och unga förs hit för att utnyttjas, sexuellt eller på annat sätt, men 

det är okänt i vilken omfattning (Migrationsverket & Socialstyrelsen 2002:20). 

        Många ensamkommande barnen är helt oförberedda inför flykten och upplever 

avfärden som plötslig och de flesta vet inte vem som kommer att ta hand om dem. Det är en 

liten andel av de ensamkommande barnen som känner de personer som de kommer till. 

Migrationsverket & Socialstyrelsen (2002:20) konstaterar att i en undersökning med 

intervjuer av 100 barn som kommit ensamma till Sverige 1997 (Hessle 2000) var det bara åtta 

som själva fattat beslut om att resa. För de övriga 92 var flykten föräldrarnas eller släktingars 

beslut. En tredjedel av de barnen var helt emot att resa bort. Flera blev chockade över 

beskedet och reagerade med att säga emot häftigt och med att försöka gömma sig.  

  Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat och det är mestadels pojkar som 

anländer till Sverige. År 2011 anlände 2657 barn och ungdomar utan sin vårdnadshavare. 

Migrationsverket (2013) uppger att under 2012 har Sverige tagit emot 3578 ansökningar om 

asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 581 från flickor (16 %). Under 

december ansökte 344 ensamkommande barn om asyl. Den 1 januari förekom det 2212 
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asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Under 

2012 var den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande barn 98 dagar. 

(Migrationsverket 2012). 

     Både före och efter att barnen har fått uppehållstillstånd i Sverige blir barnen 

utplacerade och i många fall på så kallade HVB (hem för vård och boende). Kvaliteten 

varierar från boende till boende. I de flesta verksamheter blir barnen väl bemötta, har en trygg 

tillvaro samt får hjälp och stöd i vardagen. En del HVB saknar personal med tillräcklig 

kompetens och det kan innebära att barnen inte får komma till tals och vara delaktiga samt att 

de inte får rätt stöd. Vissa boenden inrymmer grupper av upp till 20 ensamkommande barn 

och har inte lämpliga lokaler (Socialstyrelsen 2012:33–34). 

 

1.2. Problemformulering 

Socialstyrelsen (2012) uppger att HVB för ensamkommande flyktingbarn har fler brister än 

andra HVB. Det skiljer sig i kvaliteten när det gäller hur boendena dokumenterar, gör barnen 

delaktiga och samarbetar med socialnämnderna. Arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

har även uppmärksammats i media. Där framkommer de olika svårigheter som hindrar det 

vardagliga arbetet. Om ensamstående flyktingbarn inte behärskar svenska tillräckligt bra bör 

alla ansträngningar göras för att få en tolkhjälp som fungerar. Den ovan nämnda undersökning 

som Socialstyrelsen har gjort där framkommer svårigheterna med att arbeta med tolk: 

kommunikation genom tolk ställer speciella krav på socialarbetarna samt att användningen av 

tolk medför problem för socialarbetare och ensamkommande barn. Tolkar som talar det 

aktuella språket är tillgängliga men det är däremot svårt att hitta rätt tolk. Socialarbetarna som 

upplevt misslyckade möten med tolk undviker därför liknande samtal och väljer i stället att 

tala med någon som hjälpligt talar svenska (till exempel en språkkunnig handledare eller barn) 

vilket gör att det inte blir konstruktiva samtal mellan socialarbetare och barn (Kahn 1991:13).    

  Området är relevant för socialt arbete eftersom det är betydande för de 

ensamkommande barnen att när de kommer till ett nytt land och ny kultur att de blir bemötta 

på ett passande sätt och får möjlighet att uttrycka sig på HVB. Vi är framförallt intresserade 

av tolkens roll i kommunikationen kring barnen på HVB eftersom detta ligger till grund för 

deras integrering i samhället. Tolken har en betydelsefull position då hon/han fungerar som 

förmedlare mellan barnen och handledaren. Som ensamkommande barn saknar man 

möjligheten att tala på sitt eget språk eller endast kan prata få ord på ett främmande språk 

vilket ger en känsla av förlust och ofullständighet. Det leder till att man inte kan tala om det 
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man vill på ett klokt sätt (Nordström, Gustafsson & Fioretos 2011:49). En god 

kommunikation är ett viktigt verktyg för att barnen ska få bästa möjliga mottagande och att 

kvaliteten på boendena skall tillgodoses.  

  Det var utifrån våra erfarenheter som vi upptäckte att det finns brister i 

kommunikationen mellan ensamkommande flyktingbarn och handledare på HVB. Efter att ha 

studerat ämnet vidare fann vi att det verkar finnas en gedigen forskning om tolkning men att 

det finns en kunskapslucka i den befintliga forskningen vad gäller tolk i socialt arbete. Denna 

kunskapslucka inom socialt arbete kan ha sina orsaker i att tolkar är en svårdefinierbar 

yrkesgrupp och att det saknas rutiner inom socialt arbete för användande av tolk. Det fanns ett 

intresse från vår sida att utreda varför detta inte finns. Tolkar är idag en utspridd grupp där det 

därför finns metodologiska utmaningar. Det är inte alltid lätt att närma sig dem för vidare 

forskning.  

  Tolkanvändning är förekommande i det sociala arbetet och är därför en viktig 

kunskap att ha med sig i yrkesrollen. Om barnen inte får möjlighet till en god kommunikation 

genom tolk under deras första tid i Sverige försvåras en relation till handledarna på HVB. 

Barnen får inte hjälp med att bearbeta trauman vilket gör att vardagen inte känns trygg för 

barnen. Det kan uppstå konsekvenser till följd av att barnen inte mår bra psykiskt och inte blir 

lyssnade på. Varje individ med svåra upplevelser behöver uttrycka sig och berätta om sina 

känslor. Barnen behöver uppmärksamhet annars kan det istället bli att man uttrycker sig 

fysiskt genom aggressivitet eller självskadebeteende.  

  Om man inte har en bra fungerande kommunikation mellan vuxna omkring sig 

försvåras deras integration in i samhället. Barnen lär sig inte de regler och normer som 

omgärdar samhället och anpassar sig inte till sin omgivning. Handledarna på HVB försöker 

vara förebilder för barnen till en början och saknas den kontakten mellan handledare och barn 

uppstår istället missförstånd och rädslor. Detta kommer påverka barnens skolgång och ork för 

inlärning vilket gör att man hamnar utanför samhället när man hamnar i arbetslöshet med risk 

för att hamna i ett avvikande beteende och söker sig till liknande grupper. Det blir dessutom 

ingen arbetsro för handledare på HVB med ständiga konflikter och missförstånd. Handledarna 

kan uppleva stor arbetsbörda och känna sig misslyckade i arbetet med barnen. För att förklara 

kommunikationen på HVB kommer Habermas teori om det kommunikativa handlandet samt 

olika kommunikationsmodeller att användas.  
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1.3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommunikationen hindras eller främjas via tolk som uttolkare och 

förmedlare mellan ensamkommande flyktingbarn och handledare på HVB för att förstå 

tolkens betydelse i samtal och de faktorer som påverkar kommunikationen.  

 

1.4. Frågeställningar 

Vilka möjligheter och brister finns i kommunikationen genom tolk? 

Hur hanterar handledaren och tolken bristerna? 

Vad är det svåraste med tolkning? 

Hur hanterar handledaren och tolken ensamkommande barns känslor under samtalet? 

 

1.5. Aktuell lagstiftning 

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en av huvudprinciperna att 

alla barn ska ha samma rättigheter oavsett barnets nationella ursprung (artikel 2). 

Konventionsstaterna skall enligt artikel 22 vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett 

ensamkommande barn, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de 

tillämpliga rättigheter som anges i barnkonventionen och i andra internationella instrument 

rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt (Sveriges Rikes Lag, 2013). 

   Det finns flera lagar som reglerar tolkningsförfarandet. I Förvaltningslagen 8§ 

står det att “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”, Hälso- och 

sjukvårdslagen 2§ där “Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika 

villkor för hela befolkningen, Socialtjänstlagen 1§ “Samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, Rättegångsbalken 5 kap 6§ 

“Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk 

anlitas att biträda rätten” samt Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1§ och 

2§ och i Offentlighets- och sekretesslagen (Sveriges Rikes Lag, 2013).  

Flera lagar finns tillhanda när det gäller ensamkommande barn och deras konkreta 

mottagande: Lag om mottagande av asylsökande, Utlänningslag, Lag om god man för 

ensamkommande barn, Socialtjänstlagen samt Föräldrabalken (Sveriges Rikes Lag, 2013). 
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1.6. Fortsatt framställning 

Nu i första kapitlet beskrivs bakgrunden till de ensamkommande barnens situation samt 

aktuell lagstiftning. I problemformuleringen framställs den aktuella situationen på HVB, 

barnens psykiska mående samt tolkens betydelse. Studiens syfte och frågeställningar framkom 

i detta kapitel. I kapitel två kommer den tidigare forskningen där kapitlet kommer att belysa 

olika delar. Det finns en medvetenhet om att tidigare forskning är lång men det är ett aktivt 

val att behålla all denna forskning eftersom den är relevant och applicerbar på resultaten. I 

kapitel tre finner ni teoretiska utgångspunkter och där beskrivs olika 

kommunikationsmodeller samt Habermas teori om det kommunikativa handlandet som 

kommer användas i resultat och analys. Kapitel fyra beskriver studiens metod där ni kan läsa 

om metodologiska och etiska överväganden. I kapitel fem behandlas resultat och där följer en 

analys av resultaten. Sedan följer en sammanfattning av resultaten och avslutar med en 

övergripande analys. Kapitel sex är avslutningskapitlet där det finns en avslutande diskussion. 

  

2. Tidigare forskning 

 

2.1. Aktuellt om HVB-hemmet 

I Socialstyrelsens tillsynsrapport (2012) finns mer än 1600 inspektioner och nästan 3000 

samtal med barn och unga som är placerade på HVB. Denna tillsynsrapport visar att landets 

146 HVB för ensamkommande barn i Sverige i genomsnitt inte håller samma kvalitet som 

andra HVB för övriga barn.  

Barnombudsmannen (2006) konstaterar att det är oerhört viktigt att de 

ensamkommande barnen snabbt får ett bra boende som kan ge dem en trygg och bra vardag i 

väntan på besked i asylprocessen. Tyvärr har detta i praktiken inte fungerat som det var tänkt 

utan barnen blir kvar i de tillfälliga boendena under långa perioder. Det finns uppgifter om att 

flera av de väntande barnen mår mycket psykiskt dåligt. 

 HVB har ofta som mål att barnens vistelse ska ge dem redskap att utveckla praktiska, 

sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål samt att vistelsen ska 

vara begriplig, hanterbar och meningsfull. HVB som tar emot ensamkommande flyktingbarn 

har många gånger en uppfostrande aspekt. De har regler och rutiner som säger något om hur 

vi bör handla och agera. Ambitionen är att tillgodose barnets rättigheter. Mottagandet av dessa 

barn följer ett rättsetiskt tänkande och Sverige lever upp till sina materiella åtaganden men när 
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det gäller lika värde, kärlek och andlig utveckling är detta svårare att tillgodose (Nordström 

et. al. 2011:49). 

 

2.2. Studier om de ensamkommande flyktingbarnens situation 

Tidigare studier visar att efter ankomst upplever barnen ensamhet och skuldkänsla eftersom 

de saknar sina närstående som lämnades kvar i hemlandet. Barnet kan känna sig förvirrad och 

vara på gränsen till psykotiska upplevelser då barnet har blivit utsatt för olika trauman och 

svåra händelser under flykten. Medvetet eller omedvetet saknad av något från sin tidigare 

värld kan bli smärtsamt om barnet inte vet vad den saknar. Individen känner sig många gånger 

förtvivlad och neurotisk (Kristal-Andersson 1984:105).  

  Många ensamkommande barn känner prestationssvårigheter att klara sig vidare 

samt anstränger sig för att hantera en livskris. Det är en svår period när de försöker att 

integrera sig med tanken att de inte kan språket för att uttala sig och uttrycka sina känslor. 

Ensamkommande barn har mindre psykiska störningar om de erbjuds stöd och arrangerat 

boende (Hodes, Jagdrev, Chandra & Cunniff 2008 i Brunnberg, Borg & Fridström 2011:100). 

Tidigare forskning tyder på att ensamkommande barn kan börja uppleva sitt modersmål som 

mindre värdefullt än det nya språket eftersom det inte är lika användbart i det nya landet. Om 

modersmålet förlorar dess värde leder detta så småningom till lägre självkänsla och känslor av 

underlägsenhet. Ensamkommande barn får inom kort språkundervisning efter ankomsten men 

det är långsam process som är svårare för en del individer. Barnen befinner sig oftast i en 

ovisshet för framtiden men de är i behov av det nya språket för att kunna uttrycka sig på 

samma sätt som på modersmålet (Kristal-Andersson 1984:114).  

 Under arbetet med ensamkommande barn är det relevant att handledaren har en 

övertygelse om att barn har samma eller lika behov, önskningar och förhoppningar. I grunden 

har människors lidande samma orsaker men att uttrycken ofta är mycket olika (Kristal-

Andersson 1984:114). Det är även till stor fördel om handledaren behärskar det 

ensamkommande barnets modersmål. Andra barn på samma boende med samma etniska 

tillhörighet är en av de viktigaste resurserna när det gäller att ge dessa ensamkommande barn 

socialt stöd (Mels, Derluyn & Broekaert 2008 i Brunnberg et. al. 2011:88). 

  Ensamkommande barn hamnar i ett trippelunderläge språkligt, åldersmässigt 

och som asylsökande. De känner inte till sina rättigheter, saknar nätverk och kunskap om hur 

samhället är uppbyggt (Nordström et. al. 2011:31). Det är mycket mer än enbart ord som 

saknas för att handledare och ensamkommande barn skall kunna kommunicera direkt. Deras 
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livserfarenheter stämmer möjligen dåligt överens, liksom kulturella bakgrunder, uppfattningar 

och tolkningar av icke-verbala signaler och förväntningarna på varandra. Det ingår i tolkens 

uppdrag att utveckla en medvetenhet om dessa faktorer och koppla två olika samhällen för 

barnet. Med handledarens hjälp kan tolken se till att samtalet fungerar tillfredställande för alla 

parter. Tolkens kvalifikationer och färdigheter är lika nödvändiga i sammanhanget som 

handledarens kompetens (Schenck 1984:227).  

I mötet med det svenska samhället så blir självklara företeelser för barnet från 

hemlandet osynliga (Nordström et. al. 2011:50). Barnen känner sig ibland maktlösa och att de 

inte känner sig lyssnade till och får inte möjlighet att uttrycka sina åsikter. Tidigare forskning 

menar att trots att barnen stundvis reduceras till objekt så ser många barn en god vilja och 

omsorg i mottagandet men att det finns svårigheter i form av språk och kommunikation (ibid. 

2011:51). 

  De ensamkommande barnen är i övergången mellan olika länder, samhällen och 

i en process med att bli vuxna. Ensamkommande barn är medvetna om sin position som 

minoritet och blir marginaliserade i flera nivåer (Nordström et. al. 2011:52). Som 

ensamkommande barn har du en stor hemlängtan, saknad av tillhörighet och maktlöshet. 

Handledare behöver denna förståelse som verktyg i stöttningen av barnens utveckling och 

integration, att de ska kunna nå sina mål i livet och uppnå sin fulla potential (ibid. 2011:53).  

                Som flykting blir man främling i det nya landet. Allting blir nytt - klimatet, miljön, 

kulturen och språket. Barnet måste lära sig nya saker som var självklart i hemlandet och blir 

särskilt påmint under de första månaderna och åren vilket är en smärtsam upplevelse. Att 

känna sig som en främling beror inte på hur länge barnet har varit i det nya landet utan på hur 

barnet blir bemött och bemöter andra samt på dennes verkliga sociala situation i landet 

(Kristal-Andersson 1984:105). 

  Olga Keselman (2009) behandlar i sin avhandling 26 asylsökande barn. Där 

konstateras att barnen har svårt att göra sig hörda och har svårigheter med att fritt kunna 

berätta om asylskäl under samtal (Keselman 2009 i Brunnberg et. al. 2011:72). Barnens 

berättelse skall utgöra en viktig grund för beslutet i asylärendet, men barnen behärskar varken 

språket eller asylsamtalens normer och regler men försöker att hantera samtalet så strategiskt 

som möjligt. Keselman (2009) lyfter fram vikten av att både handledaren och tolkar har 

kunskap om utsatta barns förutsättningar samt uppmuntrar barnen att berätta. Det kan vara 

svårt för handledaren att fortsätta vara neutral med barn vars livshistorier, erfarenheter och 

behov avviker till stor del från det som brukar vara vanligt för barn. Barnens tidigare 
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levnadsförhållanden, utsatthet och minnes- respektive koncentrationssvårigheter kan också 

påverka (se FAS 2010 i Brunnberg et. al. 2011:72–73).   

  Även om ensamkommande barn har kunskaper i svenska måste handledaren 

vara medveten om den “ordlöshet” många flyktingar lider av. Det kan vara så att 

ensamkommande barn kan tala svenska språket väl och ändå inte ha något känslomässigt 

ordförråd. Som handledare ska man vara aktiv, använda sin intuition och ibland ge ord åt det 

personen försöker uttrycka. Även om det inte är rätt ord kan ensamkommande barn inse detta 

och rätta samtalspartnern (Kristal-Andersson 1984:142). 

  Barnet kan enbart agera i samhället på ett begränsat sätt. Det sker också på det 

sätt som människor talar med de individer som inte förstår svenska. Det blir ett kortfattat, 

övertydligt språk med stora gester. Det kan uppfattas som att barnet är mindre begåvat än vad 

den är (Nordström et. al. 2011:49). Barnet fångas i sin tunna berättelse om sig själv som offer, 

och en rekonstruktion av sin berättelse där barnet kan berätta sin historia på ett mer komplext 

sätt är en viktig del. De ensamkommande barnen behöver interagera sina erfarenheter 

(Brunnberg, Borg & Fridström 2011:70).   

 

2.3. Studier om kommunikation med tolk och tolkning 

Det sker en ojämlik situation i mötet mellan parterna. Det är i denna balansakt mellan över- 

och underläge som tolkens roll utmanas då man som tolk ibland vill ingripa i situationen 

(Nordström et. al. 2011:14). Tolkar berättar att när tolken är på plats så blir mötet lite 

trevligare, att alla parter skärper sig eftersom det finns en tredje part med i samtalet (ibid. 

2011:15). Handledar-ungdom-relationen är en typisk ojämlik situation. Det beror på 

maktfördelningen och att de har olika typer av inflytande över situationen. De har tillgång till 

olika resurser för att tillgodose sina önskemål. Det är barnets problem som avhandlas därför är 

det han som har den största kompetensen med avseende på samtalets innehåll. I förhållande 

till den sociala situationen är givetvis samtalet inte fritt. Det är inte ett lätt samtal som pågår. 

Båda parter kan ge förhandlingen en konversationskaraktär. Praktiskt taget är det handledaren 

som innehar den avgörande kulturella kompetensen. Det uppstår ofta en ömsesidig osäkerhet 

inför det som den andre är kompetent i, men situationen kan skifta fram och tillbaka i frågan 

om det är det ensamkommande barnet eller handledaren som är mest kompetent (Arnstberg 

1984:128).  

Eftersom språk är förknippat med makt innebär det att den som behärskar 

språket kan påverka sin omgivning. Barnen som inte kan språket är avvaktande i början och 
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kan tro att omgivningen anser att de är mindre värda. De upplever en osäkerhet, en rädsla och 

isolerar sig många gånger på grund av det (Elmeroth 2008 i Backlund, Åkerlund, Eriksson & 

von Greiff 2012:53,54). 

För handledaren är problemet i första hand inte att göra sig förstådd och att vara 

trovärdig, utan att förstå. Balansgången mellan återhållsamhet och öppenhet är viktigt. 

Handledaren behöver ställa frågor så att man uppfattar vad det är barnet vill framföra. Som 

yrkesman är handledaren skyldig att vara någorlunda kunnig i situationer som 

ensamkommande barn befinner sig i genom att avväga sina frågor så att hon/han inte verkar 

naiv och okunnig. Det uppstår kommunikationssvårigheter som leder till onödiga 

missförstånd. Det kan upplevas som distansskapande vilket kräver intensiv uppmärksamhet, 

inlevelseförmåga och stark återkoppling hos handledaren. Öppenhet och förtrolighet kan 

missförstås på grund av erfarenheter från hemlandet. Ensamkommande barn kan tolka 

handledaren som en myndig och auktoritativ socialarbetare eller som en svag och 

inkompetent socialarbetare. Handledaren bör ge generella råd med försiktigt, men det är 

viktigt med vetgirighet och att få fram den känslomässiga upplevelsen. Det gäller att fråga och 

fråga om. Det är också relevant att få ensamkommande barn att förstå att hon/han också skall 

fråga tills hon/han begriper (Arnstberg 1984:129). 

  Tidigare studier med flyktingbarn visar att vid feltolkning kan tolken förändra 

den pragmatiska innebörden av uttalanden och typen av fråga som är ställd men även att 

utelämna vissa typer av frågor och diskussioner. Misstolkningar kan också förlänga samtalet 

(Keselman, Cederborg, Lamb & Dahlström 2008:104). Kvaliteten på kommunikationen beror 

på socialarbetarens intervjuteknik där kvaliteten på frågorna påverkar den exakthet och 

fullständighet i ett barns utsaga. Handledare behöver ha kunskap i hur man styr ett samtal och 

formulerar frågor på ett korrekt sätt. Öppna frågor återger respons som är mer informativa än 

respons till mer fokuserade frågor. Exakthet påverkas också av de specifika ord som 

intervjuaren använder. Den exakta formuleringen av både frågor och respons är speciellt 

viktiga vid tolkförmedlade intervjuer därför att de kommunicerar information om 

intervjuarens och barnets personlighet, förståelse, kunskap samt tänkesätt (ibid. 2008:105).  

Samma studie visar att fokuserade frågor användes mest i tolkning, speciellt sådana 

med alternativ. Öppna frågor var också vanligt men med få inbjudningar till fortsatt samtal. 

Cirka två tredjedelar av socialarbetarens frågor var korrekt översatta (Keselman et. al. 

2012:109). Tolken ska översätta alla öppna frågor korrekt och inte göra om dem till slutna 

frågor vilket rapporter visar att tolken gör trots allt (Orellana et. al. 2001 i Brunnberg 2011). 

Innehållet i uttalandena ändrades ofta av tolken, men öppna frågor var oftare korrekt översatta 
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än fokuserade frågor. Ofta misstolkades översättningen vid sammanfattningar, klargöranden, 

rådgivning samt vid förslag (Keselman et. al. 2012:110). Socialarbetarna använde fler frågor 

med alternativ än gav inbjudningar. På detta sätt begränsar de barnets möjligheter till att ge 

frispråkiga berättelser av deras upplevelser. Med övning kunde socialarbetaren utveckla sin 

intervjuteknik. Många gånger gjorde tolken förenklingar på eget bevåg vilket gör att 

socialarbetaren inte vet vilken fråga som blir besvarad. Misstolkningarna sker oupptäckta 

eftersom språkkunskapen inte finns hos socialarbetaren. Tolken är alltså med och konstruerar 

dialogen utan socialarbetarens medvetande eftersom tolken bestämmer vilka meddelanden 

som barnet mottar. Socialarbetare kan underlätta tolkens roll genom att bjuda in barnet mer, 

ge kortare meningar och mindre komplicerade uttalanden vilket kan ge bättre kvalitet (ibid. 

2012:112). Migrationsverket har bestämt att alla barn ska bli lyssnade till och deras åsikter bli 

respekterade. Barnen ska bli behandlade professionellt och empatiskt samt vara tillåtna att 

beskriva sina omständigheter och motivationer korrekt vilket kräver gemensamma 

ansträngningar från socialarbetare samt tolkar. Båda parter behöver träning i intervjuteknik 

och att det finns en gemensam förståelse för hur meddelanden ska bli översatta samt hur 

meningen kan bli ändrad om strukturen ändras (ibid. 2012:113). Kompetensen av tolken blir 

bedömd av individerna som inte kan svenska genom deras uppfattning av kvalitet på mötet. 

En kompetent tolk är väsentligt för att få en trovärdig kommunikation (Fatahi et. al. 

2010:163).  

Som tolk kan du vara fysiskt närvarande eller att tolkningen sker över telefon, vilket 

har sina för- och nackdelar med båda. Det viktigaste argumentet för tolkning på plats är att 

tolkningen blir så nära originalbudskapet som möjligt eftersom man då kan se kroppsspråket, 

minspel samt parternas interaktion (Nordström et. al. 2011:24). Rummet är ofta möblerat i 

trekant för det tolkade samtalet. På så sätt kan socialarbetare och individen ha ögonkontakt 

med varandra medan tolken kan se båda personer. Det ger maximal överföring av budskapet. 

Klasstillhörighet och utbildningsnivå påverkar rummets dynamik och när ena parten pratar 

fackspråk och andra svåra ord som den outbildade individen inte förstår samt när tolken 

kanske förenklar och förskönar språket för parterna (ibid. 2011:25). 

 

2.4. Studier om tolkens utbildning och roll 

Tidigare forskning med kurdiska flyktingar menar att tolkar ska användas som en språk- och 

kulturbro (Fatahi et. al. 2010:161). En stor del av utbytet av meddelanden sker icke-verbalt. 

Icke-verbal kommunikation kan variera mellan etniska grupper och olika kulturer därför är 
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specifik kunskap om dessa skillnader viktigt för att skapa trovärdig och exakt kommunikation. 

Det kan uppstå osäkerhet för barnet vid viss ögonkontakt, gestikulation samt fysisk distans. 

Tolken behöver ha en klar distinktion mellan en professionell uppgift och en social roll, 

annars uppstår förvirring (ibid. 2010:161).  

För att undvika misstolkningar, behöver tolkar kunskap om kulturer i båda 

riktningar. Det uppstår misstolkningar vid olika uttryck som inte ska tas bokstavligen. Det 

visar sig att tolkar ibland har ett annat modersmål än individen som inte kan svenska. Det blir 

därför istället tre olika språk involverade i tolkningsprocessen. Man utgår ifrån individens 

hemlands nationalspråk istället för modersmål vilket försvårar överföringen av individens 

 erfarenheter (Fatahi et. al. 2010:163). 

  På handledaren ställs vissa krav och de får det största ansvaret i samtalet. 

Handledaren måste skapa en möjlighet för tolken till att klargöra skillnader och likheter 

mellan deras kulturer för barnet. Som tolk har man tillgång till samtalsparternas kulturer och 

olika begreppsapparater. Tolken kan göra de analyser som barnet själv inte klarar av och 

abstrahera innehållet i det handledaren säger och säga det i en språkdräkt som är begriplig för 

barnet och tvärtom. Om handledaren behandlar barnet som ett socialfall kommer barnet att 

märka det och reagera därefter vilket leder till att handledaren stänger dörren för vidare 

förståelse trots att det finns tolk. Om handledaren ger extra upplysningar eller gör ironiska 

kommentarer till tolken blir detta ett hopplöst dilemma för tolken. Det bästa är att använda 

tolken som enspråkig och som en kulturell förlängning av sig själv och barnet, som ett 

datoriserat översättningsprogram (Schenck 1984:228–230).   

  Invandringen till Sverige reglerades 1968 och det framkom mer tydligt att 

utbildade kontakttolkar behövs i kommunikationen mellan en individ som inte kan svenska 

och socialarbetare för att garantera rättssäkerhet (Nordström et. al. 2011:10). Ansvaret ligger 

även på handledaren på myndigheter och liknande för att tillförsäkra att rätt tolk är anlitad och 

att informationen nås fram till individen. Otillräcklig träning hos tolkar kan relateras till 

anställningspolicy och många tolkar i Sverige idag arbetar endast deltid. Detta gör få villiga 

till att utbilda sig grundligare och ger yrket relativt låg status, men även att det finns en 

misstro till språkexperterna och att det saknas auktorisation i det språk man tolkar. En del 

menar även att de inte skulle bli lika attraktiva på arbetsmarknaden eftersom de då har rätt till 

högre arvode (Fatahi et. al. 2010:163, Nordström et. al. 2011:45). 

  En annan diskussion handlar om att tolken ska bli mer specialiserad och utbildas 

in i olika tolkroller med olika krav beroende på vilken typ av samtal som tolkas. Idag i 

Sverige är tolkrollen mer strikt och enhetlig (Nordström et. al. 2011:18). Tolken har ett 
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stressfyllt arbete vilket påverkar tolkningen. Det blir ofta långa resor för tolkarna samt att de 

finns en konkurrens om tolkningsarbetena. De är många gånger frilansande uppdragstagare. 

Vid tolkning av vissa språk finns det fler tolkar av men det finns en större efterfrågan på 

tolkar än det finns utbildade (ibid. 2011:20). 

  Nästan 17 % av den svenska befolkningen har en utländsk bakgrund. 140 olika 

språk utförs vid tolkning och 3000 timmar varje dag används till tolkning i Sverige. Alla har 

rätt att få en tolk vid kontakt med svenska myndigheter (Fatahi, Nordblom, Mattsson, 

Hellström 2010:161). De största tolkspråken 2010 var somaliska, arabiska, dari och olika 

kurdiska språk (Nordström et. al. 2011:11). Tidigare forskning visar att de viktigaste 

kompetenserna hos en tolk är språk, kunskap om sakfrågor, terminologi samt kunskap om tolk 

och tolkteknik. Det tillkommer även önskemål om personlighets- och karaktärsdrag. Som tolk 

måste man på några sekunder lyssna, ta emot och sända budskap, hitta rätt fackterm samt 

välja rätt ord till rätt person. Tolken behöver ha kunskap om det ämne som diskuteras under 

mötet, dess fackspråk, regler och förordningar men också om sociala och kulturella koder 

samt hantera tabu, känslor samt rädslor (Nordström et. al. ibid. 2011:12). 

  Forskningen menar att rollen som tolk har en stor inverkan på 

kommunikationen. Det betonas att när man producerar ett lingvistiskt och kulturellt 

motsvarande meddelande i ett annat språk, att det är viktigt att man undviker att filtrera bort 

viktiga ord eller ändrar på originalet. Det har upptäckts att förtroendet för tolkar är litet och 

flertalet har dåliga erfarenheter av detta. Ensamkommande barn kände en osäkerhet kring om 

informationen skulle hamna i fel händer och ge negativa konsekvenser. Det finns 

misstänksamhet gentemot tolkar (Fatahi et. al. 2010:162).  

Tolken har rätt att med sig lexikon och kan be handledaren att förklara eller att 

upprepa. Det går bra att anteckna och sedan makulera dessa omedelbart (Schenck 1984:231). 

Tolkar förlitar sig på den goda tolkseden där de huvudsakliga reglerna är att tolka allt som 

sägs i rummet, att tolka i jagform, att vara neutral, opartisk samt att tolken har tystnadsplikt. 

Tolken hamnar ibland i situationer då tolkrollen utmanas och etiken sätts på prov på grund av 

situationen eller interaktionen. Det är därför viktigt att tolken informerar parterna om sin roll. 

Jagformen gör att tolken raderar sin egen person och det sker ofta reflexmässigt. Något som 

många inte tänker på är att tolken ska tolka allt som sägs (Nordström et. al. 2011:13). Något 

annat viktigt är kontinuerlighet med möjlighet att använda samma tolk vid möten (Fatahi et. 

al. 2010:164). Vid val av tolk behöver man ta hänsyn till tolkars språk, dialekt, etnicitet, 

religion och kön. Ofta har klienten i fråga önskemål. Rätt språk och dialekt är viktigt men 

även könet på tolken, ofta efterfrågas en kvinnlig tolk (Nordström et. al. 2011:24). 
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Tolkning kan aldrig bli helt neutralt eftersom översättning från ett språk till ett 

annat synliggör kulturella föreställningar. Genom språket förmedlas tankar, idéer och känslor 

inom en kultur. Saker ges olika mening i olika kontexter vilket uttrycks via språket. Tolken 

kan via sitt ordval eller betoning på ord och känsla förändra budskap och parternas position. 

Detta skapar en bild av hur de olika parterna framstår. En del tolkar upplever hat och isolering 

ifrån sina landsmän men de har tystnadsplikt som de försvarar hårt. De löser detta ibland med 

att tolka på annan ort eller umgås med vänner på annan ort (ibid. 2011:16). Varje tolkad 

situation är unik och kan inte generellt beskrivas. Parterna har olika förväntningar och 

föreställningar om tolkens roll. Flera aspekter av tolken kan bli aktuella såsom kön, klass, 

etnicitet och ålder. Det är därför relativt lätt att etiska dilemman uppstår (ibid. 2011:17). 

Kredens och Fowler (2010 i Nordström et. al. 2011:18) har gjort studier på vilka etiska 

dilemman som kan uppstå. Några exempel är; olämpliga bekännelser från klienten, 

intressekonflikt, om man ska slå larm, berätta för auktoriteter, att tolka lögner, misstag och 

genusrelaterade frågor. En bättre dialog mellan tolkar och tolkanvändare krävs för att 

uppmärksamma detta. 

Tolken har en viktig funktion som tillitsbyggare. Tolken är ofta den som tar den 

första kontakten och utan en tolk skulle inte intervjun kunna genomföras (Nordström et. al. 

2011:18). Tolken ska vara lyhörd och uppmärksam på att allt blir rätt översatt. Klienten står i 

fokus men det är även viktigt att man är god mot tolken som tillbringar mycket av sin tid på 

olika uppdrag. Tolken behöver ha en turtagning i samtalet men det är socialarbetaren som har 

huvudansvaret och som ska ta kommando över samtalet. Det finns lite tid och utrymme för 

“försnack” och “eftersnack” mellan tolken och socialarbetaren, och tolkar menar att det skulle 

underlätta för dem om det fick lite information i förväg om ett ärende men det är en 

sekretessfråga. Samtalet i sig tar ofta lång tid och stress kan uppstå (ibid. 2011:22). Som vi 

har nämnt tidigare så är bedömningen av en tolk ofta subjektiv. Det är en del socialarbetare 

som menar att “tolken ska vara som en våg mellan två pelare i havet”. En bra tolk ska kunna 

hantera svåra ting och orka lyssna på tunga berättelser, det är en kompetens som efterfrågas. 

Vad som är tillräckligt bra är att tolken inte ska upplevas som en begränsning så att man får 

sänka ambitionen. En tolk bör inte vara för passiv eller “för mycket” (ibid. 2011:23). 

 

2.5. Socialt arbete med tolk: möjligheter och brister 

Ett stort problem är att tolkens svenska inte är tillräckligt bra många gånger eller när det gäller 

vissa termer. Därför kan man som socialarbetare inte göra mer än vad tolken klarar av. Tolken 
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kan ha svårt att memorera och kan glömma tolka saker. Det är viktigt att tolken medger sina 

brister och bidrar på så sätt till säkerheten. Ibland lämnar tolken rollen och går in i samtalet 

genom att förklara, ställa frågor eller upplysa någon part om att de ger fel information. 

Socialarbetaren kan inte källspråket för individen och det är därför svårt att avgöra om tolken 

håller sig till att endast tolka det som sägs. En fördel med tolkning är att det ger utrymme för 

reflektion och tid att tänka. Tolken blir som en “buffert” där obehagliga besked förmedlas via 

tolken och blir den som direkt delger individen om detta (Nordström et. al. 2011:26).  

  Tolken är ett viktigt verktyg men är som ovan beskrivet förknippat med en del 

problem. Klienterna är en heterogen grupp och har skilda behov, erfarenheter och bakgrund. 

Det finns ingen gemensam organisation för ”de icke-svensktalandes talan” (Nordström et. al. 

2011:27). Det finns lite kunskap om tolkar från allmänheten. Man vet inte vilka rättigheter 

man har och många har svårt att lita på tolkar. Tolken kan tillhöra ett fiendeland och bli 

partisk i tolkningen. Denne kanske inte översätter allt och talar inte om individens önskemål. 

Tolken kan därför bli som en “munkavel” vid brist på tillit. Individen vet inte om tolken 

översätter allt som denne säger och om det blir på rätt sätt. Det är obehagligt att inte ha full 

kontroll över det som sägs. Det kan bli farligt när tolken inte kan framföra rätt meddelande 

speciellt inom sjukvården. Men tolken ses som en stor möjlighet för individer att kunna 

uttrycka sig fullt ut. Det ger den som inte kan svenska en möjlighet att tala om det han vill och 

inte bara det han kan (ibid. 2011:28–29). 

  Många socialarbetare undviker att anlita tolk och föredrar att “kommunicera 

direkt”. De ser tolken som ett hinder i kommunikationsprocessen. Den negativa inställningen 

att använda tolk kan bemötas genom att hitta kunniga och kvalificerade tolkar. Tillgång till en 

kvalificerad tolk ger mycket mer än samtalarens kontakt med ensamkommande barn. Det ger 

mer information än om den som samtalar hakar fram på bristande svenska. Att arbeta med 

tolk kostar pengar, är krångligt samt tidsödande.  Vid sådana kontakter kan det vara ett stöd 

för ensamkommande barn, inte enbart språkligt. Det är till fördel att ha någon med sig som är 

insatt i den kultur ensamkommande barn är uppväxt i och som känner sig hemma i den 

svenska byråkratin. Om man använder anvisningarna för hur man arbetar med tolk och har 

förberett individen på mötet, skapas möjlighet att tala direkt med varandra utan något hinder 

av språkkunskaper eller bristande kulturkompetens. Tolkens yrkesvana kan nästan osynligt 

trolla bort en mängd tidsödande faktorer i kommunikationen (Shenck 1984:226–228).  
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3. Teori 

 

3.1. Det kommunikativa handlandet 

Vi har valt att använda oss av Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Den 

används för att förklara resultaten i stort eftersom den är en mer övergripande normativ 

samhällsteori. Det kommunikativa handlandet försöker begreppsliggöra de samhälleliga 

livssammanhang som är omslutna i det modernas paradox (Månson 2010:330).  

Habermas ser rationaliseringen av människors vardagsvärld som den 

huvudsakliga rationaliseringsprocessen. En stor del av den kommunikation som sker i 

livsvärlden kan inte längre förlita sig på traditionellt vedertagna tolkningar utan olika former 

av sakliga, normativa eller expressiva utsagor numera måste motiveras rationellt. Idag sker en 

rationell argumentation mellan människor vilket är den viktigaste rationalitetsutvecklingen 

(Månson 2010:332).  

Det uppstår nya styrningsmekanismer i systemet såsom makt och pengar. De har 

blivit som en mekanism för handlingskoordinationen i det moderna samhället. Utbredningen 

av instrumentellt handlande idag verkar vara synonymt med rationalisering men är en 

motsägelsefull process. Det svåra är inte inriktningen på instrumentellt handlande i sig utan de 

subsystem där denna handlingstyp härskar tar sig in i livsvärlden. Konsekvenser blir att den 

sociala integrationen i livsvärlden som bygger på kommunikativt handlande och på språket 

som medium, kommer att påverkas alltmer av instrumentellt handlande. Pengar och makt tar 

språkets plats som mekanism för samordning av de sociala handlingarna. Systemets 

återskapande och handlingssamordning bebygger genom detta livsvärldens återskapande och 

handlingssamordning. Det modernas paradox innebär att rationaliseringen av livsvärlden 

möjliggjorde uppkomsten och tillväxten av subsystem och deras självständiga befallning slår 

tillbaka på livsvärlden på ett destruktivt sätt. Systemet uppstod och utvecklades på grund av 

livsvärldens rationalisering och tränger ut (Månson 2010:333). 

Systemets inträngande i och kolonisering av livsvärlden är det grundläggande 

problemet i det moderna samhället. Systemets krav tränger in i allt fler områden av 

vardagslivet som då blir byråkratiserat. Medierna makt och pengar samordnar allt fler 

handlingar i livsvärlden som leder till konsumism och äganderiktad individualism som är 

befriad från rationalitetens förtryck. Utvecklandet av olika expertkulturer skiljer ut sig från 

den kommunikativa strukturen i vardagsvärlden vilket har lett till en fragmentering i 

livsvärlden. I denna kultur växer experter fram där deras uppgift blir att föra rationella samtal 
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om sakliga, normativa eller expressiva förhållanden och uttryck i livsvärlden. Välfärdsstaten 

har byggt ut skyddsnät för utsatta personer vilket försätter allt fler människor i klientposition 

(Månson 2010:334).      

Bristerna i samhället ligger i oförmågan att utveckla och institutionalisera 

områden för det kommunikativa handlandet äger rum. Systemkravets allt starkare inträngande 

i livsvärlden blir ett växande hot mot den välfärdsstatliga kompromissen i de utvecklade 

kapitalistiska samhällena finns. Det krävs att det utvecklas institutioner i de områden där ett 

rationellt uppnått ömsesidigt samförstånd är handlingssamordnat och socialt integrerat. Dessa 

institutioner skulle utöva inflytande på subsystemen så att produktionen och 

myndighetsutövningen kunde styras av den kommunikativa rationaliteten. Den 

kommunikativa rationaliteten utgör en av livsbetingelserna för mänsklighetens överlevnad. 

Det krävs att det skapas former för ett demokratiskt beslutsfattande där samhällets viktigaste 

beslut fattas efter rationella diskussioner (Månson 2010:335).  

Problemet handlar i grunden om att skapa former och betingelser för att 

människor skall kunna bli myndiga, att kunna själva ta och utöva ansvar för sina 

gemensamma kollektiva och samhälleliga angelägenheter. Den kommunikativa rationaliteten 

är ett objekt och en utgångspunkt för Habermas samhällsteori. Det kommunikativa handlandet 

är både ett sätt och ett mål i hans samhällsutopi (Månson 2010:336). 

 

3.2. Kommunikationsmodeller 

Vi har använt oss av olika kommunikationsmodeller för att studera enstaka situationer i 

tolkningen. Enligt Nilsson & Waldemarsson (2007:21) är dessa modeller en förenkling av 

verkligheten och gör verkligheten tydligare. Information skalas bort och modellerna är en bild 

av verkligheten och inte en sann verklighet. Modeller fyller samma funktion som teorier med 

undantaget att de är enklare och mindre generella (ibid. 2007:22). På detta sätt blev det lättare 

för oss att diskutera våra resultat. 

 

3.2.1. Barriärmodellen 

Enligt denna modell finns det hinder eller barriärer som omöjliggör en direkt kontakt eller 

direkt överföring av budskap mellan människor. Kultur, språkvanor, personlighet och attityder 

reflekteras i kommunikationen och bidrar till tolkningen av vad som sägs och görs. Kulturen 

kan särskilja och integrera människors samspel. Genom detta får vi referensramar för 

handling och tolkning. Språket blir inte ett neutralt medium för att överföra tankar utan är fyllt 
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med värderingar, filter och perspektiv. Vi är instängda i oss själva och med språkets hjälp kan 

vi öppna kanaler för att nå andra människor och deras inre värld. Det går inte att förmedla 

något direkt från vår egen inre värld men det är möjligt att indirekt genom samspelet skapa en 

grund för liknande upplevelser hos en annan person. Vi kan endast se den andres upplevelser i 

form av dennes beteende därför måste vi ge innebörd och tolka utifrån våra egna filter och 

utgångspunkter (Nilsson & Waldemarsson 2007:23).  

 

3.2.2. Sändar-mottagarmodellen 

Modellen utgår ifrån ”Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt” i olika 

situationer. Denna modell är användbar och har goda kriterier för att beskriva och analysera 

människors kommunikation (Hovland & Weiss 1951 i Nilsson & Waldemarsson 2007:25).  

  ”Vem” avser avsändaren. Vi pratar med människor på olika sätt och har olika 

relationer samt social situation styr ordvalet och innebörden. Vi får inte förutsätta att vi vet 

vad en annan person ska säga, bara för att vi har tidigare erfarenheter av vad en person har 

sagt och gjort tidigare. ”Vad” gäller innehållet i kommunikationen och kan anses vara det 

viktigaste i samspelet. Vi glömmer att fästa vikt på situation och sammanhang. ”Till vem” 

handlar om mottagaren. Budskapet och kanalen måste anpassas efter förväntningar, kunskaper 

och värderingar hos mottagaren samt efter den relation som parterna har till varandra. Detta är 

viktigt för att budskapet ska uppfattas eller för att det ska få avsedd verkan (Nilsson & 

Waldemarsson 2007:25). ”I vilket medium” innehåller kommunikationssättet, om det 

exempelvis handlar om ord, gester, beröring, via brev. ”Effekt” berör resultatet eller den 

påverkan som sker genom kommunikationen. För att budskapet ska nå fram behöver 

informationen anpassas för att kunna förutsäga hur informationen kommer att påverka dem 

och modellen ger en god grund för de föreberedelser som vi kan behöva utföra för att 

budskapet ska nås fram och tas emot (ibid. 2007:26).  

 

3.2.3. Filter- och brusmodellen 

Generellt sätt tror människor att mening och innebörd är något som ryms i orden, att orden 

transporteras från en person till en annan utan att innehållet förändras, men det är annorlunda i 

verkligheten eftersom vi både missuppfattar och missuppfattas. Meningen och innebörden 

ligger i sändarens och mottagarens medvetande och i tolkningarna av det som ord och 

beteenden symboliserar. Modellen rymmer aspekter som kanal, brus och filter (Haney 1992 i 

Nilsson & Waldemarsson 2007:26).  
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  ”Kanalen” betonar vilken väg som budskapet tar eller på vilket sätt som det 

överförs. När vi kommunicerar ansikte mot ansikte utgörs kanalen av våra sinnesorgan, främst 

syn och hörsel. ”Filtren” består av förväntningar, förutfattade meningar samt kulturella 

skillnader. ”Brus” eller ”störningar” är allt som förvränger den information som lämnar 

sändaren och tas emot av mottagaren och allt som läggs till budskapet men som inte ingick i 

avsändarens avsikter stör kommunikationen (Tubbs & Moss 2003 i Nilsson & Waldemarsson 

2007:27). Fysiska störningar kan innebära att man har svårt för att prata eller att man inte 

förstår. Vid semantiskt brus tolkas inte de ord och begrepp som förmedlas på samma sätt på 

grund av mångtydighet eller skilda språkvanor. Psykologiskt brus betyder de konsekvenser 

som uppstår av fördomar, misstänksamhet och psykologiska försvar. Sådana störningar är 

ofrånkomliga i kommunikationen men de går att minska genom kunskaper om och träning i 

kommunikation (Nilsson & Waldemarsson 2007:27).  

 

4. Metod 

 

4.1. Metodval 

Vi har valt att intervjua fyra handledare som arbetar på tre olika boenden (HVB) som tar emot 

ensamkommande flyktingbarn i Kalmar Län. Det är boenden med barn som är asylsökande 

eller de som har fått uppehållstillstånd. Intervjuer har även genomförts med fyra fristående 

tolkar. Vi har valt att utföra en kvalitativ studie där vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer.  Kvalitativ forskning ger möjlighet till att förstå och hitta mening i en situation på 

samma sätt som informanterna. Vi kan på detta sätt undersöka detaljer och lägga vikt vid 

förklaringar. Det är möjligt att uppfatta sociala processer och beskriva hur händelser utvecklas 

över tid. Kvalitativ forskning ökar möjligheten till att på ett riktigt sätt fånga perspektiv som 

våra informanter ingår i, vilket kräver en minimal struktur av oss samt flexibilitet (Bryman 

2011:361-366).   

 

4.2. Förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig på våra erfarenheter från två boenden för ensamkommande barn 

där Nargiza hade sin praktikplats under 17 veckor. Nargiza gick bredvid en enhetschef för två 

boenden för ensamkommande flyktingbarn. Utifrån hennes upplevelser finns det bristande 

kommunikationsfärdigheter hos tolkar och handledare på dessa två boenden mellan 

handledarna och ensamkommande barn vid olika möten med tolk. Vi ser därför att tolkning är 



 

  24 (65) 
 

ett av de områden där man kan förbättra handledarnas arbete med barnen. Detta för att barnen 

ska blir lyssnade på och förebygga konflikter. Nargiza har sett hur barnens känslor och 

upplevelser kan vara svåra att bemöta för handledarna. Konflikterna tyder på att flera barn 

inte får så stort utrymme till att bearbeta sina känslor vilket leder till att barnen visar motstånd 

till handledarna och konflikter uppstår. Konflikter kan inte lösas enbart med att vara tydligare 

med regler och rutiner utan det krävs en ömsesidig kommunikation.  

 

4.3. Litteratursökning 

Inledningsvis har vi orienterat oss på det ämnesområde vi har valt att fördjupa oss i samt kring 

tidigare forskning. Vi började leta tidigare forskning inom området kring ensamkommande 

barn och flyktingar. Vi har använt oss av databaser såsom Social Services Abstracts, 

Sociological abstracts, Assia och Libris och sökt på artiklar som är peer-reviewed. Detta 

innebär att de är granskade vetenskapligt. De artiklar och böcker som vi hittade är både på 

engelska och svenska. Vi sökte med nyckelord som: ensamkommande, flykting, tolk, 

kommunikation, boende, HVB, communication, child, seperated, unaccompanied, interpreter, 

exil, home med mera. För att hitta fler artiklar och böcker tittade vi på de referenser som fanns 

i den litteratur som vi hittat och fann ytterligare användbart material. Litteratursökningen gav 

oss flera olika forskningsresultat inom området. Men det verkar som att det finns få 

undersökningar när det gäller översättningsarbete med tolk. All forskning och rapporter som 

vi kom fram till var begränsade om tolkningsarbete och vi har upptäckt att det finns ett behov 

av förbättringar i kommunikationen via tolk.  

 

4.4. Urval 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval vid val av personer som deltar i våra intervjuer 

samt i observationen. Ett sådant urval menas att vi använder oss av de personer som för 

tillfället finns tillgängliga för oss. Detta kan leda till att vi kan göra olika kopplingar mellan 

våra resultat på detta område (Bryman 2011:194–195). Men genom detta urval är det inte 

säkert hur de valda informanterna liknar den resten av populationen där resultaten ska 

tillämpas. Det är därför få situationer där detta urval är vetenskapligt acceptabelt. Vi har valt 

att avgränsa oss till boenden inom Kalmar Län eftersom de är närmast geografiskt för oss. 

Tillgängligheten av informanter samt vår tidsram har påverkat urvalet. Vi hittade boenden via 

kommunernas hemsidor och kontaktade de ansvariga enhetscheferna för varje boende via mejl 
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och telefonkontakt. Enhetscheferna tillfrågade sina respektive handledare och valde ut 

lämpliga informanter som hade tid och möjlighet.  

 

4.5. Semistrukturerade intervjuer  

Vi har genomfört åtta stycken semistrukturerade intervjuer sammanlagt. Vi har använt oss av 

tre boenden i vår studie. Vi intervjuade fyra handledare på HVB samt fyra tolkar. Det blev två 

handledare på ett boende och två till handledare på två olika boenden.  Tolkarna fann vi via 

tips ifrån boenden och tolkförmedlingen, men även privata kontakter. En semistrukturerad 

intervju innebär att vi som intervjuare hade en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema men att frågornas ordningsföljd varierade efter informanternas svar. Frågorna 

var mer allmänt formulerade än strukturerade intervjuer. Vi ställde ytterligare frågor till det 

som uppfattas vara viktiga svar (Bryman 2011:206). Vi ville undersöka vårt syfte genom att 

fråga informanterna om deras åsikter och upplevelser. De kanske undanhåller information, vill 

få ämnet att verka mer positivt än vad det är och så vidare. Intervjuer kan göra att man får tag 

i fler människor och situationer. Intervjuer är även öppna till sin utformning och har ett 

specifikt fokus (ibid. 2011:441–444). Vi fann att det uppstod en del svårigheter i samband 

med intervjuerna. Alla tolkarna har en utländsk bakgrund och var olika kunniga i svenska 

språket. Vi fann att en del tolkar inte förstod våra frågor vilka vi fick formulera om. Det 

kunde även bli svårt att uppfatta vad de sa under intervjun och transkriberingen. Vi märkte att 

en del inte var bekväma med att vi spelade in, trots deras medgivande. De var då mer 

restriktiva under intervjus gång. Någon tolk ville vara väldigt kortfattad, för att minska arbetet 

för oss.  

 

4.6. Ljudupptagning av intervjuer samt transkribering 

Vi inhämtade informanternas samtycke till att spela in samtalet via olika tekniska hjälpmedel. 

Vi var medvetna om att detta kunde oroa våra informanter, att deras ord kommer bli bevarade. 

Ingen informant avböjde och alla intervjuer kunde framgångsrikt spelas in. Vi förde minimala 

anteckningar under intervjun ifall något skulle ske med tekniken men förlitade oss mycket på 

inspelningen. Tidsramen för intervjuerna varierade beroende på hur mycket informanten ville 

prata. Vi påbörjade transkriberingen av en intervju så fort den var genomförd för att minska 

arbetsbördan mot slutet. Intervjuerna skrevs ut ord för ord vilket blev en tidsödande process 

om än nödvändig. Vi ville göra på detta sätt för att behålla informanternas egna ord och 

uttryckssätt. Textmassan blev fort omfattande. Det kan ha uppstått misstag i 
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transkriberingsarbetet vilket kan bero på olika faktorer såsom att man hör fel, man blir trött, 

slarv samt att kvaliteten på ljudet är sämre (Bryman 2011:428–430). Transkriberingen av 

intervjuerna delades upp mellan oss och inspelningarna lyssnades noga igenom flera gånger 

för att återge informanternas uttalanden så exakt som möjligt. Detta blev viktigt när vi valde 

ut citat. Citaten valdes främst ut efter olika teman som vi fann relevanta och som har lyfts i 

resultatet men även tagit med citat där informanterna berättar något oväntat, en egen 

berättelse.  

 

4.7. Generaliserbarhet, validitet/trovärdighet och reliabilitet/tillförlitlighet  

När det gäller generaliserbarhet i denna forskning så kan det vara svårt att uttala sig något om 

det eftersom urvalet inte är representativt för denna population. Det går inte att veta om dessa 

resultat är specifika för dessa informanter och det går inte riktigt att generalisera utöver denna 

grupp (Bryman 2011:169). Syftet har inte varit att finna en generell problembild utan har 

istället varit att fördjupa sig i informanternas berättelser.  

  Tillförlitlighet (reliabilitet) innebär om resultaten från denna undersökning blir 

desamma om undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga förutsättningar. Begreppet används i anknytning till frågan om det mått som 

utvecklas för samhällsvetenskapliga begrepp är konsistenta och följdenliga (Bryman 

2011:49). Tillförlitlighet innebär att vår intervjuguide samt tillvägagångssätt inte är bristfällig, 

att vi inte har gjort fel. Det är viktigt att använda begrepp som våra informanter förstår för att 

få fram god kvalitet på deras svar. Det behöver finnas en transparens i undersökningen.  

  Trovärdighet (validitet) betonar bedömningen av om de slutsatser som skapats 

från vår undersökning hänger ihop eller inte. Hur ett mått för ett begrepp verkligen återger det 

som begreppet anses antyda. Det finns också en fråga kring kausalitet, ett samband mellan två 

eller fler variabler och dess hållbarhet (Bryman 2011:50). Dessutom finns ett kriterium om att 

resultaten ska vara tillämpliga i människors vardag och miljö (ibid. 2011:51). Trovärdighet 

innebär alltså att om en forskare skulle göra samma sak, skulle resultaten blir likadana samt 

att undersökningen greppar det vi ville undersöka, att vi har genomfört rätt undersökning.  

  Tillförlitlighet och trovärdighet används här istället för reliabilitet och validitet 

eftersom det är en kvalitativ studie där dessa begrepp är mer passande. Vi använder oss av 

samma betydelse som reliabilitet och validitet har men lägger mindre tyngd vid frågor som rör 

mätning (Bryman 2011:352).   
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4.8. Etiska överväganden 

I detta avsnitt applicerar vi vår undersökning med de fyra forskningsetiska huvudprinciperna. 

Vi har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer:  

  Principen att göra gott – beneficence – Själva syftet med undersökningen är att 

göra gott, att förväntas minska brister och svårigheter i arbetet med ensamkommande barn när 

det gäller en bättre kommunikation. Vår undersökning är ett försök att göra ett positivt steg i 

riktningen att hjälpa ensamkommande barn. Vi har reflekterat mycket när vi har hanterat 

denna grupp (Smedler 2012:61).  

  Principen att inte skada – non-maleficence - Det kräver att studien har en design 

och håller en vetenskaplig kvalitet. Det ger en förutsättning för att våra frågeställningar ska 

kunna besvaras. Vi har haft som avsikt att skydda deltagarna från obehag och otillbörligt 

intrång i den personliga sfären. Vi ska ha i tanke att även om informanterna ger sitt 

informerade samtycke kommer de inte att etiskt försvara vår studie. Det kräver en försiktighet 

och professionalitet utav oss som forskare när vi gör avvägningen mellan möjligheten att göra 

gott samt att inte skada vår målgrupp (Smedler 2012:66). 

  Autonomiprincipen – Det handlar om att informanternas rätt att bestämma över 

sig själva. Att ge sig in i denna personliga sfär utan att ha fått tillåtelse innebär en 

förolämpning av integriteten. I vår undersökning har vi inte tagit del av känsliga 

personuppgifter samt vi har inte avböjt deras deltagande. Det är vårt ansvar att deltagarna får 

adekvat och tydlig information om samtycke. Innan undersökningen informerade vi 

enhetscheferna på boendena om syftet med undersökningen och metoderna. Vi har varit 

medvetna om de följder och risker som studien kunnat medföra. Vi har informerat 

informanterna om att det är frivilligt och deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

(Hermeren 1996 i Smedler 2011:69). 

  Rättviceprincipen – Skyldigheten att inte diskriminera personer innebär att vi 

följer kraven att behandla informanterna lika efter deras behov. Det betyder att vi har haft en 

skyldighet att visa solidaritet med ensamkommande barn på HVB som på grund av sina 

egenskaper har ett ökat behov av allmänhetens stöd (Smedler 2011:77).  

    Som forskare har vi ansvar för deltagarnas anonymitet och konfidentialitet i 

samband med att de deltar i studien och för att deras integritetskänsliga information inte 

används för andra syften än forskning. Denna information måste vi skydda av sekretesskäl. Vi 

har inte gjort en forskningsetisk prövning på grund av att vi inte anser att det inte är 

nödvändigt. På grund av bristande språkkunskaper har vi i undersökningen undvikit att 
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intervjua ensamkommande barn, vilket annars kan vara en särskild anledning för att göra en 

etisk prövning (Smedler 2011:82).   

  

4.9. Arbetsfördelning 

Överlag har vi delat på arbetet. Vi har arbetat med ett avsnitt åt gången och gjort de 

tillsammans, att vi gjort varsin del och sedan slagit ihop vårt material och bearbetat det genom 

en gemensam läsning. Nargiza har skrivit större delar av bakgrunden. Problemformuleringen 

samt den tidigare forskningen är ett gemensamt resultat ifrån oss. Vi har tagit till oss ungefär 

lika mängd litteratur och skrivit ner det vi fann var relevant. Ingen av oss har känt att den 

andra ”drar det stora lasset”. Rebecca har haft ett informellt ansvar att se till att den svenska 

grammatiken är korrekt formulerad. Syftet och frågeställningar har vi skrivit tillsammans. 

Teoriavsnittet har vi gjort halva var, där vi skrivit ihop de fynd vi hittat. Rebecca har dock 

haft huvudansvaret där samt metodavsnittet. Nargiza har dock skrivit etiska överväganden, 

litteratursökning och förförståelse. Aktuell lagstiftning är skriven av Rebecca. Det har hela 

tiden varit en gemensam process där vi tillsammans står för det vi presenterar i denna uppgift. 

Vi konsulterar varandra i allt vi har gjort hittills och kan bolla idéer mellan varandra. Vi har 

genomfört alla intervjuer tillsammans, men transkriberat fyra intervjuer var. Dessa intervjuer 

har vi haft ansvar för själva och valt ut material därifrån. Vi har var för sig sammanställt 

resultaten ifrån fyra intervjuer var och därefter slog Rebecca samman alla våra resultat. 

Analysen har vi gjort tillsammans. Vi analyserade utifrån tidigare forskning var för sig och 

teorierna har vi applicerat tillsammans. Även sammanfattning av resultat och avslutande 

diskussion har vi gjort tillsammans.  

 

5. Avhandling 

5.1. Resultat och analys 

Resultaten har delats in efter teman ifrån tidigare forskning och ifrån resultaten. Vi har först 

beskrivit de resultat som framkommit från intervjuerna och sedan analyserat resultaten genom 

att tillämpa den tidigare forskningen och kommunikationsmodellerna. I slutet följer en analys 

av våra resultat i stort genom att använda Habermas teori om det kommunikativa handlandet. 

Det finns en medvetenhet om att vi har ett långt stycke om resultat och analys. Detta till följd 

av att vi har haft vissa grundkrav att utföra minst åtta intervjuer tillsammans. Det ledde till att 

det blev ett stort omfång av material.   
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Presentation av informanter 

Vi intervjuade åtta personer sammanlagt varav fyra var tolkar och fyra var handledare på 

HVB. Tolkarna har olika nivå på utbildning. Alla tolkarna har gått en grundutbildning för 

tolkar. En av tolkarna har dessutom gått Kalmarkollegiets specialutbildning och är även 

kunnig i områden såsom vård, arbetsmarknad, juridik, asyl, ensamkommande barn, polis och 

domstol. De flesta hade flera års erfarenhet utom en tolk som nyligen börjat tolka. 

Intervjuerna med tolkarna skedde på olika platser. Vi var hemma hos en tolk, två tolkar 

träffade vi på offentliga platser och en tolk bodde inte i närheten av oss så intervjun skedde 

över Skype. 

  Handledarna hade olika utbildningsbakgrund såsom grundskolelärare och 

socionom. Vissa hade ingen högskoleutbildning utan hade lång erfarenhet inom området eller 

var kunniga i språk. Intervjuerna med handledarna tog plats på tre olika HVB i Kalmar Län.  

 

Resultat om tolkens utbildning och roll 

Hälften av tolkarna hävdar att tolken har den huvudsakliga rollen och skall leverera allt som 

sägs i rummet. Tolkarna har olika åsikt när det gäller vem som har makt. Två tolkar anser att 

handledaren har makt eftersom handledaren styr mötet och tolken ska bara översätta. Tolken 

ska försöka att inte svara på personliga frågor som ensamkommande barn ställer och ska 

försöka få barnet att vända sig till handledaren istället. Resten av tolkarna uppger att tolken 

har makt eftersom handledaren inte förstår språket och att det är tolkarna som leder samtalet:  

 

”Jag är kanske lite kaxig men det känner jag, som tolk jag har makt och jag känner liksom många 

gånger att jag går över gränsen som tolk för jag känner att det är jag som leder det här samtalet, 

och jag glömmer bort att jag är tolk… och det hände samma sak innan jag flyttade till Sverige 

liksom det var jag som bestämde nästan för jag säger att det här är rätt, för jag säger till andra 

sidan att jag säger att det ska vara så, och då är man oneutral när man har mycket makt”. (Tolk) 

 

Majoriteten av tolkarna upplever att kvaliteten på samtalet ofta beror på handledaren och att 

det är handledaren som har den stora rollen: 

 

”Om det är HVB-hem jag tror det är personalen som har makten. De har ofta… styr mötet […] Det 

är dom som bestämmer vad som ska sägas i mötet. Jag har inte lika stor makt, min roll är bara att 

översätta kommunikationen, inte ge kommentarer, ingenting annat… Bara översätta från svenska 

till X, jag kan inte göra så mycket annat…”. (Tolk) 

 

Samtalet ska bara gå igenom tolken och handledaren har ansvar för att det blir tydlig 

information.  Hälften av handledarna menar att tolken har den huvudsakliga rollen. En annan 

handledare menar att det är handledaren som har den stora rollen: 
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”Jag tycker […] huvudrollen har personalen. Det är ofta personalen som kallar till mötet och allt 

bara går igenom tolk, tolken är bara, vad ska man säga, som en maskin. Hela samtalet går igenom 

den personen så det är personalens roll att det blir klar och tydlig information och försöker liksom 

vara säker på att allt tolkas på det sättet som det ska tolkas”. (Handledare) 

 

Flera handledare menar att det är handledaren som har makten i samtal. Handledaren styr 

mötet och tolken ska bara översätta. Det känns att den som börjar samtalet har makten. Tolken 

kan ha makt genom att avbryta. Hälften av handledarna menar att ensamkommande barn kan 

få makt om de initierar samtalet och kan lite svenska: 

 

”Att han får tid, att han blir lyssnad på, att jag bekräftar att `ok jag hör vad du säger och jag ska ta 

reda på det´ eller så kanske det är något som han inte får. Han kanske frågar, han vill att vi ska 

betala en häst liksom. `Nej tyvärr´, förklara varför men om ungdomen får styra samtalet och att 

han kommer och säger att `X jag vill ha ett tolksamtal med dig. Redan där har han ju på sätt och 

vis makten. `Ok, jag ringer och bokar, vilken tid passar bra, när kommer du hem ifrån skolan´ och 

då får ju han styra, fast jag tycker makten det är lite sådär laddat ord, samtalsledare kan jag tänka. 

Att här har jag något som jag vill informera och så svävar han ut och `ja, men […] träna fotboll, 

kan inte du ringa tränaren?´. `Ja, vi återkommer till det, vi kan ta det senare men först…´. Att jag 

styr tillbaka till vad vi faktiskt har bokat en tolk för, så på det sättet kan jag ha makten”. 

(Handledare) 

 

”Det beror på lite vem som har initierat det, om jag har en information här till en kille som precis 

har kommit hit, och ska informera honom om var han ska bo, att nu är vi på X, och si och så […] 

Självklart är det jag som har makten i det samtalet, alltså, och jag informerar direkt att det här är 

ett informationssamtal men du får när som helst avbryta och fråga och sådär men är det så att jag 

har något på hjärtat och det är jag som har påkallat mötet då blir det kanske mer att […] makten 

ligger hos mig medan dom är alltid fria att säga till att dom vill ha tolksamtal och då säger jag bara 

`välkommen nu får du ordet´, för det är du som […] vill ha samtal. För då tänker jag att då borde 

dom känna att `åh vad skönt då får jag en halvtimme eller timme med tolk och personal som sitter 

här och lyssnar på vad jag vill´, så det är helt beroende på syftet med samtalet”. (Handledare)  

 

Men en annan handledare anser att tolken har makten: 

 

”Om en svensk föddes i Sverige och kan inte några ord tycker jag att personalen är maktlös i den 

situationen. Tolken kan spela en jättestor roll, kan tolka precis det han eller hon vill  […] Sen blir 

det ungdomen också. Då kan ungdomen lite av både och kan ta lite makten ifrån tolken […] Du 

själv liksom bara tänker och sitter och man förstår inget ord och inte säga någonting om vad den 

här personen säger att jag har sagt vad du sa, så tolken har jättestor makt”.  (Handledare) 

 

Alla tolkar och handledare håller med om att det är oerhört viktigt att tolken översätter precis 

det man säger utan att lägga till något ord överhuvudtaget, så exakt som möjligt:  

 

”Alltså att jag ser den funktionen som bandspelare som man faktiskt då ta med allt, även det 

otrevliga […] och det är där kan ibland lägga märke till att det är svårt för en tolk att säga det som 

är ganska fula ord ibland och likaså att man ibland […] Missar och säga det som sägs emellan ett 

par till exempel.  Nej, det är en bandspelare. För är ju de där små samtalen är jätteviktiga”. 

(Handledare) 
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Här sker en typisk ojämlik situation när det handlar om handledar-ungdom-relation. Enligt 

tidigare forskning beror det på maktfördelningen och att de har olika typer av inflytande över 

situationen. Några informanter upplevde att ensamkommande barn har makten när de initierar 

samtalet och har något ämne de vill diskutera. Arnstberg (1984) antyder att det är handledaren 

som innehar den avgörande kulturella kompetensen men att det kan finnas en osäkerhet inför 

den andres kompetens. Makten i situationen kan pendla mellan barnet och handledaren. Men 

språket är förknippat med makt enligt Elmeroth (2008 i Backlund et. al. 2012) och den som 

behärskar språket kan därför påverka sin omgivning vilket antyder att tolken ska ha makten 

eftersom den är tvåspråkig. I början när barnet inte kan språket blir den avvaktande och 

känner sig mindre värd. De upplever osäkerhet, rädsla och kan isolera sig när de inte talar 

språket men när de talar god svenska kan de ta ifrån tolken makten.  

  Barnet kan känna av makten ifrån handledaren vilket kan hänvisas till det 

psykologiska bruset som orsakar misstänksamhet och psykologiska försvar hos barn och 

handledare vilket hindrar en god kommunikation. Barnets livserfarenheter av orättvis 

behandling av myndigheter och fördomar skapar ett psykologiskt brus som gör att de känner 

sig i underläge. Det leder i sin tur till en fysisk störning som modellen beskriver när barnet får 

svårt att prata, den kan inte tala fritt och är rädd för att säga fel och vill försvara sig. Enligt 

sändar-mottagarmodellen uppstår effekter som påverkar samtalet, makten påverkar samtalet i 

negativ riktning. Barriärmodellen menar att ensamkommande barn tolkar utifrån sina egna 

filter och utgångspunkter vilket gör att makten blir ett hinder (Nilsson & Waldemarsson 

2007).  

  En tolk säger att utbildning inte ger så mycket. Det är bättre att kunna om kultur 

och språk. Han använder inte det han har lärt sig ifrån utbildningen. Utbildningen kan inte 

tillämpas mycket i verkligheten: 

 

”Man samlar med övning […] det är stor skillnad när jag tolkar nu än när jag tolkade för tre år sen 

för jag vet mer om Sverige. Jag har varit i många olika situationer som jag har lärt mig mycket 

ifrån, från jobbet och från kompisar och så. Man ska vara nyfiken som tolk, som person, som 

människa ska man också vara nyfiken men som tolk ska man vara extra nyfiken  […] till exempel 

om man inte är medveten om kultur. Utbildning ger liksom kanske grunden men man måste bygga 

upp på den grunden. Jag har utbildning som tolk, jag har läst liksom tolkningsteori och lingvistik 

och grammatik men jag använder inte teorin här liksom. Jag måste kunna lite av själva samhället 

och kulturen […] språk i första hand självklart men en massa andra och det är viktigt med kultur 

och religion, traditioner”. (Tolk)  
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Resten av tolkarna menar att det är stor skillnad om det finns utbildning och erfarenhet, främst 

gällande terminologi. Majoriteten av tolkarna anser att kunskap är viktigt vid tolkning. En tolk 

berättar att många tolkar i Sverige blandar ihop sina språk: 

 

”Du kan föreställa en läkare som har inte utbildning och säger att han/hon är läkare. Och det kan ju 

döda en patient.  Det är ju inte samma som hos lärare som får legitimation och behöver 15 årig 

erfarenhet. Det är bara registrering och det betyder ingenting. Vem som helst kan registrera sig 

efter en ettårig utbildning på SFI. Vissa kan inte sitt eget modersmål och blandar två olika språk 

vid tolkning, modersmål och ryska till exempel någon säger varför tolkar de såhär, det är svårt att 

förstå, men jag säger: säg inte till mig, säg till din handläggare”. (Tolk) 

 

En annan handledare menar att utbildning inte kan betyda mycket. Dessa två hävdar att det är 

bättre att kunna om kultur och språk istället. En handledare kan inte uttala sig då hon inte är 

intresserad av tolkens utbildning: 

 

”Alltså jag vet ju inte någonting om tolkens bakgrund, så det kan jag ju inte uttala mig om faktiskt. 

Jag kan ju inte veta om den varit orutinerad, om det har varit någon som har varit en dålig så att 

säga tolk så vet inte jag om det beror på att den är orutinerad eller outbildad eller… eftersom jag 

inte vet någonting om. Jag har bara ett namn och ett telefonnummer liksom”. (Handledare) 

 

Hälften av handledarna menar att det är bra om tolken har utbildning och erfarenhet, det är 

oftast en fördel. Man kan följa varandra bättre och tolken är snabbare i översättningen vilket 

gör samtalet smidigare. Handledare uppskattar när tolken säger att den inte förstår meningen 

och vågar visa att man är människa. Dessa handledare upplever att det är svårt att hitta en tolk 

med rätt kompetens vid varje tillfälle: 

 

”Det beror på det här med språket […] Många som anmäler sig till tolkförmedlingen och säger att 

vi kan dari […] Dom anmäler sig eller skriver att jag kan persiska, dari och jag tror inte att det 

finns något prov eller test som dom gör innan dom godkänner den personen som tolk. Man bokar 

en dari-tolk men han är ifrån Y-land […] det skiljer sig. Y-land pratar ren persiska, de som är ifrån 

X-land pratar dari-persiska. Ibland liksom det blir stora problem bara på grund av om vi säger på 

sjukhuset, det är jätteviktigt att man ska tolka det som läkaren säger. Kan man inte […] det ordet 

på det språket, det blir fel. Här det är bra liksom, det är inte livsfrågor. Man risker inte deras liv 

genom feltolkning”. (Handledare)   

 

Flera handledare menar att det finns en låg nivå på tolkarna. En del tolkar i andrahand och de 

tar det inte på allvar.  

  Nordström et. al. (2011) och Fatahi et. al. (2010) lyfter fram att fler utbildade 

kontakttolkar behövs idag för att garantera rättssäkerheten. Ansvaret ska ligga på handledaren 

att rätt tolk är anlitad och att informationen nås fram till barnet. Det finns otillräcklig träning 

hos tolkar och många arbetar deltid. Få tolkar är villiga att vidareutbilda sig och yrkets status 
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är lågt idag. Många känner att de inte skulle bli lika attraktiva som tolk om de har högre 

utbildning eftersom de då ska ha mer betalt. Det saknas även auktorisation i det språk man 

tolkar och en misstro till utbildningar. 

  Flertalet av informanterna håller med forskningen om att utbildning är viktigt att 

ha, främst olika fackspråk. Men ett fåtal av informanterna instämmer inte. Utbildningen kan 

inte tillämpas riktigt i verkligheten. De anser att kompetens i språk och kultur är bättre att 

kunna. Vad innehåller tolkutbildningen idag? Flera handledare håller också med om att det är 

dålig kvalitet på tolkarna idag och de arbetar som tolk i andrahand. Nordström et. al. (2011) 

diskuterar kring att tolken bör bli mer specialiserad och utbildas inom vissa områden. Tolken 

har också ett stressfyllt arbete med långa resor och konkurrens om tolkningar. Vissa språk 

tolkar många inom men det är större efterfrågan på tolkar idag än det finns utbildade. Många 

av våra handledare upplever att det är svårt att få tag på kompetenta tolkar. Några av 

informanterna pratar om att kultur, språk och fackspråk är bra om tolken kan. Nordström et. 

al. (2011) betonar att tolken bör kunna språk, kunskap om sakfrågor, terminologi, fackspråk, 

regler, kunskap om tolk och tolkteknik, kunskap om ämnet som diskuteras samt sociala och 

kulturella koder. Schenck (1984) anser att tolkens kvalifikationer och färdigheter är lika 

nödvändiga i sammanhanget som handledarens kompetens. 

  Enligt filter- och brusmodellen kan det uppstå semantiskt brus där 

kommunikationen feltolkas eftersom meningen och innebörden förändras från en person till 

en annan om tolken har bristande språkkunskaper. Genom utbildning kan tolken ha större 

kunskap om sändarens och mottagarens medvetande och förstå vad olika ord och beteenden 

symboliserar. Vid psykologiskt brus framkommer det alltid fördomar och misstänksamhet 

ifrån alla parter. Sådana störningar kan förebyggas genom att tolken och även handledaren har 

kunskaper om och träning i kommunikation. Om det finns goda förutsättningar kan man 

minska barnets fysiska störningar genom att tolken kan överföra barnets vilja. 

Barriärmodellen menar att det finns hinder men att med språkets hjälp kan vi öppna kanaler 

till barnet för att nå den och deras inre värld. Det är möjligt att genom samspelet kan 

handledare och barn dela liknande upplevelser. Sändar-mottagarmodellen visar att för att 

budskapet ska nås fram behöver tolken anpassa informationen för att förutsäga hur 

informationen kan påverka barnet och utbildning och samtalsträning ger bra möjligheter för 

ett lyckat överförande av budskap i samtalet (Nilsson & Waldemarsson 2007).  
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Resultat om socialt arbete med tolk: möjligheter och brister 

Hälften av tolkarna säger att en framgångsrik tolkning ger möjlighet till kommunikation 

mellan två personer. Genom tolken kan budskapet komma fram. Flera tolkar uppger att 

tolkning ger förståelse, sammanhang och förenklar samtalet: 

 

”Man ger ju en tydlig bild till båda sidor om situationen för jag liksom… språket man försöker 

liksom… äh jag, man tolkar som tolkar och förenklar samtalet jag tror… […] Man förenklar 

liksom och försöker göra samtalet klart och förstådd”. (Tolk)   

 

En annan tolk ser inga möjligheter med tolksamtal. Han menar att samtalsledarens fråga 

måste förklaras och tala om i vilket syfte man ställer frågan. Det måste förklaras på ett bra och 

enklare sätt, men att tolkningen kan bli bättre om man gör enligt följande: 

 

”Tolkningen är bra för att alla i samtalet måste förklara det man säger och varje sida måste svara 

på frågor, ställa sina frågor och kräva något eller be om något. Det måste exakt och ordalag 

levereras vidare. Vi ska inte översätta vartenda ord men översätta så att båda parter förstår. Själva 

meningen måste komma fram. Ibland korta meningar kan vara dubbelt så långa när man tolkar, 

eftersom människor från olika platser av världen inte har samma uppfattningar om vissa saker. 

Saker som verkar vara enkla här i Sverige kan vara svåra i andra länder, regler, skyldigheter och så 

vidare”. (Tolk)   

 

 

Majoriteten av tolkarna ser ett lyckat samtal när alla parter är nöjda och tolken får feedback, 

då önskas samma tolk igen vid nästa samtal: 

 

”Det är ofta, liksom det är roligt när man hör ifrån båda sidor att `jag vill ha dig som tolk nästa 

gång´. Det betyder att jag lyckas här, liksom jag kunde att bygga några relationer. Jag säger båda 

hade relation med mig men kanske tillsammans också. Jag vet inte hur de upplever det här”. (Tolk)  

 

Hälften av handledarna säger att det ger möjlighet till kommunikation mellan två personer 

med förståelse och sammanhang. Alla handledare ser tolken som ett kvitto på att budskapet 

gått fram: 

 

”Alltså att vi ska kunna kommunicera överhuvudtaget framförallt nu har vi två nya killar igen. De 

har varit i Sverige i en vecka, kan inte ett ord svenska […] Vi kan ju inte kommunicera 

överhuvudtaget. Alltså hungrig, äta liksom (visar med kroppen, rör magen) man kanske kan 

kroppsspråk såhär men annars så kan man ju inte kommunicera någonting, så det blir ju jätteviktigt 

med tolk då […] När dom har varit i Sverige en vecka, vart har de kommit någonstans, vad har vi 

för rutiner, hur fungerar det här på X, vilka är vi som jobbar. Man berättar om att dom ska börja 

skolan i Y eller kanske här i Z. Det är mycket information till en början och presentationen och få 

en god man och såna här saker… […] Det känns så enkelt på något sätt, att tolken […] är ett 

verktyg som bara ska översätta så att jag kan kommunicera. För mig känns det som att 

kommunikation är till 99 % det som det handlar om och […] verkligen kan garantera att 

ungdomen har […] förstått informationen, så det blir liksom ett kvitto på att här kan det inte vara 

något missförstånd utan […] budskapet har gått fram”. (Handledare)  
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”Det är lättare få fram hela budskapet, men våra nyinvandrade ungdomar så kan man ofta föra 

fram budskap om man vill att du ska göra A eller B, så att säga just men varför ska du göra A eller 

varför ska göra B. De frågorna blir ofta de som man missar om man försöker sig på utan tolkning. 

Så väldigt mycket som utnyttjade i förklarande syfte. Framför allt, alltså vi pratar om nytt 

samhälle… man möter en ny kultur och så vidare, man behöver egentligen mycket förklaring… 

Varför gör du på detta viset?”. (Handledare)  

 

 

Hälften av dem anser att dess utnyttjade är i ett förklarande syfte, speciellt när 

ensamkommande barn befinner sig i ett nytt samhälle. Tolkning ger möjligheter att framföra: 

varför man gör på detta viset eller förklara hur svenska samhället är uppbyggt: 

 

”Det blir tydligare när de personerna finns på plats att antingen så är det någon känner att det blir 

jämvikt […] Den som känner sig svag i något sammanhang, då kan vi ju känna… då är det ofta 

nån ungdom som känner att den har tolken som företrädare och det är ju positivt. Då vågar han gå 

vidare i sina frågor. Det är inte lika tydligt på telefon”. (Handledare) 

 

”Det är med språket […] men sen det beror på själva tolken, hur kunnig den personen är, för att 

kunna förklara för barn eller ungdom […] vad det betyder med det här och […]  hur kan tolken 

förklara reglerna på […] målspråket kan man säga, för det är inte alltid lätt att bara tolka liksom, 

det är inte bara ord till ord, det kan betyda mycket […] Som tolk behöver man ha kunskap genom 

något som kallas för terminologi, så man vet vad det här […] termen betyder, om man säger 

”PUT”, det säger vi hela tiden […] vilket betyder preliminärt uppehållstillstånd. Om jag säger du 

har fått PUT, så tolken måste kunna det här. Vi pratar om […] möjligheterna att få […] en bra 

kommunikation, och kommunikation betyder inte bara språk utan det betyder mycket annat också, 

som att kunna bygga upp relationer. Om jag uttrycker mig på ett sätt […] som när jag är arg, 

behöver man tolka tonen också”. (Handledare) 

 

De upplever att det är lättillgängligt med telefontolkar. En handledare säger också att det 

möjliggör relation och att förmedla känslor.   

  I stort anser våra informanter att en god kommunikation är möjlig via tolk och 

att budskapet kommer fram vilket forskningen stödjer. Nordström et. al. (2011) menar att 

tolken ger möjlighet för handledare och ensamkommande barn att kunna uttrycka sig fullt ut. 

Barnet som inte kan svenska får tillfälle att berätta det den vill. Tolkningen ger även utrymme 

för reflektion och tid att tänka. Tolken blir många gånger en typ av buffert där tråkiga besked 

förmedlas via tolken och blir den som direkt ger barnet informationen. 

  Sändar-mottagarmodellen visar att innehållet i kommunikationen ska vara klart 

och tydligt. Tolken behöver anpassa budskapet och kanalen efter förväntningar och 

värderingar hos barnet. Handledaren behöver anpassa samtalet efter barnets erfarenheter och 

inte förutsäga vad barnet kommer att berätta. Tolken ska framföra att budskapet så att det 

uppfattas rätt eller för att få avsedd verkan. När det gäller medium handlar det inte bara om 

ord, utan även om beröring, kroppsspråk och bemötande hos tolken och handledaren. För att 

bästa effekt ska uppstå krävs det att informationen anpassas och budskapet framförs av tolken 
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på rätt sätt för att kunna förutsäga hur samtalet påverkar barnet (Nilsson & Waldemarsson 

2007).  

  Merparten av tolkarna säger att det brister i tolkens nivå i båda språken och i 

terminologi samt utbildning, de är ovana. Ensamkommande barn förstår inte tolken ibland och 

att det saknas specificerade tolkar i vissa språk och det blir fel i dialekter. Det händer att 

tolken blir en del i samtalet. En tolk menar att kultur och samhälle försvårar. Det händer att 

klienter inte förstår budskapet med frågan, saker som kan vara självklara här i Sverige: 

 

”Det är människans liv som hänger på en tråd. Det beror mycket på tolkens ordanvändning, vilket 

kräver stort ansvar. Du kan ju skada vem som helst genom att tolka på fel sätt, om du känner att du 

inte vill hjälpa till eller absolut vill inte tolka. Om du känner till en grupp som har en fiendegrupp, 

och du tillhör en av dem”. (Tolk). 

 

Han menar att det finns svårigheter vid tolkning för psykiska sjuka och att det sker massor 

med felaktiga tolkningar. Tolkförmedlingar brukar inte bry sig om hur tolkningar sker, de 

verkar bara vara intresserade av tolkkvantitet: 

 

”Vissa pratar väldigt långa meningar, då måste vi stoppa och be om att prata kort. Det är speciellt 

svårt när personer är psykisk sjuka. Väldigt svåra samtal, väldigt svårt sjuka barn […] och ibland 

olika rättegångsförhandlingar, tunga händelser. Personer berättar och gråter. Det finns även barn 

under tolkning som gråter och då blir det väldigt svårt”. (Tolk). 

 

”Hur kan ni få en bra tolkning om man inte har möjligheten. Jag kan vägra tolka men då blir det 

ännu värre. Det blir inget bra, personen och Migrationsverket kan bara uppfatta det på fel sätt, de 

struntar och fullständig struntar vad vi säger om tolkningsförutsättningar. Vi vill ju utföra arbetet 

så bra som möjlig, det är en arbetsmiljöfråga kallas egentligen. Personer blir ledsna och 

myndigheter struntar i klientens vilja att byta tolk. Stackars klient kan inte lagar och sina 

rättigheter för att kunna gå och klaga. De utnyttjar deras okunskap för att kunna fortsätta på sin 

linje. De skrattar åt deras situation, fullständigt struntar de i deras liv”. (Tolk) 
 

Samma tolk menar att feltolkning på myndigheter kan avgöra människors liv, det kräver 

tolkansvar när en människans liv hänger på en tråd. Hälften av tolkarna upplever att 

handledare och barn säger för långa meningar. 

  En handledare instämmer med tolkarna att tolken blir många gånger också en 

del i samtalet. Samma person menar att tolken kanske inte översätter ordagrant. Flera 

handledare blir osäkra på om allt de säger kommer fram. De säger också att ensamkommande 

barn inte förstår tolken ibland. De håller med tolkarna om att det behövs specificerade tolkar i 

en del språk och fel uppstår i dialekter:  

 

”Många eller alla ungdomar som vi har är ifrån X. I X pratar man dari och pashto, och de flesta 

tolkar säger att de är dari-talande eller pashto-talande, men många är persisk-talande och det är lite 
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skillnad och det blir lite svårt ibland för ungdomarna att förstå tolken. Vi har inte […] 

specificerade tolkar på det här språket eller dialekten som finns och det är samma sak med 

nordafrikansk arabiska. Jag hade en klient ifrån Y som pratade nordafrikansk arabiska och det var 

ingen tolk som kunde det […] liksom ringde i en vecka för att kunna ha rätt tolk men i sista 

minuten säger de att de inte hittar det och det blir problem. Så det här med specificerade tolkar 

eller språk finns inte […] inte små grupper men det är dari och pashto. Det är jättesvårt att hitta 

[…] en bra pashto-tolk […] En ungdom som vi har blev tvungen att lära sig persiska eller dari för 

att kunna anpassa sig till tolkar”. (Handledare)  

 

Det finns brister i tolkens nivå i språk och utbildning. Tolkarna tar det som ett andrahandsjobb 

och konsekvensen blir dålig kvalitet. De struntar i sekretess och tar det inte på allvar:  

 

”För med telefontolkar ibland när man ringer och dom är hemma med barn […] dom har liksom 

annat igång medan de tolkar och jag tycker det är jättefel. Det var någon gång det ringde på dörren 

och säger bara `vänta nu, jag har gäster´. Det är sekretess och jag vet inte varför det blir så. Många 

[…] som är här kan persiska, dari, arabiska. `Varför använder tolkförmedlingen dom?´ Tolkarna 

tar detta nästan lite som andrahandsjobb, det blir sämre kvalitet och de tar inte det på allvar tycker 

jag för de har ett annat jobb och de tar dem, bara med telefoner och så”. (Handledare) 

 

Utifrån citaten kan vi dra slutsatsen att poängen här är att det finns flera som är kunniga i 

språk men de har annat arbete som gör dem upptagna dagtid. Det skulle vara en god idé om 

det började bli mer tolkning på kvällarna vilket HVB skulle kunna börja med för att öka 

kvaliteten på tolkarna. Oftast är ensamkommande barn i skolan till sent på eftermiddagen.  

  En av handledarna ser det som positivt att ha samma tolk vid flera tillfällen, men 

resterande anser att man inte ska använda samma tolk: 

 

”Använder man samma tolk på plats […] kommer den tolken att bli på något sätt i gruppen […] 

ungdomen börjar tappa förtroende för den här personen. Dom kan inte se skillnad mellan kanske 

arbetsgrupp och tolk, och de kan inte se att tolken är neutral eftersom det är samma tolk många 

gånger och kanske personalen litar på tolken som är en bra tolk men ungdomen kan inte lita på 

[…] så därför ska man undvika samma platstolk på viktiga möten och det är fel och det är det 

problemet som Migrationsverket har skaffat tycker jag. De har att man alltid ska använda samma 

och de tycker att den här personen är jätteduktig och jag tror inte att de har tänkt på att tolken blir 

en del i ärendet eller samtalet och klienterna tappar förtroende för tolken […] så jag tycker det är 

viktigt att man ska undvika sånt… men telefontolkar är ok för det är inte på plats. Det är inget 

ansikte, man skaffar ingen relation till telefontolkar, till exempel vi har en tolk, hon är jätteduktig 

men vi undviker henne som platstolk”. (Handledare) 

 

De menar även att ensamkommande barn föredrar samma tolk, då vet de att tolken förstår vad 

de säger men det var olika om handledaren tog barnets förslag på tolk vid bokningen. Två av 

handledarna känner att tolksamtal är stelare och tar tid.   

  Nordström et. al. (2011) anser att tolkens svenska inte är tillräckligt bra eller att 

de inte kan vissa termer vilket flertalet av våra informanter instämmer i. Forskningen säger att 

det kan vara så att tolken har svårt att memorera och glömmer tolka vissa saker. Ett flertal av 

de tolkar vi intervjuat menar att det sägs för långa meningar vilket skulle kunna antyda det 
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forskningen säger att tolken har svårt att memorera meningar. Våra informanter anser att 

tolken ofta blir en del i samtalet vilket forskningen bekräftar. Tolken förklarar gärna, ställer 

frågor eller informerar någon part vilket den egentligen inte ska göra. Flera handledare som vi 

intervjuade och forskningen säger att handledaren och barnet blir osäkra på om tolken endast 

tolkar det som sägs och om det blir på rätt sätt. Forskningen menar att dessa saknar kontroll 

och i vissa sammanhang kan det uppstå fara om inte rätt meddelande framförs. 

  Nordström et. al. (2011) menar att klienterna i tolkning är en splittrad grupp med 

olika bakgrunder. Det saknas därför en organisation som tillhandahåller deras behov vilket 

våra informanter inte nämner. Men vår ena tolk menar att det saknas politiskt engagemang för 

dessa frågor. Forskningen framhäver att allmänheten har idag lite kunskap om tolkar. Många 

barn vet heller inte sina rättigheter och det finns svårigheter med att lita på tolkar hos barnen. 

Tolken kan komma ifrån ett fiendeland och bli partisk i tolkningen. Denna person kanske inte 

vill översätta allt och vidarebefordrar inte barnets vilja. 

  Enligt filter- och brusmodellen framkommer det att det uppstår mycket 

missuppfattningar och framförallt inom tolkning. Budskapet överförs inte på rätt sätt av 

tolken. När vi kommunicerar uppstår hinder i kanalen där tolken kanske inte riktigt hör barnet 

eller handledaren inte ser parterna vilket sker i telefontolkning. Vid platstolkningen får man 

mycket mer information genom att man ser och hör parterna på bästa sätt. Tolkningens brister 

kan bero på att det bildas brus eller störningar där tolken kan förvränga informationen ifrån 

handledaren genom att lägga till egna värderingar och tankar i samtalet vilket gör att barnet 

inte mottar det meddelande som handledaren hade som avsikt att framföra. Det bildas ett 

semantiskt brus där ord och begrepp inte förmedlas rätt. Handledaren kanske inte är tydlig 

nog eller använder ord som inte finns i det tolkade språket. Tolken kan även ha ett bristande 

språkförråd eller inte förstå vissa dialekter. Tolken kan missuppfatta innebörden i 

handledarens uttalande (Nilsson & Waldemarsson 2007).  

  Majoriteten av tolkarna brukar kommentera situationen och informera båda 

sidor. Alla tolkar och handledare avbryter samtal om det inte går att fortsätta, bokar en ny 

samtalstid med en annan tolk: 

 

”Ibland informationen går på fel sätt eller fel information går till ungdomen eller man är tvungen 

att avbryta samtalet eftersom jag […] fattar ingenting här nu, jag frågor någonting och får ett helt 

annat svar, och jag visste att nu är det något fel. Ok men vi tackar för idag, vi tar någon annan dag, 

så det är bara att sluta och ibland behöver man vänta två dagar för att något jätteviktigt, ett beslut, 

för man visste att tolken översatte eller tolkade på fel sätt”. (Handledare) 
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Alla tolkar berättar att de frågar om handledaren kan använda ett annat ord eller utveckla sin 

fråga när de inte förstår.  

 

”Om det blir fel […] ibland dialekten, jag förstår till exempel inte skånska eller nånting […] jag 

ska avsluta samtalet, jag säger att det räcker, jag kan inte, förstår inte. Ibland personalen brukar 

prata så fort som jag hinner inte förstår såhär […] jag frågar om, om, om”. (Tolk)  

 

En tolk berättar att om ensamkommande barn pratar för långa meningar så stoppar han dem. 

Det är viktigt för tolken med koncentration och tystnadsplikt vid tolkning. En annan tolk 

tackar nej vid beställningen av tolkningen där han inte kan språket. Han säger också att det är 

viktigt med reflektion och att lära sig av sina misstag: 

 

”Men jag har många gånger när dom ringer till mig och säger att `ja, vi har uppdrag på det här 

språket från det här området´, säger bara att `jag kan inte det här´. Man ska vara ärlig, […] man 

upplever att det har blivit något fel eller missförstånd man måste fråga. `Har ni förstått vad jag sa 

eller tolkade jag rätt nu?´ så man ska va bara en ärlig tolk och säga. Vi alla gör fel, så måste man 

försöka undvika det […] Jag tror jag upptäcker själv […] för jag liksom försöker ha flashback och 

`jamen det här kunde jag ha använt något annat ord eller jag kunde varit mer tydlig med det här´. 

Formulera om meningar, eller förklarat varför och varför det blir så eller varför svaret var så”. 

(Tolk) 

 

En av tolkarna säger att ensamkommande barn kan bli ganska känslosamma och ibland vill de 

inte prata med handledaren och då kan de inte göra något som tolk. Handledaren behöver ta 

ansvar för samtalskvaliteten genom att organisera ett samtal både tekniskt och socialt, och inte 

glömma bort de små delarna som kan förbättra förutsättningarna för tolksamtal. Brister i 

tolkning drabbar många och det är en väldigt väsentlig fråga där inte många bryr sig, eftersom 

facket saknas som kan driva frågan: 

 

”Framförallt politiker måste tänka på det och på något sätt att hjälpa tolkförmedlingar så att tolkar 

får någon redskap för att reparera själva branschen och organisationen. Sådana riktlinjer tänker jag 

på och sedan jag ofta upplever att vissa myndigheter sparar på telefontolkningar istället 

platstolkningar. För asylsökande barn tolkas till exempel på telefon och det hörs inte bra, då både 

kunden och klienten är tvungen att upprepa flera gånger, då förlorar de mycket av tolktid. Då 

missar man många frågor att hinna med.  Kvaliteten försämras ännu mer. De sparar utan att tänka 

på människans liv”. (Tolk) 

 

Alla handledare upplever att de kan berätta bristerna för tolkförmedlingen eller nämna att de 

inte vill ha en viss tolk eller kan beställa genom en annan tolkförmedling: 

 

”Vi berättar och skickar brev men kommunen har avtal med vissa företag och man kan inte 

avbryta avtal och då måste man gå igenom dom. Man kan säga att den här tolken vill jag inte ha, 

men till slut har man ingen tolk kvar, så det finns lite bekymmer där i det området”. (Handledare) 
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”Då brukar ju vi ringa till tolkcentralen och klaga och säga att `tolken klarade inte av uppdraget 

eller ungdomen förstod inte tolken`, alltså sådär. Så vissa ungdomar har ju speciella önskemål på 

tolkar som dom vill ha så då uppger vi ju det när vi bokar, så det är mycket ungdomarna själva 

som får styra och säger dom inte att tolken var dålig eller att det inte fungerade […], så vi är ju 

beroende av att de säger till för att vi ska förstå, att det inte var så bra”. (Handledare)   

 

 

Hälften av handledarna säger att de kan använda andra ensamkommande som bott där på 

HVB länge som tolkar. De uppmuntrar därför ensamkommande barn att lära sig svenska fort 

och hoppas därmed kunna sluta anlita externa tolkar: 

 

”Det är inte mycket vi kan göra men det är tanken är… Våra ungdomar ska vara liksom, duktiga 

på svenska så fort som möjligt och vi ska släppa tolkar, så det är liksom målet […] Nu är det något 

här som vi har på gång. Vi försöker använda våra ungdomar som har bott här länge som tolk i 

samtal som inte är jätteviktiga, ren information och om det handlar om samhällsinformation […] vi 

kan, liksom försöka ge morot till ungdomarna, kan du språket, lära dig språket om några år så kan 

du få lite jobb här […] man känner den här personen i flera år så man vet hur informationen 

kommer att gå vidare […] jag tror att om sex månader kommer vi att använda en av våra 

ungdomar som har bott här i fem år som tolk, eller fyra år men det är bara i enkla, vanliga samtal 

som man pratar om aktiviteter, om information och sånt. När det handlar om beslut och om viktiga 

och känsliga samtal vi undviker eftersom de kanske har någon slags relation tillsammans, 

kompisar eller nåt. Får hjälpa till och tolka om det inte är känslig information då och om killen 

själv tycker det är ok. Som det här `har du ätit något eller, behöver du några kläder´, alltså vad det 

nu kan va. Då kan man ju ta hjälp av andra ungdomar”. (Handledare)   

 

En handledare lyssnar på ensamkommande barnets val av tolk och en annan handledare 

hävdar att det är väldigt fel att ta det ensamkommande barnets önskemål. Hälften av 

handledarna uppger att tolken ska fråga handledaren vid osäkerhet eller rätta sig. Som 

samtalsledare brukar man sammanfatta ofta för att kunna bli säker att allt kommit fram. De 

berättar att de kan använda ett enkelt språk till ensamkommande barn om tolken inte skulle 

fungera men även att man skulle kunna ha några listade tolkar kopplade till sin verksamhet: 

 

”Ibland blir det bra tolkar och ibland kommer det nya som ploppar upp och gör inget bra jobb i 

början men kanske lär sig, då blir det bättre och så vidare, eller så funkar de inte. De kommer alltid 

vara sådana och vi kommer vara kritiska så att säga men det är ett sådant system. Vi vet ju inte 

vilka människor det är, men max kan vi göra en lista med våra tolkar och ringa till en del utav 

Sverige”. (Handledare) 

 

Nordström et. al. (2011) anser att det är viktigt att tolken medger sina brister, därför kan man 

som handledare inte göra mer än vad tolken kan. En av våra informanter håller med om detta. 

Schenck (1984) belyser att tolken och handledaren tillsammans ska se till att samtalet 

fungerar tillfredsställande. Där kräver våra informanter ansvar ifrån varandra istället. Tolkar 

menar att handledare ska ha ansvar för ordning i samtalet och samtidigt anser tolkarna att 

kvaliteten beror på tolken översättning. Keselman (2009 i Brunnberg et. al. 2011) menar att 
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handledare och tolkar behöver ha kunskap om utsatta barns förutsättningar och uppmuntra 

dem att berätta. Våra tolkar vill vara neutrala och de håller en distans till barnet och kan inte 

göra så mycket för att få barnet att berätta. Kristal-Andersson (1984) menar att det är viktigt 

att vara aktiv som handledare, använda sin intuition och stödja barnet när den försöker 

uttrycka sig. Informanterna har olika uppfattningar om varandras roller men majoriteten av 

informanterna uppger att det ligger mest på handledaren att vara aktiv. Arnstberg (1984) lyfter 

fram att handledare ska ställa frågor till barnet när handledaren eller tolken inte förstår men 

även tvärtom vilket majoriteten av informanterna håller med om att man ska göra.  

  Keselman et. al. (2012) menar att handledaren kan hjälpa tolken genom att bjuda 

in barnet mer, ge kortare meningar och göra enklare uttalande. En av våra intervjuade tolkar 

brukar stoppa om meningarna blir för långa men alla tolkar har ett önskemål om att samtalet 

ska göras så enkelt och tydligt som möjligt. Tolk och handledare behöver träning i 

intervjuteknik och att det skapas en gemensam bild av hur meningar ska översättas på rätt sätt. 

Flera informanter menar att det finns behov av mer träning för framförallt tolkarna. Fatahi et. 

al. (2010) anser att tolken ska undvika att filtrera ord eller ändra på originalet vilket alla våra 

informanter instämmer i. Det nämner de i diskussionen om roller och makt. Schenck (1984) 

belyser att tolken kan ha med sig lexikon och be handledaren förklara eller upprepa saker. 

Man kan även anteckna under samtalet. Flertalet informanter brukar förklara och sammanfatta 

för att vara säkra på att det blir rätt information. Nordström et. al. (2011) menar att för att 

undvika brister måste tolken tolka allt som sägs, vara uppmärksam på att det blir rätt översatt, 

tolka i jagform, vara neutral, opartisk och respektera tystnadsplikten. En av våra tolkar 

nämner tystnadsplikt som viktigt i hanteringen av brister men alla våra tolkar menar att dessa 

är grundläggande för tolkning. Som tolk bör man informera parterna om sin roll vilket 

majoriteten av de intervjuade tolkarna instämmer i. Forskningen betonar även att det är bra 

med en turtagning i samtalet och att handledaren ska leda samtalet vilket en av våra tolkar 

anser också. Tidigare forskning lyfter fram att det skulle vara bra om tolken och handledaren 

kunde byta några ord innan och efter samtalet för att reflektera men det finns ingen tid för det. 

En tolk menar att det är viktigt med reflektion. Schenck (1984) anser att en kvalificerad tolk 

gör att rätt information kommer fram och att samtalet blir mer effektivt. Det skiljer sig till viss 

del i hanteringen av bristerna mellan forskningen och informanterna vilket antyder att det 

finns många olika sätt att hantera dessa problem. 

  Som tolk och handledare är det viktigt att ha kunskap om alla dessa modellens 

aspekter för att kunna reflektera över alla brister som finns. Att man är medveten om de 

hinder som finns i samtalet såsom språkvanor, kulturkompetens, personlighet, värderingar, 
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relationer och den sociala situationen som styr ordvalet. Men att det krävs en skicklighet för 

att omvandla dessa till goda kriterier för ett utveckla kommunikationen. Att det finns en 

medvetenhet om barnets förutsättningar och dess bakgrund för att kunna förbättra 

samtalskvaliteten. Tolkar och handledare bör inte låta fördomar och egna försvar blandas i 

samtalet och istället kunna vara professionella (Nilsson & Waldemarsson 2007).  

 

Resultat om ensamkommande flyktingbarns situation 

Hälften av tolkarna säger att det är individuellt vem ensamkommande barn visar sina känslor 

till, det beror på om den som den har mest förtroende till och vilken integritet man har. 

Samma tolkar menar att om känslor uppstår i samtalet så förmedlar han dem till handledaren 

och han kan hjälpa till genom att fråga dem saker. En tolk menar att handledaren kan vara 

dålig på att hantera ensamkommande barns känslor och kommer med regler istället: 

 

”Min upplevelse är att dom öppnar inte sina känslor till alla, inte till alla, till vissa personal. Det är 

individuellt, dom väljer själva ibland dom öppnar inte, ibland dom öppnar. Det beror på 

förtroende, trygghet, med vem de känner sig trygg […] Vissa personalen har inte så mycket 

känslor eller visar inte så mycket känslor och dom bara kräver och kräver sina regler såhär och 

ungdomarna är inte van… kanske de här ungdomarna att massa regler och såhär och plötsligt 

hamnar här i Sverige och på något boende med massa regler och det är svårt att anpassa. Jag tror 

man måste ta det i trappsteg, ta det lite i taget hela tiden”. (Tolk) 

 

Man behöver ta upp saker lite i taget och prata med ensamkommande barn om deras 

traumatiska upplevelser. Majoriteten av tolkarna menar att känslomässiga samtal sällan 

uppkommer. En tolk undviker känslomässiga tolkningssamtal, han vill inte ta med sig något 

hem. De flesta tolkarna vill inte tänka på ensamkommande barns situation och försöker vara 

neutrala: 

 

”Jag försöker ha en gräns någonstans, och en viktig grej när man är neutral det blir lättare att 

undvika känslorna […] om någon person liksom förklarar sin situation på grund av att han ska bli 

utvisad från Sverige och jag är neutral, liksom jag ser inget eller jag tänker inte på hans situation, 

så det blir lättare för mig. Jag vet att det är jättejobbigt och svårt när man är i gruppboende”. (Tolk) 

 

”Det är väldigt, väldigt hårt reglerade frågor. Det är ganska svåra samtal hos psykologer, poliser 

och domstolar, ibland efter en timmes tolkning kan man inte tolka hela dagen. Man kan inte 

behålla jobbet om man drabbas av de svåra känslomässiga tolkningarna. Man tänker om det 

samtalet några dagar. Vår hjärna är inte en maskin, då drabbas man. Man måste ha tjock hud för att 

inte tänka mycket om det”. (Tolk)  

 

De försöker få ensamkommande barn att vända sig till handledaren om de vill ha få råd och 

tips. Tolken blir ändå känslomässigt påverkad men försöker inte visa det och vara så 

professionell som möjligt.  
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  Två handledare håller med några av tolkarna när det gäller vem 

ensamkommande barn visar sina känslor till. Majoriteten av handledarna menar att 

känslomässiga samtal inte uppkommer så ofta. Hälften av handledarna menar att ord och 

känslor tappar i vikt genom tolk och hindrar en starkare relation. En handledare säger att 

ensamkommande barn kan skämmas för sina känslor och komma från en kultur där man ska 

vara tuff och manlig: 

 
”För typ en vecka sen, eller två veckor sen, hade jag ett samtal med en ungdom som jag var riktigt 

besviken på och arg på något sätt, och jag försökte säga det här men helt plötsligt börjar tolken 

skratta och det här förstör hela samtalet, ungdomen börjar också skratta, och jag måste förklara att 

det här är allvarligt. Så det här menar jag är tolken ska vara inte bara språkkunnig men även 

kulturkunnig och kunna förmedla rätta känslan, som man kan säga på engelska `translators should 

know something about everything and everything about translation´, så det är svårt. Det beror på 

vad man har för […] ungdom, för vissa ungdomar vill inte visa några känslor. Ibland dom skäms 

för att visa känslor och ibland dom vill inte visa sina känslor genom tolk. För du vet den här 

kulturen som de kommer ifrån, då är det alltid att man ska vara macho och vara man och kommer 

det en ungdom med en kvinnlig personal och en manlig tolk, det blir jättesvårt för ungdomen att 

säga att jag mår inte bra. Det beror på kulturen också och själva ungdomen”. (Handledare) 

 

 

Ensamkommande barn kan bli oroliga över tolkens synpunkter. Ett ord är alltid värdeladdat 

mer eller mindre, men den värdeladdningen kräver ofta att se människan och även gester och 

så vidare. De blir obekväma och det blir korta svar:  

 

”Det är mer så här att man […] sitter ner i ett strukturerat samtal […] det blir lite som att sätta sig 

hos rektorn. Det blir lite det här korta svar […] de är lite obekväma överlag […] Kanske sen när de 

kan prata lite mer svenska så att man kan göra sig förstådd då får man betydligt bättre samtal, 

spontana samtal när man står och lagar mat eller man spelar pingis eller sitter framför tvn. Då får 

man ju trevligare samtal […] då når man dom bättre när man gör något samtidigt som man pratar”. 

(Handledare) 

 

Få gånger, lite lätt kanske men inte såna djupblodade samtal […] Det kommer sällan fram med 

tolksamtal, det är min upplevelse […] tolksamtalen blir sällan bra, de ger inte så himla mycket. 

Det blir kanske information eller killen har någon information till oss eller önskemål eller vad det 

kan vara men såna förtroliga samtal och mående […] kanske sånt man tar när man känner sig trygg 

och bekväm. Om de dessutom har behov av professionell samtalshjälp för dåligt mående då är det 

ju BUP alltså som vi kan hänvisa till ytterst, för vi bedriver ingen behandling här sen finns ju alltid 

så att, alltså jag lyssnar ju alltid oavsett om det är så att… de ska känna att jag […] pallar att lyssna 

på en jobbig historia utan börja grina […] Om det bara känns lättare att berätta och öppna upp, 

alltså då sitter jag här och lyssnar men det är väl få killar som gör det och då är det oftast kanske 

med en person i personalgruppen som de har tytt sig lite extra till eller känner sig trygga med”. 

(Handledare)  

 

Vi anser att det blir svårt att utöva en passande samtalsmetodik eftersom det finns en tidspress 

att ha ett effektivt samtal. Det känns som att HVB förlorar mycket på att inte ”bedriva 

behandling” då det många gånger är lättare att öppna sig till de handledarna som de möter 

varje dag än specialister på BUP. 
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  Samma handledare berättar att de avbryter tolkningen om barnet blir ohanterligt 

och beter sig oacceptabelt, annars bemöter handledaren aggressivitet som vanligt, som man 

bemöter det ute på gatan:  

 

”Det kan ju i värsta fall […] bli att någon blir förbannad och agerar ut och slår sönder inredningen, 

alltså… men på något sätt så kan det ju alltid leda till frustration eller besvikelse, att nu hade vi ju 

den tiden då killen kanske har en massa saker att säga och sen blir det inte alls som man hade tänkt 

sig. Man har fortfarande en massa ouppklarade missförstånd och han har kanske inte kunnat 

förklara sig och känner att han ville det, så går han därifrån och är helt besviken […] att han hade 

höga förväntningar på samtalet och så blev det ingenting, så det kan ju men det är ju helt olika, hur 

dom hanterar besvikelsen”. (Handledare) 

 

De försöker lugna ner barnet om det går. Det är viktigt att lyssna och ta pauser under samtal. 

En annan handledare menar att det är mycket upplevda saker ifrån ensamkommande barn och 

en fortsatt kaotiskt värld gör de osäkra. Det beror på om man har levt i en otrygg miljö: 

 

”Jag tycker ändå att ungdomarna väljer att ta ett samtal utan tolk. Det blir inte det naturliga 

samtalet, det känslomässiga kommer spontant […] Det är möjligt att det är funnits tidigare när de 

har pratat känslor. Så det är tilliten som du pratar om. ”Kan jag vara säker att det stannar här eller 

tar den vägen till någon annanstans?” också […] sedan kan ju ibland vara att de är ledsna. Då ska 

man bekräfta känslor och ge stöd och inte föra nästa, nästa fråga, få liksom pausa lite. Man kan väl 

göra det bästa och vara tyst liten stund, inte heller farligt”. (Handledare)   

  

En handledare uppger att de vet ingenting om de ensamkommande och det inte är självklart 

att de litar på handledarna och tolkarna. Man behöver ha tålamod så att de är trygga. 

  Hodes, Jagdrev, Chandra & Cunniff (2008 i Brunnberg et. al. 2011) diskuterar 

kring att ensamkommande barn upplever ensamhet och har prestationssvårigheter att klara sig 

vidare, då är det relevant att hantera sin livskris genom att försöka integrera sig med tanken att 

barnen inte kan språket för att kunna uttala sig och uttrycka sina känslor vilket våra 

informanter är medvetna om i samtalet och försöker lyssna och lugna barnet. Resultaten visar 

att ensamkommande barn mår bättre om de erbjuds stöd och arrangerat boende vilket en av 

våra handledare menar att barnet behöver känna sig trygga för att våga uttrycka sig. 

Nordström et. al. (2011) lyfter fram att tolken har en viktig funktion som tillitsbyggare. Våra 

tolkar känner att de är viktiga i samtalet men att de inte kan göra så mycket för att bygga tillit. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det var individuellt hos barnet om den ville visa 

känslor. Ofta vill våra tolkar vara neutrala och inte ta med sig känslorna hem. Det är en dålig 

och inte så matchande hantering av känslor från handledarnas sida menar en tolk och flera 

andra tolkar försöker hänvisa till handledare om ungdomarna blir upprörda eller om de söker 

råd och tips hos tolkar. Utifrån informanternas svar får man en annan bild av uppkomsten av 

känslor, att känslor sällan uppstår och det beror på individens integritet och förtroende. 
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Ensamkommande barn är inte vana vid att visa sina känslor vilket kan vara kulturbundet och 

handledarna försöker ha tålamod när ensamkommande barn blir upprörda i samtal.  

  En tolk menar att en del ensamkommande barn inte känner trygghet till tolken 

och tror att barnet kanske inte vill säga vissa saker inför tolken. Ibland är det bra om tolken 

kan ändra röstläge eller föreslå en paus vid tunga berättelser. Hälften av tolkarna anser att 

ensamkommande barn har olika traumatiska upplevelser och rädslor vilket skapar misstro till 

tolken. Ensamkommande barn tror att tolken lämnar deras information till polisen i 

hemlandet: 

 

”Jag ofta tolkar X till svenska. X är ett sånt diktaturland och alla har kommit, alla är rädda hamna i 

tortyr eller såhär och ungdomar […] tycker att tolkar ger information till säkerhetspolisen i X […] 

jag har också kommit till Sverige med sånt problem”.  (Tolk)   

 

Två tolkar säger att tolken kan underlätta genom att dela samma mentalitet och kultur. En 

annan tolk säger att ensamkommande barn kan lita på tolken: 

 
”Oftast dom har inte förtroende till personalen, det är lättare till tolk. Det är vissa situationer, vissa 

hamnar såhär mentaliteten och kulturen och dom pratar och förstår hans situation och känsla och 

såhär för mentaliteten ligger i bakgrunden och det här personalens mentalitet är en annan 

mentalitet. Det är svårt att förstå, såna situationer jag kan bli bron mellan personalen och 

ungdomen […] Vi är från samma land, område vilket ger förtroende”. (Tolk) 

 

 

Men ytterligare en tolk berättar att vissa ensamkommande barn vill prata och få råd ifrån 

tolken, men att tolken tyvärr inte får hjälpa till dem.  

  En handledare anser att det är bättre att inte använda samma platstolk. Den blir 

delaktig i gruppen och ensamkommande barn kan inte skilja på handledare och tolk. Det leder 

till att ensamkommande barns förtroende försvinner men ändå tolkens neutralitet eftersträvas. 

De vill ha en direkt relation och med tiden ta bort tolken. Om en relation finns mellan 

ensamkommande barn och tolk så kan saker döljas ifrån handledare, det blir personligt. En 

handledare menar att förtroende kan skapas till tolken vid presentationen men även att 

ensamkommande barn kanske inte vill säga vissa saker inför tolken: 

 

”Förtroende jag tror skapas genom i första mötet när tolken börjar presenterar sig och om tolken i 

samtalet, liksom är från samma del i landet och så. Det blir lättare för dom att lita på personen för 

dom tycker att det här en landsman och det kan man lita på och ibland dom liksom rådfrågar tolkar 

och så. Det blir jättelättare om de är ifrån samma land och samma område […] Det blir lättare för 

ungdomen att ta in information, skaffa någon slags relation. […] Ibland jag själv som handledare 

kan säga att men det här ordet kanske jag inte kan använda och jag vet inte hur ska det tolkas men 

när ungdomen kan svenska eller har gått lite vidare i svenska språket, så det sitter man även om 

man har sagt något dumt, kan man förklara sen och det blir enklare för ungdomen att acceptera när 

jag själv förklarar mig än när en tolk förklarar mig. Det blir svårt, det blir tredje person som, så det 

är…” (Handledare) 
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”Jag har förstått att det kan vara sådär att ungdomarna känner, trots att tolken har sekretess så 

kanske dom ändå inte vill säga vissa saker inför tolken. Det har jag fått uppfattningen om eller det 

har jag hört sådär, lite ryktes eller hur jag ska säga, så det kan ju såklart hindra dom och sen beror 

det ju på vilken personal som sitter med i samtalet, om man har en bra relation, om man har 

förtroendefull, hur mycket man väljer att berätta”. (Handledare)  

 

Tolkarna menar att det blir ett problem när ungdomarna söker sig och vill prata lite närmare 

med tolken men tolken ska inte ha en personlig kontakt och hjälpa barnen och rådgöra, men 

det håller inte alla tolkar med om. Det är individuellt hur de går tillväga.  

  Hälften av handledarna hävdar att samtalsmetodik är bra att kunna och att visa 

att man finns där och lyssnar om barnet vill prata. Tolken bör förklara saker och berätta när 

den gör det. Ensamkommande barn accepterar saker lättare när handledare förklarar direkt 

och att tolken kan underlätta genom att dela samma mentalitet och kultur, vara landsman.  

  Mels, Derluyn & Broekaert (2008 i Brunnberg et. al. 2011) visar att handledaren 

och andra ensamkommande barn på samma boende med samma etniska tillhörighet är en av 

de viktigaste resurserna när det gäller att vara till stöd och utvinna deras förtroende. Våra 

informanter menar att om man som handledare kan barnets språk eller om tolken är ifrån 

samma land då vinner man barnets förtroende vilket stämmer överens med forskningen. 

Fatahi et. al. (2010) anser dessutom att tolkens roll är avgörande för att kunna främja ett 

förhållningssätt som ökar ensamkommande barns förtroende för tolken. Det är olika hur våra 

tolkar upplever hur ensamkommande barn förlitar sig till tolkar. Ensamkommande barns 

livserfarenheter förhindrar detta och de som söker kontakt med en tolk blir avvisade oftast på 

grund av tolketiken. Forskningen visar att ensamkommande barn har lite förtroende för 

tolkarna och flertalet har dåliga erfarenheter av detta. Misstro orsakas av en osäkerhet kring 

om informationen skulle hamna i fel händer och ge negativa konsekvenser. En av våra tolkar 

menar att nackdelen med att vara tolk ifrån samma land är att barnen blir misstänksamma 

kring om tolken för informationen vidare till polisen. Enligt tidigare forskning tillkommer 

önskemål om tolkens personlighets- och karaktärsdrag för att kunna hantera känslor på ett 

bättre sätt. Det framkommer också i våra resultat att vid platstolkningar finns det möjlighet för 

ensamkommande barn att skapa relation med tolkar eftersom barnet då kan känna av tolkens 

personlighet.  

  Vissa av våra handledare anser att man inte bör använda samma platstolk så att 

en relation inte uppstår: 

 

”De är ju nästan varje dag handledare och barn träffar varandra och kanske med korta ord och 

förstår varandra tills de får prata genom tolk. Deras relation utvecklas inte bara genom samtal med 
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tolk utan dagligen och genom olika aktiviteter, vet inte hur de utvecklar sin relation med barn. På 

vissa ställen går det bra, på vissa sådär. Tolk används när de bråkar, förekommer kulturkrock så att 

det blir en hållbar situation”. (Tolk) 

 

Merparten av tolkar anser att aktiviteter med ensamkommande barn på fritiden och träffa dem 

utan tolk skapar en bättre relation till handledare. De håller sin gräns och tar inte nära kontakt 

med ensamkommande barn, hänvisar till handledare och visar empati: 

 

”Som tolk jag måste hålla min gräns, jag får inte komma i nära kontakt med klienten, både med 

personalen och med ungdomarna därför att ja, dom försöker att ungdomarna försöker att fråga till 

mig eller så hjälp och såhär men jag försöker lite ta undan alltid att gå igenom personalen såhär, 

jag tar inte kontakt”. (Tolk)  

 

Hälften av tolkarna skapar ingen relation som påverkar samtalet, de ska bara tolka men visar 

att de är mänskliga genom att vara sociala. En av tolkarna menar att de inte får förenkla på 

något sätt eller hjälpa till för att ensamkommande barn ska prata. Men en tolk menar att i 

vissa sammanhang är det bara positivt för ensamkommande barn att ha tolken som något 

gemensamt, ett stöd. Ibland händer det att kulturella olägenheter i hemlandet hindrar 

ensamkommande barn att använda just denna tolk.  

  Alla handledare anser att aktiviteter med ensamkommande barn på fritiden och 

att träffa dem utan tolk skapar en bättre relation till dem. Det blir en bättre relation när 

ensamkommande barn kan svenska och kan prata spontant. Det handlar om sättet att vara: 

 

”Det är jättekomplicerat, man vill ha en relation till ungdomen men inte relation via tolken till 

ungdomen eller tvärtom. Det finns ungdomar som har relation till tolken och kräver att ha […] den 

här tolken, men vi går aldrig med på det. För man vill ha en direkt relation och med tiden ta bort 

tolken. Om det blir någon relation mellan tolken och klienten, så då kan tolken dölja massa från 

oss, eller tvärtom för den personen eller tolken vill inte skada relationen med personalen eller med 

ungdomen, det blir personligt. Du vet själv liksom om man säger liksom du är vän med den 

personen, du vill säga till din vän `hur mår du?´ och det är inte samma sak när man pratar i 

telefonen eller när man skriver eller när man sitter och pratar. Jag tycker det är samma sak liksom, 

genom tolken […] men beslut och ren information det går men bara relation, en starkare relation 

blir lite svårt”. (Handledare) 

 

”Det är ofta som min chef liksom bara kör med en ungdom till sjukhuset när han har tid. Det kan 

skaffa jättebra relation för då sitter man i bilen och då måste man prata, det spelar ingen roll vilket 

språk man använder  […] Kommunikationen är mer än bara språk liksom, man använder mer än 

språk. Det blir lättare eftersom personen [tolken] finns inte här […] det blir lättare när de kan 

svenska man sitter i flera timmar och de bara berättar om sin familj och sin historia, när de är glada 

eller när de är ledsna, så ja tolken hindrar lite där när det handlar om känslorna och på kulturen vi 

ska inte bara skylla på […] det skulle vara svårt för mig att säga till en tjej att `vad snygg du är´ via 

tolk, det känns jättekonstigt eller tvärtom om jag skulle säga att jag är ledsen, för jag vill säga det 

till den personen själv”. (Handledare) 

 

En del ensamkommande barn är dock inte motiverade till att lära sig svenska på grund av 

ovissheten inför framtiden. Någon enstaka handledare säger att om en handledare kan det 
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ensamkommande barnets språk så anförtror sig barnet till personen eftersom den då känner 

sig mer bekväm och trygg: 

 

”Det är viktigt att vi som kommer ifrån andra länder och har bott här lite längre och kan språket 

försöker komma in i myndigheterna eller i det här jobbet som kan bli fördelar […] för båda sidor. 

Liksom jag kan några språk som jag kan använda mig som personal […] det funkade jättebra 

liksom, man använder inte tolkar, man behöver inte vänta en dag för att meddela någonting till 

honom. Man behövde inte liksom, man hade inte såna bekymmer när det gäller språket, man bara 

ringer `amen, ska vi gå ut nu och fiska´ […] jag fiskar aldrig, min kollega han fiskar hela tiden. Jag 

menar om vi ska träna eller sådär fotboll eller så kan jag följa med dom. Det var sådär enkelt 

liksom […]”. (Handledare) 

 

”Det är ju helt olika vad man har för relation till ungdomarna, alltså, så sen har dom ju 

vårdnadshavare och gode män som dom kanske hellre väljer att ha en tidigare relation med honom 

eller henne, så dom öppnar sig och berättar saker […] det beror på deras integritet, vissa är väldigt 

sådär, stänger av, alltså vill inte visa och håller upp en fasad att `jag mår bra, jag mår bra´ och vi 

kan ju tänka att `nej han mår nog inte så bra´ och då kan man bara säga att `vi finns där för dig och 

skulle du vilja så kan du bara komma närsomhelst om du skulle vilja prata om något eller om vi 

kan göra något för dig´ men sen om han väljer att inte göra det, så är det ju så, det är svårt att 

generalisera kring, faktiskt”. (Handledare)  

 

”Alltså om dom får ett nej till exempel eller att dom blir gränsade, att `du får inte ha fyra 

övernattande gäster imorgon´. Nej, då kanske han blir förbannad, tycker jävla skit, jag vill visst ha 

och framförallt det här med auktoriteter, att personal faktiskt bestämmer för du är minderårig du 

bor på ett HVB-hem. Det är omgärdat med mycket regler och Socialstyrelsen har liksom ytterst 

ansvar eller såhär vilket dom faktiskt inte alltid accepterar för dom tycker att dom är stora, vuxna 

och jag kan bestämma själv och då gillar man inte när någon annan ska bestämma […] det är väl 

ett bekymmer”. (Handledare)  

 

En av handledare uppger att det blir konstlat vid tolksamtal och en annan handledare menar 

att det är mer närhet på något vis. En handledare håller med en tolk och menar också att 

tolken kan vara ett stöd för ensamkommande barn. Tolkarna blir som en företrädare och det är 

positivt, då vågar de gå vidare i sina frågor. 

  Schenck (1984) betonar att handledare på HVB strävar efter att skapa en relation 

med ensamkommande barn. Det är mycket mer än enbart ord som saknas för att handledare 

och ensamkommande barn skall kunna kommunicera direkt och på så sätt bygga en relation. 

Det ingår i tolkens uppdrag att utveckla en medvetenhet om de faktorer som kopplar två olika 

samhällen för barnet. Tolkens kvalifikationer och färdigheter är nödvändiga för att bygga en 

bra relation mellan handledare och barn men även handledarens egen kompetens. Flera av 

våra tolkar och handledare berättar att fritidsaktiviteter med ensamkommande barn förbättrar 

relationen mellan dem. Handledarna känner att det är lättare att bygga en relation om man kan 

språket annars är de oeniga vad det gäller att inse tolken som stöd för att skapa närhet och 

tillit. 

  Vi har valt att tillämpa kommunikationsmodellerna på delarna om känslor, 

förtroende och relation tillsammans eftersom de hör ihop. Enligt barriärmodellen skapas det 
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hinder eller barriärer för en direkt kontakt där mer starkare relationer mellan barn och 

handledare hindras. Tolken blir det som hindrar då samtalet via tolken. Hela situationen är 

också mycket stel och försvårar för barnet att öppna sig och berätta om sina känslor. Men det 

är handledarens uppgift att bryta den barriären och hitta sätt att komma närmare barnet. 

Språket är inte neutralt utan är fyllt med båda parters värderingar och perspektiv. Språket kan 

därför bli nyckeln till att kunna nå barnet och dela deras livsvärld. Handledaren kan bara se 

barnets upplevelser genom dennes beteende därför behöver handledaren försöka förstå barnet 

utifrån sina egna utgångspunkter och ge beteendet innebörd, att ge empati. Barnet känner en 

slags närhet till handledaren. Aspekter som kultur kan både särskilja och integrera människors 

samspel. Beroende på vilka referensramar man har för handling och tolkning, det avgör hur 

bra man lyckas att kommunicera med andra människor. Sändar-mottagarmodellen menar att 

vid känslor är det betydelsefullt att vi väljer att tala till barnet på ett annat sätt, att man väljer 

ord och tonläge för att anpassa efter stämningen. När man pratar om känslor så är det inte 

viktigt vad man pratar om utan att se barnets behov av att ventilera sina känslor. Handledaren 

och tolk får känna av barnets förväntningar på samtalet samt efter den relation som finns 

mellan handledare och barn. När det gäller kommunikationssättet så handlar det om mer än 

bara ord. Vid känslor är det viktigt med tolken och handledarens kroppsspråk och betoning, 

att rätt känsla förmedlas för att få fram rätt effekt. I filter- och brusmodellen kommer 

handledarens mening och innebörd att missuppfattas med hjälp av tolken för att handledarens 

avsikt ligger i dennes medvetande och tolken kanske tolkar med en annan innebörd. När det 

handlar om känslor är det viktigt att kanalen sker via vår syn och hörsel. Vid känsliga saker 

behöver man se varandra. Tolken blir som ett filter där det finns risker att tolkens 

förväntningar, förutfattade meningar och kulturella skillnader blandas i avsändarens 

meddelande. Tolken filtrerar det som sägs omedvetet och kan missvisa känslorna. Det händer 

att brus eller störningar uppstår där tolken förvränger känslorna som lämnar handledaren eller 

barnet. Budskapet kommer att skilja sig ifrån originalet. Det kan uppstå fysiska störningar där 

parterna inte förstår varandra men även ett semantiskt brus där känslorna inte förmedlas på 

samma sätt på grund av skillnader i otydlighet eller skillnader i kultur. Men även 

psykologiska brus där barnet kan känna misstänksamhet till handledare eller tolk. Barnens 

psykologiska tillstånd kan göra att han tänker utifrån sina erfarenheter och är alltid i försvar 

vilket hindrar känslomässiga samtal (Nilsson & Waldemarsson 2007). 
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Resultat om kommunikation med tolk och tolkning 

Ett par tolkar säger att det är bra om tolken ger råd och tips till ensamkommande barn 

eftersom de är i ett nytt land med annan kultur och språk. De är förvirrade och tolken kan 

balansera kulturkrocken mellan ensamkommande barn och handledare. Det ger trygghet och 

hemlängtan. Tolken ska förklara för dem om det nya samhället och det som är annorlunda än i 

hemlandet: 

 

”De uppfattar kanske när de tog emot två ungdomar med olika kulturella backgrunder som de två 

grupper men de visste inte om det. Två grupper som krigare mot varandra i sitt hem eller i sitt land 

och på samma ungdomsboende kan de hamna. Där tappar personalen möjligheten att ha regera och 

hålla ordning. De kan inte ha 24 timmar koll på varenda ungdom, ungdomar kan komma ut från 

boendet och skada varandra. Det måste förklaras på ett bra och enklare sätt. De glömmer bort och 

per automatik tror att människor från olika delar av världen förstår precis som svenskar gör, att 

män och kvinnor har samma rättigheter. Det finns stora kulturella skillnader. Saker som verkar 

vara enkla här i Sverige kan vara svåra i andra länder, regler, skyldigheter och så vidare”. (Tolk).  

 

Ena tolken försöker förklara vissa kulturella skillnader annars blandar den sig inte i, tolkar allt 

exakt som det är. Man ska plugga på om kultur och språk, vara nyfiken och det kan samlas 

med övning. Det går inte att tolka ord till ord: 

 
”Myndigheterna och kulturen gör det svårt  […] Vi pratade om någon myndighet som inte […] i 

arabländerna, liksom det är svårt. Vad har den här myndigheten eller tjänstemannen för uppgift i 

samhället, måste man kunna […] jag måste kunna båda sidor för att göra det klart för det här. Det 

är samma sak med massa grejer som händer […] i Y men som man inte gör i Sverige, så jag måste 

ha kunskap om den här själva grejen […] om vi säger om religionen och gruppering i själva 

religionen eller i själva området, jag måste kunna det här för att kunna förklara vad personen säger 

för att kunna förklara för målspråket eller svenska. Man måste kunna […] inte bara hela landet 

utan man kan säga språkkultur måste man kunna. För att kultur, språket kommer ifrån någon kultur 

eller någon religion eller något område som om man säger om arabiska, det finns 40 länder som 

talar arabiska så jag måste kunna lite om varje land för att kunna bli bra tolk på arabiska”. (Tolk) 

 

 

En annan tolk uppger att de inte får lägga till och förklara eller kommentera, då blir man 

diskvalificerad tolk och tolkas som att den ville lägga sig i.  

  Hälften av handledarna håller med tolkarna som säger att det är bra om tolken 

ger råd och tips till ensamkommande barn. De upplever att det är en trygghet för barnet när de 

längtar hem. Någon enstaka handledare håller med en tolk om att man bör lära sig om kultur 

och språk. Det finns kulturskillnader och det behöver man tänka på vid översättning. En 

handledare uppger dock att det inte är ett krav att tolken även översätter kulturella koder:  

 

”Vi var på någon utbildning i X. Vi var fyra olika grupper och varje grupp hade sina egna liksom 

teckenspråk nästan och liksom en grupp ska skicka något meddelande till de andra genom en 

person och liksom genom teckenspråk som betyder det här. Här betyder liksom till exempel att `ja, 

jag kommer om en timma´ om man gör såhär till exempel går du dit till andra grupp betyder det 

något helt annat och dom bara liksom vad konstigt eller den andra grupp och sen man förstår inte 
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varandra och det här bara det här betyder liksom som normalt och ok i den här gruppen kan bli 

konstigt i den här andra gruppen så vi är jätteolika, med språk och med liksom kultur, det betyder 

inte att vi är konstiga men vi är olika”. (Handledare) 

 

Schenck (1984) menar att handledarnas livserfarenheter möjligen stämmer dåligt överens med 

barnets, liksom kulturella bakgrunder, uppfattningar och tolkningar av icke-verbala signaler 

och förväntningarna på varandra. Det visar sig även i informanternas svar, att tolkar står i 

fokus när det gäller att framföra kulturella skillnader och att kunna förebygga kullturkrockar. 

Det är tolken som har uppdraget att koppla två olika samhällen för barnet. Med handledarens 

hjälp kan tolken se till att samtalet fungerar tillfredställande för alla parter. Tolkens 

kvalifikationer och färdigheter är lika nödvändiga i sammanhanget som handledarens 

kompetens. Resultaten visar att det är flera tolkar försöker tydliggöra kulturskillnader som 

underlättar för båda parter i samtalet men samtidigt inte glömma var gränsen går för närmare 

relation. Men det finns enstaka handledarinformanter som anser att det är inte nödvändigt och 

det istället krävs bra språkkunskaper. Dock hävdar vissa tolkar att man ska vara nyfiken på att 

lära sig om kultur och språk.  

  Barriärmodellen menar att kulturella skillnader kan försvåra direkt överföring av 

budskap mellan människor. Det är ofta kulturen reflekteras och bidrar till tolkningen av det 

som sägs. Kultur kan föra människor samman men även splittra. Den kulturella bakgrunden 

man har präglar varje individs referensram. Vårt språk är fyllt med våra medfödda kulturella 

perspektiv men genom samspelet kan vi dela med oss av vår kultur. Genom sändar-

mottagarmodellen behöver vi människor vara medvetna om att vi har olika kulturella 

bakgrunder som gör att vi tolkar saker på olika sätt. Vad man pratar om och hur man pratar 

kan skilja sig inom kulturer och det blir viktigt i samspelet att vara medveten om det. Barnens 

situation kan vara av vikt för hur mycket man är mottaglig för det handledaren säger. Som 

handledare och tolk är det betydelsefullt att inneha kulturkompetens för att anpassa sig till 

barnets förväntningar och värderingar från hemlandet så att samtalet blir så begripligt som 

möjligt för barnet och handledaren. På detta sätt kan alla parter förstå varandra bättre då 

tolken och handledaren delar samma kulturförståelse. Kulturen blir som ett filter där 

förutfattade meningar och förväntningar färgar tolkningen. Tolken måste överbygga 

misstolkningar kring kultur mellan barn och handledare. På så sätt kan man reparera 

kulturkrockar och samtalet blir mer lättsamt (Nilsson & Waldemarsson 2007).  

  Koncentrationen i samtalet och att hantera känslorna är det svåraste vid tolkning 

menar ena tolken. En annan tolk upplever att det svåraste är när man inte kan kulturen eller 

bakgrunden till barnet. Som tolk är det även svårt att vara snabb i tankarna och släppa sina 
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egna bekymmer så att man inte tappar en sekund av samtalet. Man får inte heller ta åt sig som 

tolk, men man påverkas ändå av vissa tunga berättelser: 

 

”Dom berättar massor individuellt problem eller individuella saker, det blir inte koncentrerat, 

koncentrationen är viktigast och svårast […] det är svårt med känslomässiga saker men det är vissa 

ungdomar levde så jobbigt och såhär och berättar och såhär och personalen förstår inte och 

hanterar på andra sätt och det känslan sitter inne i magen. Det tänker hela tiden såhär hur jag kan 

göra, hjälpa till ungdomen, såhär […] Jag är rädd att och det tolktider blir ungefär två timmar på 

rad, det är svårt att koncentrera. Man måste ta lite pauser och såhär […] en timmas tolktid med lite 

paus som tolkning”. (Tolk) 

 

 

En av tolkarna upplever att handledaren inte hanterar ensamkommande barns känslor på ett 

bra sätt för att barnet ska kunna uttrycka sina känslor på ett bra sätt och med rätt ord. 

Majoriteten av tolkar uppger att det absolut svåraste är telefontolkning då olika 

störningsmoment kan uppstå såsom att tekniken krånglar eller att det inte är tyst i bakgrunden: 

 
”Det kan vara stökigt och gör att det blir svårt att höra, speciellt vid telefontolkningar är det svårt 

att rätta till trots att man säger flera gånger att få lite ordning, det stör mig eller jag hör inte”. 

(Tolk) 

 

 

Det är långa tolktider och det behövs pauser emellan för att kunna tolka effektivt. Samma 

tolkar upplever att det är svårt att hitta rätt ord att tolka i sammanhanget. Det upplevs svårt att 

översätta ensamkommande barns tankar och budskap som är förknippade med hans mentalitet 

och sätt att uttrycka sig, så att känslor och budskapet framförs till handledare.  

                     Hälften av handledarna menar att man inte vet vad tolken säger och känner att 

sin okunnighet kring språk är svårt. De anser att det är språket och budskapet som är svårast: 

 

”Det absolut svåraste är att man inte vet vad dom (tolkar) säger, det är det svåraste tycker jag […] 

Man kan kolla med ungdomarna men det problemet är om ungdomen kan skilja på tolkning 

närsomhelst och bara säga `nä men jag har inte fattat det´. Vi kan inte kolla om det är rätt eller 

inte, vi kan inte kolla med tolk heller liksom utan det är en halvtimme eller timma tolken var här 

och dom säger att jag kommer inte ihåg, det är det svåraste. För att man kan inte språket helt 

enkelt, kunde man språket skulle man inte använda tolk, och sen hade man inte svårigheter längre. 

Det beror på […] okunnigheten kring språk, för vi kan inte språket, vi kan inte alla språk”. 

(Handledare)  

 

Det är mycket relevant att personer som kommer ifrån andra länder och kan språk bör arbeta 

på HVB. En annan handledare anser att det inte blir samma naturliga flöde i ett samtal med 

tolk. Man får dela upp meningar, prata kort och vänta på att tolken översätter. Barnets mening 

tas ur sitt sammanhang:  
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”Det blir inte samma naturliga flöde som i ett samtal där man pratar samma språk för jag får dela 

upp meningarna och prata korta, vänta på att tolken ska översätta och då kanske killen vill svara på 

det lilla fast jag inte har sagt klart. Det blir inte riktigt naturligt, det tas ur sitt sammanhang, en halv 

mening och så känner jag att måste få säga resten också innan du börjar prata och svara på detta 

för att du ska först. Så det blir lite… det tar längre tid och det blir lite sådär, det blir inte samma 

flöde”. (Handledare)  

 

En av handledarna säger att anledningen kan vara våra olika tankesätt och värderingar som vi 

har med oss vilket försvårar och förändrar hela kommunikationsflödet.   

  Det framkommer samma upplevelse i resultaten som Shenck (1984) beskriver 

där handledare ser tolken som ett hinder i kommunikationsprocessen. Genom att hitta kunniga 

och kvalificerade tolkar menar forskningen att det går förändra den negativa inställningen hos 

handledarna. Tillgång till en kvalificerad tolk ger mycket bättre samtalskvalitet än 

samtalarens kontakt med bara barnet. Man få möjligheter att ge mer information än om barnet 

hakar fram på bristande svenska. Att ha samtal med tolk kostar pengar, är krångligt samt 

tidsödande. Det är till fördel att ha någon med sig som är insatt i den kultur barnet är uppväxt 

i och som känner sig hemma i den svenska byråkratin, inte enbart språkligt. Om man följer 

anvisningarna för tolkanvändning, skapas möjlighet att tala direkt med varandra utan något 

hinder av språkkunskaper eller bristande kulturkompetens. Forskningen lyfter fram olika 

enkla riktlinjer som vi har beskrivit ovan men våra informanter har inga speciella riktlinjer 

som de brukar följa vid användning av tolk. Tolkens yrkesvana kan nästan osynligt trolla bort 

en mängd tidsödande faktorer i kommunikationen. Informanterna håller med om att det är 

svårt hitta kunniga och kvalificerade tolkar. Det visar sig att anlita tolkar är tidskrävande och 

kostar pengar, vilket gör att handledarna ofta använder sig av telefontolkning. Vissa 

handledare undviker att använda samma tolk eftersom de vill förhindra att ensamkommande 

barn skapar en relation till tolken. Dessutom uppger informanterna att det är svårt att framföra 

budskap genom tolken. När handledarna blev tillfrågade om olika anvisningar eller riktlinjer 

de har, då det framkommer att det saknas anvisningar för tolkanvändning.  

  Det informanterna upplever är det allra svåraste i tolkningen, det har även delvis 

framkommit i de andra resultaten vilket gör att vi inte kommer tillämpa 

kommunikationsmodellerna i denna analys.  

 

5.1. Sammanfattning av resultat 

När det gäller roller och makt hävdar alla tolkar och handledare att det är viktigt att tolken 

översätter exakt det man säger. Majoriteten av tolkarna uppger att kvaliteten på samtalet beror 

på handledaren och att handledaren har den stora rollen. Det är tydligt att det är svårt att 
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definiera vem som har makten över tolksituationen. ’Makt’ uppfattas olika av de olika 

aktörerna, och även i de fall som man har liknande uppfattning av vad makt innebär, kan 

maktförhållandet förändras under samtalets gång. 

 Flera tolkar menar att tolkning möjliggör förståelse och sammanhang. En tolk 

upplever att det inte finns några möjligheter i tolkning eftersom det förekommer många 

missförstånd mellan handledare och barn i tolkningen. Som tolk blir han begränsad då han 

måste vara neutral och inte blanda sig i frågor. Han har ett kritiskt förhållningssätt och ser 

flera brister i själva tolksituationen. Även om vissa handledare poängterar att tolkning kan öka 

kvaliteten på samtalet, intar de som kollektiv en mer legalistisk hållning till tolkningens 

viktigaste syfte. 

 Merparten av tolkarna och flera handledare anser det att det brister i tolkens nivå 

i språk och i terminologi men även det saknas tolkar i vissa språk och dialekter. Vår empiri 

pekar på en viss grad av misstro i själva tolksituationen, både mot själva tolkandet, men även 

på det sättet som man identifierar den personliga relationen mellan ensamkommande barn och 

tolk som ett problem.   

  Många av de tolkar och handledare vi har talat med menar att både utbildning 

och erfarenhet är betydelsefullt för en tolk. De menar att all form av kunskap är betydelsefullt 

i detta sammanhang. Vissa handledare menar att det inte är viktigt med formell tolkutbildning 

utan menar att det är bättre att ha kunskap om kultur och språk.  Flera handledare anser att det 

är låg nivå på tolkarna idag.  

  För att hantera bristerna brukar majoriteten av tolkarna avbryta samtalet för att 

kommentera situationen och informera båda parter. Alla tolkar och handledare uppger att de 

avbryter samtalet helt om kvaliteten är dålig. Alla tolkar brukar fråga handledaren om de kan 

använda ett annat ord eller utveckla sin fråga vilket flera handledare menar att tolken bör 

göra. Alla handledarna uppger att de berättar bristerna för tolkförmedlingen eller så nämner 

de nästa gång att de inte vill ha en viss tolk. Många handledare säger att de kan använda sina 

ensamkommande barn som har bott länge på HVB till att tolka. De uppmuntrar barnen till att 

lära sig svenska fort. En del handledare sammanfatta ofta eller använda ett enkelt språk om 

tolken skulle vara dålig.  

När det handlar om de känslor som uppkommer i samband med samtal med tolk 

visar studien att majoriteten av tolkarna och handledare anser att det är helt individuellt inför 

vem som ensamkommande barn visar sina känslor. Det är helt beroende på vem man har mest 

förtroende för och vilken integritet man har. Majoriteten av tolkarna menar att känslomässiga 

samtal sällan uppkommer. De flesta tolkarna vill inte tänka på ensamkommande barns 
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situation och försöker vara neutrala.  De försöker få barnet att vända sig till handledaren om 

den vill ha råd, men ändå man blir känslomässig påverkad. Majoriteten av handledarna säger 

att det inte blir känslomässiga samtal så ofta. Oftast får ord och känslor inte samma tyngd 

genom tolk. De menar även att man avbryter tolkningen om barnet blir för upprört.  

 Vid etablerandet av förtroende och relationer anser de flesta tolkar att barnen 

ofta har traumatiska upplevelser och rädslor som kan skapa misstro till tolken. Andra tolkar 

och flera handledare menar att tolken kan underlätta för barnet genom att dela samma 

mentalitet och kultur. Merparterna av handledarna hävdar att samtalsmetodik är mer 

användbart och det är viktigt att man är där och lyssnar på barnet. De flesta tolkar och alla 

handledare menar att aktiviteter med barnen skapar en bättre relation och att tolken inte ska 

komma i närkontakt med barnet. Tolkarna skapar ingen relation som kan påverka samtalet 

men de försöker vara sociala.  

När det gäller tolkningens kulturella dimension anser en del tolkar och några 

handledare att tolken bör ge råd och tips om samhälle och kultur för att balansera kulturkrock. 

En av våra tolkar menar att man inte får förklara saker för barnet då blir man diskvalificerad 

som tolk.  

Majoriteten av tolkarna menar att det svåraste med tolkning är att det svårt att 

hitta rätt ord i rätt sammanhang och översätta barnets tankar vilket är förknippat med hans 

mentalitet och sätt att uttrycka sig. Det absolut svåraste för handledarna är att de inte vet vad 

tolken överför. Språket och budskapet är det svåraste. 

 

5.2. Övergripande analys 

I detta avsnitt kommer vi att återkoppla till och applicera Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet. 

  I vår kontext kan det ensamkommande barnet inte förlita sig på vedertagna 

föreställningar om hur kommunikation kan och bör gå till i samhället utan är helt beroende av 

att handledare motiverar sina sakliga och normativa uttalande på ett rationellt sätt. Detta är 

delvis på grund av att deras kulturella bakgrund skiljer sig och all information är ny för dem. 

Barnet behöver få veta varför de får en informationsgenomgång och en rationell 

argumentation mellan handledare och barn är nödvändig (Månson 2010:332).  

  Kommunikationen i en tolksituation påverkas av både individuella intressen och 

det organisatoriska ramverk som omger tolksituationen. Habermas menar bland annat att 

medier, makt och pengar präglar samhället vilket leder till att mycket av vår kommunikation 
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blir mer inriktad på våra egna intressen och kapital och inte på barnet i fråga. I vår studie är 

risken stor för att både tolkar och handledare blir mest intresserade av sin egen framgång 

(Månson 2010:333).  

  Kommunikationen i tolksituationen kommer att påverkas av instrumentellt 

handlande. Intresset för pengar och makt tar över språkets plats för att samordna de sociala 

handlingarna i kommunikationen (Månson 2010:333).  

  Socialstyrelsen har skapat regler för HVB och bestämmer förutsättningarna för 

tolkningen. Dessa regler och bestämmelser får komma representera systemets intrång i 

barnets livsvärld. Reglerna påverkar barnets livsvärld och ska garantera barnets rättssäkerhet. 

Socialstyrelsen bevarar och återskapar livsvärlden genom sina regler och makt. Vardagslivet 

riskerar bli mer byråkratiserat och det blir svårt att bygga relationer när man har en massa 

information att ge barnet (Månson 2010:334).   

  Problemet är att det svenska systemet som politiker och socialstyrelsen har 

skapat tränger in i barnets livsvärld och stör kommunikationen. För att bryta ner problemet 

behöver handledare och tolkar skapa ett forum för att utveckla kommunikationen där 

gemensam förståelse sker mellan tolk och handledare (Månson 2010:335). 

 Habermas talar också om framväxten av `expertkulturer´. Den svenska kulturen 

blir expertkulturen och handledare och i viss mån tolk blir experter. Barnets livsvärld splittras 

genom systemet. Experterna för rationella samtal med en egen agenda och barnet ska 

förväntas ta in all information. Välfärdsstaten har skapat HVB som gör att barnen sätts i en 

klientposition (Månson 2010:334). 

  Möten mellan handledare och tolk behövs för att skapa ett ömsesidigt 

samförstånd och att utföra inflytande på subsystemen. Man behöver utveckla och skapa 

institutioner för att föra fram det kommunikativa handlandet så att myndighetsutövningen och 

produktionen kan styras av den kommunikativa rationaliteten. Lösningen, enligt Habermas, 

blir att handledare och tolk för rationella diskussioner där man tillsammans kan tillvarata 

barnets rättigheter och inte fokusera på makt och pengar (Månson 2010:336). 

  Det krävs ett demokratiskt beslutsfattande hos politiker där samhällets beslut 

fattas efter rationella diskussioner. Här åsyftar Habermas en annan typ av `rationalitet´ än till 

exempel Weber som hävdar att ökningen av målrationalitet i västerlandet medförde en 

utarmning av och en meningsförlust i de kulturella och sociala sfärerna i samhället. Habermas 

håller delvis med Weber men anser att Weber har starkt koncentrerat sig på endast en 

rationalitetsform. Idag fungerar systemet så att politikerna bestämmer och verksamheterna 

följer utan att reflektera över exempelvis de förutsättningar som kännetecknar ett HVB-
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boende. Detta präglar även tolkningen där det många gånger inte blir en konstruktiv dialog 

mellan handledare och barn. Det behöver finnas en rationalitet för att tillsammans samarbeta 

och sträva framåt, då försvinner barnets underläge och barnet känner av makten mindre i 

samtalet. Barnet har inte så mycket makt ifrån början och på grund av deras underläge 

förhindras de att uttrycka sig. Tolkningen begränsas utav pengar, regler och tidsbrist och då 

blir det inget ömsesidigt utbyte (Månson 2010:330:335). 

  HVB vill att barnet ska lära sig att prata svenska så fort som möjligt så att 

kommunikationen blir lättare och anpassa dem snabbare till samhället. Detta kan i mångt och 

mycket ses som en respons från samhället att de ska lära sig svenska tidigt trots att de 

ensamkommande barnen själva kanske inte är motiverade. Handledarna får kämpa med dessa 

krav utifrån, och detta i sin tur skapar friktionen inne på HVB-boendet. 

  Handledarna ses som auktoriteter för barnet i samtalet vilket gör att de inte litar 

på handledare och barnet känner mer tillit till handledare vid mer spontana och vardagliga 

aktiviteter. När barnet inte får uttrycka sig så minskar även förtroendet för auktoriteter.   

  I praktiken kan vi se att den ekonomiska rationaliteten gör att HVB undviker 

ibland att beställa platstolk eftersom det kostar för mycket. För en bättre och lyckad tolkning 

behövs pauser i samtalet men det hindras av verksamhetens budget. Samtalet tar längre tid 

och kostar därför mer pengar. Det finns ofta besparingskrav ovanifrån och att hushålla med 

samhällets resurser. 

  Om tolkar har mer utbildning då får de mer betalt och det blir för dyrt för 

verksamheter att anlita auktoriserade tolkar. Vissa tolkar önskar få prata med handledaren 

innan och efter samtalet för att kunna förbereda sig och tillsammans reflektera men det kan 

vara svårt att genomföra eftersom det också kostar mer pengar.  

  Idag finns det tolkförmedlingar som säljer tolktjänster. Målet är att tjäna pengar 

och verksamheter som använder sig av dessa är tvungna att använda detta system. Vissa av 

våra tolkar visar önskemål om att ha egna anställda tolkar som deras verksamhet kan använda. 

Tolken blir på detta sätt mer tillgänglig till barnen och handledare vet då vilka som fungerar 

bra. Tolkens tjänst blir billigare för HVB om de skulle anställa egna, interna tolkar då det 

kostar mer att anställa tolkar genom tolkförmedlingen.  

  Grunden i Habermas teori är att det kommunikativa handlandet blir det ett mål 

och medel till en konstruktiv lösning. Handledare kan och borde skapa former i tolkningen så 

att barnet kan bli myndig och själv ta och utöva ansvar för sin plats i samhället. I samma anda, 

borde handledaren stödja barnet och inte låta sig styras av systemets krav och förväntningar 

(Månson 2010:336).  
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5.3. Förslag till förbättringar 

Vi frågade alla våra informanter om de hade några förslag till förbättringar och nedan har vi 

sammanställt de förbättringar som informanterna önskar se i framtiden.  

  Det behövs mer utbildning hos tolkar idag. De önskar att tolkar är vana och kan 

hålla flera meningar i minnet och ta längre stycken så att samtalet flyter bättre. Det finns flera 

önskvärda egenskaper hos en tolk. Tolken önskas vara flexibel i samtalet, ha ett gott 

bemötande, ha sociala färdigheter och sträva efter neutralitet, men även att tolken bör 

uppdatera sig om samhället och kulturer genom att läsa mycket och vara nyfiken. Tolken bör 

tolka så bra som möjligt så alla parter förstår varandra, även om man inte finner samma 

begrepp i sitt modersmål. Det finns önskemål om att tolken ska bygga en lämplig relation till 

handledare och barn men inte bygga någon vänskap däremellan. Tolken ska inte lägga sig i 

samtalet genom att ställa egna frågor och istället bara översätta allt som sägs, även fula ord. 

Att tolken översätter allt med respekt för barn och handledare. Som tolk ska man agera utifrån 

situationen och ständigt vara kritisk för att själv kunna förbättra tolkningen. Det är vikigt att 

följa tolketik och dess regler.  

   Samtalet i sig behöver bli mer lättsamt idag. Handledaren kan använda öppna 

frågor, inte styra samtalet så mycket och inte vara rädd för att tystnad kan uppstå. Som 

handledare ska man inte bli besvärad av situationen och istället reflektera över vad barnet har 

sagt och inte sagt. Det är viktigt att handledaren pratar direkt till barnet och tittar på tolken, 

man behöver försöka skapa ett mer vanligt samtal. 

  Tolkning behöver lyftas till en politisk fråga för att hjälpa tolkförmedlingar att 

utveckla redskap för att reparera branschen och organisationen. Man bör minska på 

telefontolkningarna och öka platstolkningen istället, men även skapa möten mellan tolkar och 

handledare för att utbyta erfarenheter och kunskap. Det är viktigt att handledare meddelar 

tolkförmedlingen sina synpunkter kring bristerna men också att meddela tolken direkt när fel 

uppstår. Många verksamheter använder sina egna ensamkommande barn som tolkar vilket gör 

att de undviker problem med andra tolkar. Andra lösningar är att HVB skulle kunna knyta till 

sig tolkar som de trivs att arbeta med, men även att man skulle kunna använda Skype för att 

kunna se tolken och dess kroppsspråk. 
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6. Avslutning 

 

6.1. Avslutande diskussion 

Idag saknas specifika riktlinjer för användning av tolk på HVB. Ingen av våra informanter 

kunde berätta att de använder någon typ av instruktioner för att garantera en ordentlig 

tolkning. Om det är tydligt beskrivet om tolkens och handledarens roller så kan alla parter 

vara medvetna om vad de kan förvänta sig. Det blir ett smidigare och mer effektivt samtal. 

Det skiljer sig i dag på hur tolkar och handledare ser på varandras uppgifter och de ställer 

olika krav på varandra när det inte fungerar.  

Vi håller med vissa av informanter om att det behövs ett forum för att 

handledare och tolkar att träffas och diskutera och tillsammans utveckla tolkningen. Det är 

relevant för sådana verksamheter som HVB där man arbetar med utsatta människor som 

befinner sig i olika livskriser. Kommunikationen är ett viktigt verktyg för dessa barn som är i 

behov av att få hjälp med att uttrycka sig. Om man utvecklar riktlinjer tillsammans så är det 

större möjlighet att man faktiskt använder dem, då finns båda parters synpunkter med. På 

detta sätt kanske man kan uppmärksamma barnets känslor och lösa alla de vardagliga 

konflikterna på HVB. Handledare och tolkar innehar den viktigaste kunskapen för att själva 

förbättra de brister som finns i arbetssättet. De är experter på detta område.  

  Vi upplever att det är viktigt att tolken förklarar och ger råd till barnet när det 

handlar om samhälle och kultur så att barnet får det stöd den behöver i det nya landet. Det är 

dock viktigt att tolken inte lägger sig i samtalet när det handlar om andra saker. Tolken ska 

översätta så nära meningens innebörd som möjligt. Vi anser även att tolken behöver vara 

social och skapa en relation med distans vilket underlättar för barnet att prata fritt. Tolken ska 

inte upplevas som helt främmande och som en maskin, utan som en medmänniska. Våra 

informanter verkar vara medvetna om hur man ska bemöta barnet under samtal, men gör 

informanterna verkligen som de antyder att de gör? Deras ord kanske behöver komma mer till 

handling.  

  På HVB kan barnet sakna någon typ av föräldrabilder. Det jobbar många olika 

handledare som utför sitt arbete och som återvänder på olika tider. Barnen blir förvirrade och 

tvekar kring vem den ska vända sig till. Barnet kan behöva ventilera sig men att vid dessa 

tillfällen finns det ingen handledare i närheten som han känner förtroende till. Detta gör att 

HVB skiljer sig som en institution ifrån familjehem där barnen bor med två vårdnadshavare 
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som finns där hela tiden för barnet. Relationen kan utvecklas och man knyter an på ett 

starkare sätt än man kanske gör på HVB.  

  Vi hade tänkt göra en deltagande observation också under ett så kallat husmöte 

som sker veckovis på ett boende. Alla ensamkommande barn samt personal och tolk skulle 

vara närvarande. Vi fick dock inte tillträde till något utav de fyra boenden som vi tillfrågade 

av olika anledningar. Vi upptäckte att vissa HVB inte hade platstolkar där veckovis utan 

använde sig mest utav telefontolkning. Under studien reflekterade vi kring att verksamheterna 

inte verkar se något behov av att barnen får tillfälle att kontinuerligt uttrycka sig med hjälp av 

platstolk. Vi hade velat ha en öppen roll när vi observerade men vara passiva. Vi ville endast 

observera det som sker och inte ingripa i aktiviteten. Vi ville titta närmare på hur 

kommunikationen förmedlas från tolken till berörda parter. Från observationen hade vi kunnat 

notera händelseförlopp, uppfatta beteende och gjort reflektioner (Bryman, 2011:380–392). 

Det verbala beteendet och det som tas för givet av informanterna hade blivit mer tydligt. Vi 

hade även kunnat upptäcka aktiviteter som är avvikande eller dolda för oss annars (Bryman 

2011:440–441). Trots att vi inte kunde genomföra någon observation så fick vi en massa 

material genom våra informanter. Vi är tacksamma för deras bidrag. 

  Det var svårt att få tag på tolkar att intervjua. Till en början trodde vi att vi 

kunde få tag på tolkar via boendena men handledarna ville inte eller vågade inte lämna ut 

tolkens uppgifter. De kunde ha ringt tolken och frågat om de ville delta i vår undersökning. 

Tolkförmedlingen kunde inte heller hjälpa oss och vi letade på Kammarkollegiets hemsida där 

de listade tolkarna inte bodde i närheten av oss. Till slut hittade vi tolkar på annat håll.  

  Ifrån början hade vi sju olika kommunikationsmodeller som vi eventuellt skulle 

tillämpa men vi valde ut tre av dessa som vi ansåg passade vår undersökning bäst. Det gjorde 

att vi kunde applicera dem på ett relevant sätt. Vi tänkte att modellerna kunde tillämpas på de 

konkreta tolksituationerna men vi kände att vi behövde en mer övergripande samhällsteori för 

att analysera tolkningen i dess helhet därför valde vi Habermas teori om det kommunikativa 

handlandet. Vi var intresserade av att använda oss av en relativt okänd teori för oss för att 

berika våra resultat och kunskap ytterligare. Teorin var ganska svår att förstå till en början och 

vi har valt ut delar av teorin för att inte fördjupa oss i någon specifik del. 

Kommunikationsmodellerna och Habermas teori fann vi lämpliga då de hade intressanta 

aspekter att diskutera kring. 

  Efter att ha genomfört denna undersökning känner vi att vi har lärt oss mycket 

inom tolkning. Det vi ville uppnå var att finna lösningar till de konflikter som finns på HVB 

för ensamkommande flyktingbarn idag och hur man kan underlätta handledarnas praktiska 
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arbete. Genom att undersöka tolkens betydelse kunde vi studera en liten del av barnens 

vardag. Vi är medvetna om att det finns många områden att fortsätta forska kring inom 

tolkning för att ta bort bristerna och se tolkningen som ett redskap för att kunna öppna flera 

möjligheter för kommunikation. 

  En styrka i uppsatsen är att den är en början till att nysta i detta ämne. Tolkning i 

HVB är ett relativt outforskat område och vi har försökt problematisera kommunikationen 

mellan barn och handledare. En annan styrka är att vi kan ha ”sått ett frö” hos våra 

informanter och fått dem att börja reflektera över sitt arbete. 

  En svaghet kan vara att vi inte har kommit nära individerna som uppsatsen 

egentligen handlar om. Vi har inte pratat med barnen själva och hört deras åsikter. Det har 

inte funnits ett barnets perspektiv utan varit ett barnperspektiv. Bristen på tid har gjort att vi 

avstått från vissa saker såsom att göra en fokusgrupp med de ensamkommande barnen som 

har bott här lite längre och kan svenska språket. Det skulle kunna vara något att undersöka 

närmare.  

  Under arbetets gång har vår kunskapsbildning ständigt förändrats. Vi har 

fördjupat oss i litteratur och tagit del av informanternas erfarenheter och åsikter. Nu i 

efterhand kan vi känna att det hade varit intressant att ställa vissa andra frågor också. Tidigare 

forskning ställer högre krav på tolkningen, det är mer detaljerad och rikare forskning. En del 

saker framkom inte hos informanterna då de inte har samma medvetenhet som finns i 

forskningen. Vi har endast behandlat de brister som informanterna belyst och fått inblick i 

deras olika arbetssätt och kunnat identifiera olika dilemman. Från att ha haft en mer enkel 

uppfattning om vad tolkning innebär till att ha fått en omfattande och mångfaldig bild kring 

de svårigheter som finns i tolkning för utsatta människor.   
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7.1. Bilaga – Intervjuguide 

 

Roller 

- Berätta om handledarnas och tolkarnas roll i tolkning?  

 

Möjligheter i tolkning 

- Hur upplever du möjligheterna i tolkning? 

- Hur kännetecknas ett lyckat tolkningssamtal? 

- Berätta om tolkningens goda konsekvenser? 

- Hur upplever du skillnader i kommunikationen beroende på tolkens 

utbildning/erfarenhet/förhållningssätt? 

 

Brister i tolkning 

- Hur upplever du tolkningens brister som finns idag?  

- Vilka konsekvenser medför det för barnet och personalen? 

- Berätta om de aspekter som tros hindra ensamkommande att vara öppen och motiverad till 

att prata via tolk?  

- Hur uppfattar du makten under tolkningssamtal? 

Hantering av brister och känslor 

- Hur kan bristerna hanteras? 

- Hur uppfattar du att barnet/ungdomen kan prata om känslomässiga upplevelser? 

- Hur bemöts barnets/ungdomens känslor som uppkommer under mötet?  

- Vad kan du berätta om barnets/ungdomens förtroende för tolken och personalen? Hur skapas 

förtroende i mötet mellan alla parter?  

- Hur blir relationen mellan barnet och personalen när de behöver tala genom tolk? 

 

Svårigheter med tolkning 

- Vad skulle du säga är det svåraste med tolkning? 

- Hur kommer det sig att denna/dessa svårigheter finns? 

 

Strategier/modeller för kommunikation 

- Finns det strategier för att skapa en god kommunikation? Berätta gärna om dessa.  

- Har er verksamhet/du som tolk några riktlinjer eller en modell för tolkningsförfarandet? 

Berätta om detta.  

 

Förbättringar/utveckling 

- Hur kan man förbättra tolkningen?  


