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Abstract

When a clinician and a patient don’t share a language for communication, an 

interpreter is needed to enable the communication. To explore the experiences of

Swedish psychologists of working with a translator a survey were conducted. 

The aim of the study were to explore which problems arise from working with 

an interpreter, the possibility of providing psychological treatment and the 

workplace routines affecting the work. The survey was answered by 118 

Swedish psychologists. The result showed that working through a translator 

brings problem for number of the respondents. A majority of the respondents 

agreed with experiencing mistrust against the translation, other common 

problems were difficulties asking questions effectively and establish and 

validate the emphatic relationship. The result showed that it’s possible to 

provide treatment, but in an adapted and simplified way. The contextual factor 

varies between different workplaces. 

Keywords: Interpreter, Psychologist, Treatment, Problems, Sweden
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Abstract 

När en vårdgivare och en vårdtagare saknar ett gemensamt språk att 

kommunicera på möjliggörs vården först genom översättning av en tolk. För att

utforska svenska psykologers erfarenheter av att arbeta med tolk: vilka problem

det ger upphov till, om det går att bedriva behandling samt hur de kontextuella 

faktorerna ser ut på svenska arbetsplatser, gjordes en enkätundersökning. 

Enkäten besvarades av 118 svenska psykologer. Resultatet visar att arbetet med 

tolk medför problem för en betydande grupp och förekomsten av samtliga 

undersökta problem bekräftas. En majoritet av deltagarna uppger att de är 

misstänksamma mot översättningen. Andra frekventa problem är svårigheter att

effektivt ställa frågor och förmedla och utvärdera den empatiska relationen. 

Resultatet visar att det är möjligt bedriva behandlingsarbete med tolkassistans. 

En förutsättning är dock att interventionerna anpassas och förenklas. De 

kontextuella förutsättningarna varierar mellan olika arbetsplatser. Mer 

forskning behövs för att fullt ut förstå hur psykologers arbete påverkas av att 

det sker med tolk.

Nyckelord: Tolk, Psykologer, Behandling, Problem, Sverige
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Sveriges demografi har de senaste decennierna genomgått en stor förändring. Enligt 

uppgifter från Statistiska centralbyrånfrån den 31 december 2017, uppgår andelen 

utlandsfödda i befolkningen till 18,5 % (Sveriges Statistiska Centralbyrå [SCB], 2018) 

Förändringen medför att en allt större andel av invånarna inte har svenska som sitt modersmål.

År 2006 uppskattades det att 150 olika språk finns representerade i Sverige (Fatahi, Hellström,

Skott & Mattsson, 2008). Detta innebär att det inte är en självklarhet att sjukvårdspersonal kan

kommunicera med patienterna på ett gemensamt språk. Då sjukvården enligt den svenska 

socialstyrelsen är skyldig att anpassa informationen efter patientens förmåga och behov 

(Socialstyrelsen, 2018) finns det ett krav på vårdande instanser att genom översättning göra 

vården tillgänglig för alla de som är berättigade till den, men som ej talar och förstår 

tillräckligt mycket svenska för att kunna tillgodogöra sig den. En möjlighet som finns och som

används för att skapa en gemensam kommunikation mellan vårdpersonal och patient, när 

dessa inte delar ett gemensamt språk, är att låta en tolk sköta översättningen. Enligt 

nationalencyklopedins definition är en tolk: ”en person som oftast muntligt förmedlar ett 

”budskap” från ett språk till ett annat” (Nationalencyklopedin, [NE], 2018). Tolkar används av

flertalet myndigheter och institutioner som har kontakt med personer. År 2006 uppskattades 

att deti Sverige var dag utfördes 3000 timmar översättning genom tolkar, främst inom 

sjukvården och social välfärd, (Fatahi et al., 2008). 

Psykologi och språket 

Språket är det viktigaste arbetsredskapet inom den psykiatriska vården (Farooq &Fear,

2003). Eftersom man inom den psykiatriska vården är beroende av en ömsesidig 

kommunikation för att kunna korrekt diagnostisera och behandla sjukdomstillstånd påverkas 

möjligheterna att ge en god vård av att sjukvårdspersonalen och patienten inte delar ett 

gemensamt språk. Psykiatrisk diagnostik är beroende av att man får en så grundlig historia 

som möjligt från patienten. Sjukdomssymtom saknar synliga markörer och är främst möjliga 

att avtäcka och identifiera genom patientens självrapportering (Bauer &Alegria, 2010). 

Psykologisk behandling är uppbyggd kring samtalet mellan behandlare och klient och 

beroende av att det finns ett sätt att kommunicera. Utöver att behandlingsmöjligheterna 

påverkas av att psykolog och patient saknar ett gemensamt språk, påverkas även 

möjligheterna att etablera och bygga en allians (O´Hara&Akinsulure-Smith, 2011). När man 
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använder sig av en tolk för att möjliggöra kommunikationen mellan två parter som inte delar 

ett gemensamt språk förändras dynamiken i mötet. Wadensjö (1998) beskriver skillnaden 

mellan ett tolkmedierat samtal och ett på ett gemensamt språk är som att gå från pardans till 

att dansa som tre. Hon bemärker att det inte är självklart att man kan överföra de kunskaper 

man har rörande parvis kommunikation till de nya omständigheter som ett tolkmedierat 

samtal innebär. I en studie identifierade man två olika reaktioner från terapeuternas sida. En 

grupp såg tolken mest som en slags översättningsmaskin, en ”black box”, vars funktion endast

var att översätta samtalet mellan terapeut och klient. En annan grupp såg tolken som en del i 

en triangulär relation (Miller, Martell, Pazdirek, Caruth & Lopez, 2005). Alldeles oavsett hur 

tolken uppfattas av sjukvårdspersonalen påverkas arbetsutförandet. Ravaloch Smith (2003) 

beskriver hur terapeuter upplever det som att de förlorar kvickheten i kommunikationen då 

den översätts. En omständighet som skiljer sig från samtal som inte behöver tolkasoch leder 

till att kommunikationen kan upplevas som frustrerande eller omständlig. Mellanmänsklig 

kommunikation innefattar en kombination av språkinnehåll, ansiktsuttryck, kroppsrörelser 

och tonläge. Ett tolkmedierat samtal kan ses som att ”först se ett tv program utan ljud, sen få 

ljudet utan bilderna, och till sist försöka att kombinera bäggedera” (Farooq &Fear,2003, 

s.106). 

Tolken

 När en kliniker och en klient inte delar ett gemensamt språk möjliggörs 

kommunikationen först genom en översättare. Funktionen som översättare kan tas i anspråk 

av vilken människa som helst som besitter någorlunda goda färdigheter i båda de språk som 

översättningen sker mellan. Den eller de som agerar översättare kan vara licensierade tolkar, 

familjemedlemmar, vänner eller annan personal som kan kommunicera på de språk som 

berörs. Individer som utför tolkande men som inte har en officiell tolkutbildning eller som 

saknar ett uttalat uppdrag som tolk benämns som informella tolkar eller som ad hoc 

översättare (eng. ad hoc interpreters). De individer som genomgått någon form av certifierad 

tolkutbildning är att betrakta som professionella tolkar. Ytterligare ett perspektiv på tolkar 

som profession är att de ses som ”kultur-överförare” (eng.culture broker), en person som inte 

endast har som uppgift att översätta mellan två språk utan även att främja en ömsesidig 

förståelse mellan olika kulturella perspektiv (Kaufert & Putsch, 1997). Kaufert och Putsch 
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(1997) menar att en tolk som agerar som en ”kultur-överförare” inte bara kan hjälpa 

vårdpersonalen att förstå patientens kultur utan även hjälpa patienten att förstå den kultur som 

vårdgivaren befinner sig inom. Tribe (1999) skriver att relationen mellan kultur och helande 

ritualer är komplex och en ömsesidig förståelse för varandras kulturella förståelse är 

eftersträvansvärt för att erbjuda bästa möjliga vård. Enligt slutsatserna från en 

litteraturöversiktbör professionella tolkar användas inom dem somatiska sjukvården då de 

uppnår ett bättre resultat än informella tolkar. Enligt samma studie uppnår tolkmedierade 

möten inom den somatiska sjukvården ett resultat som nära eller lika gott som ett där 

klinikern och patienten delar ett gemensamt språk (Karliner, Jacobs, Chen & Mutha, 2007). 

Men enligt en intervjustudie med polska tolkar inom den brittiska psykiatrin av Gallagher, 

Melluish och Löfgren (2017) upplevs tolkandet inom psykiatrin av tolkarna själva i vissa 

hänseende väsensskilt från samma arbete inom den somatiska sjukvården. Ett fynd som delas 

av en studie av Resera, Tribe och Lane (2015). Det är därför möjligt att ett liknande resultat 

inte är att förvänta sig inom den psykiatriska vården. I en litteraturstudie av Bauer och Alegria

(2010) som undersökte hur tolkning fungerar inom psykiatrisk vård fann de att professionella 

tolkar är att föredra framför tvåspråkiga medarbetare och informella tolkar, att resultatet av 

patientbedömningar blir lidande när översättningen brister samt att samtal medierade av 

professionella tolkar resulterar i ökad öppenhet från patienternas sida, nöjdare vårdtagare och 

en ökad självförståelse. Dock bedömdes underlaget vara för litet för att man skulle kunna 

komma med tydliga evidensbaserade riktlinjer för hur verksamheten bör förhålla sig till 

frågan rörande tolkassisterade samtal inom den psykiatriska vården.

Problem i arbetet med tolk 

 Den tidigare forskning som gjorts på ämnet har identifierat ett antal försvårande 

omständigheter som det tolkmedierade samtalet medför. Farooq, Fear och Oyebode (1997) har

i en artikel identifierat en rad problem som kan uppstå genom tolkningsprocessen. 

Utelämnande är ett fenomen som uppstår då tolken utelämnar delar eller hela den utsaga som 

översätts. Tillägg är en förvanskning av budskapet som ska översättas där tolken tillför 

information som inte uttalats. Kondensation innebär att tolken komprimerar eller förenklar en 

komplicerad eller en alltför lång utsaga. Ersättande (eng. substitution) innebär att tolken 

ersätter ett koncept med ett annat. Öppna/stängda frågor är ett fenomen där tolken 

omformulerar öppna frågor till slutna i översättningsprocessen. Det sista försvårande 
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fenomenet som nämns i artikeln är normalisering ett fenomen som uppstår då tolken försöker 

framställa patientens utsaga på ett sätt som är meningsfullt eller begripligt, vilket kan vara en 

försvårande omständighet vid psykiatrisk bedömning. 

Självmedvetenhet och självkritik. Flera kvalitativa studier har uppmärksammat att 

en vanlig reaktion hos terapeuter som arbetar med tolkmedierade kontakter är att terapeuten 

upplever en ökad medvetenhet om sig själv (Miller et al., 2005;O´Hara & Akinsulure – Smith,

2011; Paone & Malott, 2008). En studie av Miller et al. (2005) beskriver hur de intervjuade 

terapeuterna upplever det som ovant att ytterligare en person är med i rummet och att det kan 

uppfattas som att den privata relationen som en terapeutisk dyad utgör störs av att ytterligare 

en person är närvarande. Vissa av de intervjuade terapeuterna uppgav att de upplevde att de 

kände sig iakttagna och att deras arbetssätt bedömdes. Dock minskade upplevelsen av att vara 

iakttagen när relationen mellan terapeut och tolk hade utvecklats under terapins gång. Enligt 

O’Hara och Akinsulure - Smith (2011) följer en ökad vaksamhet mot de egna beteendena av 

den ökade självmedvetenheten. Det är enligt dem inte ovanligt att terapeuten lägger märke till 

den egna rösten, tonfallet och artikulationen. Att man fokuserar tankarna på vad man ska säga 

och hur frågan kommer att uppfattas. På detta följer en risk att terapeuten börjar att ställa allt 

mer slutna frågor eller frågor med flera svarsalternativ.  

Fokus på översättningen och misstänksamhet. En ömsesidig tillit är grunden för att 

kunna utveckla en fungerande samarbetsrelation mellan vårdpersonal och tolken (Raval & 

Smith, 2003), vilket även påverkar relationen till klienten (Costa, 2017). Enligt Costa (2017) 

kan bristande tillit och en icke fungerande samarbetsrelation ta sig utryck i en uppfattning av 

tolken som ett störande moment hos klinikern. Upplevelsen bland vårdpersonal av att inte 

kunna veta vad som egentligen sägs mellan patienten och tolken ger upphov till en oro hos 

vårdgivaren och är en försvårande omständighet när det kommer till att genuint lita på tolken 

(Raval & Smith, 2003). Enligt Raval och Smith (2003) fanns det även en misstanke bland 

vårdpersonalen om att tolken inte översatte korrekt. Liknande resultat kommer även från Pugh

och Ventere (2009) där intervjuad psykiatrisk vårdpersonal uppgav en rädsla för att små 

förändringar i och med översättningen skulle komma att ändra det budskap som förmedlades 

mellan klinikern och klienten. Deltagarna upplevde att de kom att fokusera på om 

översättningen är korrekt snarare än vad som utrycks, vilket medförde en risk för att man 

missar viktig information.  
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Alienation och rollbyte. Farooq och Fear (2003) menar att klinikern lätt kan uppfatta 

situationen, med två personer i rummet, som talar ett annat språk, som fientlig eller 

överväldigande. Det kan innebära att klinikern tar en mindre framträdande roll i samtalet 

vilket medför ett rollbyte. Det kan även uppstå en situation där klinikern upplever att tolken 

och klienten har en intimare relation än denne med klienten och att klinikern som följd därav 

känner sig utesluten (Tribe & Thompson, 2009). Ett rollbyte beskrivs som en process varvid 

klinikern tar en mindre framträdande roll och där tolken kommer att ta det utrymme i 

relationen som uppstår. Därigenom tar tolken över mer av samtalet och styr mer än vad som är

önskvärt och klienten vänder sig i sin tur mer till tolken än till klinikern (Farooq & Fear, 

2003). 

Tid. I och med att kommunikationen måste översättas tar ett tolkmedierat samtal 

dubbelt så mycket tid i anspråk som ett ordinarie samtal (Farooq & Fear, 2003) och i ett flertal

studier som genomförts med sjukvårdspersonal har det rapporterats att tolkmedierade samtal 

medför att den inplanerade tiden för samtalet inte alltid räcker till och det blir svårt för 

personalen att ställa samtliga frågor som är nödvändiga (Hadziabdic, Albin, Heikkilä& Hjelm,

2010).  

Samtalsteknik. I och med att kommunikationens grundförutsättningar förändras i det 

tolkmedierade samtalet och att allt som sägs går igenom ytterligare en person minskar även 

möjligheterna att använda sig av de specifika samtalstekniker som psykologer ofta begagnar 

sig av vid mötena med klienter där man delar ett gemensamt språk (Raval & Smith, 2003). 

Samma författare skriver att behandlande psykologer uppger svårigheter att använda sig av 

personliga egenskaper som t.ex. humor i det tolkmedierade samtalet. Dessutom försvåras 

möjligheterna att använda sig av de tillgreppssätt som man många gånger begagnar sig av i 

vanlig kommunikation för att betona eller artikulera budskapet som man vill framföra t.ex. 

intensitet i röstläget och känslomässigbetoning (Raval &Smith, 2003). Förlusten går i båda 

riktningarna och det finns dokumenterat att terapeuter upplever det som svårare i ett 

tolkmedierat samtal att skapa sig en uppfattning om vilka känslor, samt intensiteten i dessa, 

som utrycks av klienten (Raval & Smith, 2003). Farooq och Fear (2003) skriver att det 

tolkmedierade samtalet kan medföra en svårighet att formulera frågor kring känsliga ämnen 

på ett sätt som uppfattas som empatiskt. Detta får konsekvensen att frågorna kan uppfattas 

som okänsliga eller fyrkantiga. 
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Interventioner. Att behöva kommunicera genom en tolk påverkar även 

behandlingsarbetet. Oavsett terapiinriktning uppgav deltagarna i en intervjustudie av Raval 

och Smith (2003) att de förenklade de behandlingsinterventioner som genomfördes. Ett 

liknande svar uppgav även deltagarna i en studie av Raval (1996). Terapin blev mer begränsad

och terapeuterna var tvungna att anpassa sig till situationen och bli mera pragmatiska. 

Terapeuterna i Raval och Smiths studie (2003) uppgav att de tenderade att bli mer 

strukturerade i behandlingen och enbart ge beteendemodifierande interventioner eller 

expertråd. Bland deltagarna fanns även en föreställning om att klienterna snarare efterfrågade 

råd istället för behandling. Hunt och Swartz (2017) skriver att många av de förutsättningar 

som krävs för en lyckad terapi t.ex. positiva interpersonella egenskaper hos terapeuten och 

goda kommunikativa färdigheter försvåras av översättningen, något som försämrar 

möjligheten att bedriva effektiv terapi. Tribe och Tunariu (2009) skriver att det finns en 

föreställning om att terapeutiskt arbete med tolkassistans är meningslöst men att det saknas 

empirisk data som underbygger denna åsikt. De effektivitetsstudier som genomförts tyder på 

att psykoterapeutisk behandling med tolkassistans är verksam. Van der Rijken et al., (2016) 

undersökte hur behandlingsutfallet av multisystemisk terapi påverkades av att terapin skedde 

med tolkassistans och fann inga signifikanta skillnader mot en anpassad kontrollgrupp. D’ 

Ardenne, Ruaro, Cestari, Fakhoury och Priebe (2007) fann att tolkassisterad KBT mot PTSD 

hos flyktingar var verksam. En metastudie av Lambert och Alhassoon (2015) som undersökte 

behandlingseffekten av traumafokuserad terapi för flyktingar visar att behandlingen fungerar 

samt fann ingen signifikant skillnad i utfallet mellan behandling som ges med tolkassistans 

och utan. Detta visar att åtminstone viss behandling är möjlig att utföra med tolkassistans. 

Dock saknas forskning kring behandling av andra psykiatriska tillstånd än PTSD. 

Empati. Pugh och Ventre (2009) undersökte i en intervjustudie hur den empatiska 

relationen påverkas av att samtalet är tolkmedierat. Deltagarna beskriver att den 

tolkmedierade kommunikationen upplevdes som indirekt och att det därigenom blev en 

utmanande och komplex uppgift att forma, förmedla och utvärdera den empatiska relationen 

mellan terapeut och klient. Deltagarna upplevde att de förlorade många av de möjligheter som

en direkt kommunikation erbjuder för att förmedla empati som t.ex. tonläge. Bristen på direkt 

återkoppling från klienten innebar att deltagarna uppgav att det var svårare att bedöma den 

empatiska kvalitén på relationen och i förväg avgöra hur man bör ställa nästa fråga. Det 
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empatiska bandet upplevdes som svagare jämfört med klienter med vilka man delade ett 

gemensamt språk. 

Tolken. Att arbeta tolkassisterat innebär att en annan individ blir en del av arbetet. Alla

tolkar, professionella som informella är individer med egna färdigheter och egenheter som i 

sin tur påverkar hur de agerar i sitt arbete. Konsny, MacEachen, Lifshen och Smith (2014) 

skriver att tolkens beteende färgar av sig på den intervjuades uppfattning om samtalsledaren. 

För den som intervjuas finns det ingen tydlig skillnad mellan tolken och den som leder 

intervjun. Det medför att opassande beteenden från tolkens sida även får konsekvenser för hur

den intervjuade uppfattar den som leder intervjun. Raval och Smith (2003) rapporterar om 

tillfällen då tolken reagerat opassande på patientens utsagor. Hadziabdic et al. (2010) skriver 

att i en svensk medicinsk kontext värderar personalen en professionell attityd hos tolkarna, 

t.ex. att de passar utsatta tider samt har goda språkkunskaper. Vidare beskriver författarna att 

det förekommer att tolkarna agerar oprofessionellt, t.ex. genom att vända sig främst till 

patientens make. Tribe och Lane (2009) skriver att det är viktigt att försöka matcha tolk och 

patient när det kommer till faktorer som kön, ålder och religion. Framförallt om sessionen 

berör områden som sexualitet och våld i nära relationer. Just kön på tolken tycks ha betydelse 

för hur väl tolken och patienten kan etablera en relation samt vilken information som 

patienten är villig att delge (Hadziabdic, et al., 2010). Farooq och Fear (2003) menar att det är 

viktigt att tolken har en god kännedom om den psykiatriska kontexten för att minimera 

eventuella fel och svårigheter i det tolkassisterade samtalet. Flertalet problematiska situationer

kan uppstå till följd av att tolkarna har en bristande förståelse för arbetsgången inom 

psykiatrin vid t.ex. psykiatrisk anamnes (Farooq & Fear, 2003) och vid behandling (Miller et 

al., 2005). 

Kontextuella faktorer. Kontextuella faktorer påverkar det tolkmedierade samtalet. 

Som redan nämnts tar ett tolkmedierat samtal mer tid i anspråk (Hadziabdic et al., 2010) och 

därför underlättar det om det finns möjlighet att boka in längre möten (Tribe & Lane, 2009). 

Få kliniker har fått träning under sin utbildning i att arbeta med tolk (Costa, 2017).Elkington 

och Talbot (2016) menar att det är lika viktigt att kliniker får träning i att arbeta med tolk som 

att tolkar får träning att arbeta i en psykiatrisk verksamhet. De menar att behovet är som störst

bland nyexaminerad personal. Man har även sett att träning i att arbeta med tolk ökar 

personalens beredskap att använda sig av tolkmedierade interventioner. Det finns ingen 
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information att tillgå om hur vanligt det är med träning i tolkmedierat arbete bland svenska 

psykologer. Av egen erfarenhet vet jag med mig att tolkassisterat arbete inte nämns under 

utbildningen. Tribe och Lane (2009) betonar vikten av att arbeta kontinuerligt med samma 

tolk över flera möten om man träffar en klient med tolkbehov ett flertal gånger. Miller et al. 

(2005) beskriver hur tolken och klienten kan komma att etablera en stark allians, eftersom 

tilliten mellan tolk och klient är av betydelse för hur terapin fortlöper, underlättar det arbetet 

om det är samma tolk vid varje session. Även Raval och Smith (2003) nämner att 

kontinuerligt arbete mellan tolk och terapeut är en grundförutsättning för att kunna etablera en

välfungerande arbetsallians. 

Flertalet forskare rekommenderar att man träffar tolken både före och efter sessionen 

(O’Hara & Akinsure-Smith, 2011; Searight & Searight, 2009; Tribe & Lane, 2009). Searight 

och Searight (2009) rekommenderar att klinikern träffar tolken före mötet för att gå igenom 

planen för den kommande sessionen samt att kontrollera att man har en gemensam förståelse 

för sekretessen. Rekommendationen är att man även bör träffa tolken separat efter genomförd 

session för att diskutera tolkens uppfattning av sessionen samt om denne kan förtydliga 

eventuella missförstånd till följd av kulturella skillnader mellan vårdpersonalen och patienten 

(Searigh & Searight, 2009). Miller et al. (2005) skriver att arbetet som tolk inom psykiatrin 

medför exponering för starka känslomässiga reaktioner t.ex. upplevelser hos klienten 

kopplade till övergrepp under krig. Denna exponering kan ge upphov till starka reaktioner hos

tolken, som även kan ha egna trauman med sig. Att ses efter sessionen avslutats innebär en 

möjlighet att ta hand om material som varit upprörande för tolken och därigenom förbättra 

dennes arbetssituation (Searight & Searight, 2009). Möjligheten att träffa tolken före och efter

sessionen är faktorer som är helt avhängiga verksamhetens rutiner och en omständighet som 

det eventuellt bortses ifrån om det råder tidsbrist.  

Raval och Smith (2003) skriver att vårdpersonal upplever att tolkarna är dåligt 

integrerade i arbetsplatsen. Detta medför att rollerna kan upplevas som svårdefinierade och 

ojämlika, en omständighet som försvårar etablerandet av en fungerande arbetsallians enligt 

författarna. Searight och Searight (2009) uppmuntrar till ett närmare samarbete mellan 

psykologer och tolkar för att en ökad kunskapsnivå om arbetsrutinerna inom psykiatri 

förbättrar kvalitén på tolkarnas prestation, något som skulle främjas ifall tolkarna var knutna 

till organisationen som de arbetar i. Tribe och Lane (2009) rekommenderar att tolkarna bör ses
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som en del av ett vårdteam och även delta i relevanta möten, för att förbättra deras förståelse 

för arbetsuppgifterna och att övrig personal bör ta del av deras perspektiv när det kan förbättra

förståelsen för patienten. 

Syfte 

Sverige kommer att i de kommande decennierna ha en stor andel av befolkningen som 

talar ett annat modersmål än svenska. Det innebär att arbete med tolk kommer att vara ett 

förekommande inslag i svenska psykologers arbetsuppgifter. Då den tidigare forskningen 

främst har använt sig av en kvalitativ metod finns det ett behov av kvantitativa studier för att 

bättre förstå hur psykologers arbete påverkas av att det sker med tolköversättning. Syftet med 

den här studien är att utifrån en utforskande ansats generera kvantitativ data som kan ge en 

översikt över ett underutforskat fenomen. Detta för att bättre kunna förstå vilka svårigheter 

arbetet med tolk innebär och i vilken utsträckning svenska psykologer upplever eventuella 

problem. Den här studien kommer att undersöka: 1) svenska psykologers erfarenheter av 

problem som uppstår i arbetet med tolk, 2) svenska psykologers erfarenheter av att bedriva 

behandlingsarbete med tolkassistans samt 3) hur ser de kontextuella förutsättningarna utpå 

svenska psykologers arbetsplatser för att effektivt arbeta med tolk.

.  

Metod 

För att undersöka svenska psykologers erfarenheter av arbete med tolk, hur man 

upplever behandlingsarbete med tolk, samt vilka förutsättningar för effektivt tolkassisterat 

arbete som förekommer på svenska psykologers arbetsplatser valdes en kvantitativ 

forskningsansats och en enkätstudie som metod. 

Procedur

Arbetet påbörjades med sökningar i databankerna: Psychinfo, Scopus och Web of 

science. Sökorden som användes var: ”interpreter“, ”interpreter” + ”mental health”, 

”interpreter“ + ”psychology”, ”interpreter” + ”therapy”. För att utöver internationell forskning 

ta del av forskning som gjorts i en svensk kontext, gjordes sökningar på ovannämnda databaser

med sökorden: ”interpreter” + ”Sweden” samt ”tolk” + ”psykologi”. Sökningarna gjordes i 

januari 2018. Sökningen på ”interpreter” genererade 3040 träffar på Psychinfo och 18 178 på 

Scopus. Sökningen på ”interpreter” + ”psychology” genererade 934 träffar på databasen 

Psychinfo, 84 träffar på Web of Science och 373 på Scopus. Sökningen på ”interpreter” + 
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”mental health” genererade 667 träffar på Psychinfo, 227 på Web of Science och 322 på 

Scopus. Sökningen på ”interpreter” + ”therapy” genererade 300 träffar på Psychinfo, 56 på 

Web of Science och 368 på Scopus. Sökningen på ”interpreter” + ”Sweden” gjordes endast på 

databasen Psychinfo och genererade 64 träffar. 17 stycken relevanta artiklar som rörde 

tolkning i en medicinsk kontext, psykiatrisk kontext och terapi med tolk valdes ut. Vidare 

söktes relevanta artiklar utifrån referenslistorna. 

De utvalda artiklarna lästes noggrant för att skapa en förståelse av fältet och bestämma

riktningen för det fortsatta arbetet. Ur litteraturen identifierades problem kopplade till arbetet 

med tolk som bedömdes relevanta att undersöka. För att utforska förekomsten, i en svensk 

population av psykologer, av de problem som identifierats, valdes en enkätstudie som metod. 

Enkätstudien som metodval ger fördelen att man kan nå ett stort antal deltagare och lämpar 

sig om man ämnar undersöka förekomsten av specifika fenomen i en population. Då målet 

med studien är att generera en översikt över flertalet problem och att utforska ett ej tydligt 

avgränsat fenomen, är en enkät är ett lämpligt instrument för ändamålet. 

Eftersom det inte fanns någon förlaga till den enkät som användes, behövdes den 

konstrueras för studien. Efter att instrumentet konstruerats skrevs en inbjudan att delta, (se 

bilaga 1). Enkäten var möjlig att besvara via en webbsida. Det var möjligt att besvara enkäten 

mellan den 26 mars 2018 och 27 april 2018.

Inbjudan att delta i undersökningen postades den 4 april 2018 i en Facebook-grupp 

med över 7000 medlemmar. Medlemmarna i gruppen var antingen legitimerade psykologer, 

PTP psykologer eller psykologistuderande. En inbjudan att delta mailades även ut den 19 april

2018 till 647 legitimerade psykologer och PTP psykologer verksamma inom Region Skåne. 

Kraven för att delta är att man är verksam, eller har varit verksam, som psykolog eller PTP 

psykolog samt att man minst en gång arbetat tillsammans med tolk.
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Deltagare

Deltagarunderlaget till studien efter det att saknade svar beräknats och ofullständigt ifyllda

enkäter sorterats ut var 118 (N = 118). Antalet år som deltagarna hade varit yrkesverksamma 

varierade mellan 1 och 45 år, (M = 10,8, SD = 9,983). Deltagarna arbetade inom vitt skilda 

arbetsplatser. Av deltagarna skattade 47,5 % (n = 56) sin kompetens att arbeta med tolk som god, 

31,4 % (n = 37) som adekvat, 8,5 % (n = 10) skattade sin kompetens som mycket god och 11,9 % 

(n = 14) skattade sin förmåga som bristande och en deltagare 0,8 % (n = 1) skattade sin förmåga 

som otillräcklig. 

Instrumentet

De problemteman som identifierades i litteraturen och som är med i enkäten är 

följande. ”Kontextuella faktorer som påverkar arbetet med tolk” detta tema bestod av följande

delar: a) ”träffa tolken före och efter sessionen”, b) ” tolkarna är integrerade på arbetsplatsen”,

c) ”möjlighet att arbeta kontinuerligt med samma tolk över flera klientmöten”, d) ”tillräckligt 

med tid avsatt för arbetet”, e) ”Möjlighet att själv bestämma med vilken tolk man arbetar 

med”, f) ”möjligheten för psykologer till kompetensutveckling i att arbeta med tolk”.

En fråga togs med som undersöker utbildning i att arbeta med tolk under 

psykologutbildningen. Vidare identifierades teman kopplade till problem med arbetet med 

tolk. Dessa var: 1) ”ökat självmedvetande och ökad självkritik”(Självkritisk/Självmedveten), 

2) ”upplevelse av alienation och ensamhet”(Alienation), 3)”misstro mot översättningen”, 4) 

”Arbetsrelationen” 5) ”rollbyte”,6) ”svårigheter med att etablera och bedöma den empatiska 

relationen” (Empati), 7)”svårigheter att ställa frågor och använda sig av specifika 

samtalstekniker” (Frågor), 8) ”svårigheter att förstå patienten” (Förståelse), 9) ”upplevelse av 

arbetet som frustrerande, svårt, omständligt och meningslöst”(Upplevelse).

 Dessutom identifierades en rad problem kopplade till tolkens kompetens och 

förhållningssätt. Dessa slås ihop till ett tema ”Problem med tolken”. Temat består av följande 

frågor. I) ”tolken har bristande förståelse för psykologens arbetsuppdrag”,II)”tolken reagerar 

på ett opassande sätt”, III) ”tolken har bristande språkkunskaper”, IV) ”att tolken översätter 

selektivt eller vägrar att översätta”.

För att undersöka hur behandlingsarbetet påverkas av att det sker med hjälp av en tolk 

identifierades först problemteman i litteraturen kopplade till terapeutiska interventioner 

genomförda med tolkassistans. Följande teman har identifierats och togs med i studien: 
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1) ”genomföra interventioner”,2) ”anpassa interventionerna”.

För att undersöka huruvida deltagarna upplever den behandling som ges med hjälp av tolk 

som verksam efterfrågas detta i enkäten. För att ge en förståelse för om deltagarna upplever 

påtagliga skillnader mellan behandlingsarbete med tolk och behandlingsarbete utan tolk, tas 

en fråga med som ber deltagarna skatta deras upplevelse av skillnaden mellan hur effektivt de 

kan arbeta med klienter med tolkbehov och klienter utan. 

För att ge en bild av deltagarunderlaget togs frågor kopplade till yrkesvana, arbetsplats

och kompetens med i instrumentet, dessa är: 1) ”år som yrkesverksam”, 2) ”självskattad 

kompetens”, 3) ”hur många gånger man arbetat med tolk”, 4) ”nuvarande arbetsplats”. 

 Frågorna konstruerades utifrån varje tema. För att uppnå en tillfredställande 

reliabilitet på instrumentet innefattar varje temaflera frågor. Antalet frågor per tema varierar 

mellan 2 och 8. I instrumentet prioriteradesen hög ”face-validity”, att det utan tvivel ter sig 

rimligt att varje fråga mäter det tema som den avser att mäta, på frågorna. Att en hög face 

validitet prioriterades innebar att samtliga möjliga fasetter av temana inte efterfrågades, detta 

för att inte riskera att försämra kvaliteten på instrumentet. Reliabiliteten testas inte innan 

undersökningen, alpha värden beräknas och presenteras i resultatdelen.  

Eftersom målet med undersökningen var att utforska förekomsten av problem i 

samband med tolkassisterat arbete formulerades frågorna för att mäta förekomsten av 

fenomenen och inte intensiteten i dessa. Den slutgiltiga versionen av enkäten innehåller 

sammanlagt 80 frågor. 62 av dessa undersöker förekomsten av de tidigare nämnda 

problemtemana. Frågorna formulerades enligt likertskalan, utformade som påståenden att ta 

ställning till (Andersson, 1994) och svarsalternativen är begränsade till fyra stycken: 

”Instämmer helt”, ”instämmer i viss mån”, ”instämmer i viss mån inte”, ”instämmer inte”. 

Inget neutralt alternativ förekomi instrumentet för att tvinga deltagarna att ta ställning till 

påståendet och antingen välja att instämma eller inte, och att göra detta med varierande styrka.

Frågorna om arbetsplats och om år som yrkesverksam är fritextfrågor. Deltagarna skattar sin 

kompetens utifrån fem alternativ som varierar mellan: ”väldigt god” som högst och 

”otillräcklig” som lägst med alternativet ”adekvat” i mitten. Antalet gånger som deltagarna har

arbetat med tolk undersöks med en fråga med fyra alternativ: ”endast en gång”, ”2 till 4 

gånger”, ”4 till 10 gånger” samt ”10 gånger eller fler”. Då det saknas information om hur 

frekvent svenska psykologer arbetar med tolk förelåg det inga möjligheter att på förhand 

bedöma vilka alternativ som är rimliga. 
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De kontextuella faktorerna som undersöks i enkäten har formen av frågor där 

deltagarna får välja det alternativet som de anser bäst speglar deras omständigheter. Frågorna 

har fem svarsalternativ. Alternativen varierar mellan ”alltid” och ”aldrig”. Frågorna rörande 

träning under utbildningen och möjligheten till kompetensutveckling har fyra alternativ som 

varierar mellan ”ingen” och ”stor”. Tre frågor är av karaktären att de uppmanar den svarande 

att jämföra tolkassisterat arbete med ordinarie arbete. Målet med dessa frågor är att skapa en 

bild över hur tolkassisterat arbete skiljer sig mot ordinarie arbete. Men då målet med studien 

inte främst är att undersöka skillnader utan att undersöka i vilken utsträckning svenska 

psykologer upplever problem kopplade till tolkassisterat arbete är dessa frågor få. Den 

avslutande frågan undersöker huruvida deltagarna upplever arbetet med tolk som positivt eller

negativt och svarsalternativen är fem till antalet och varierar mellan ”enbart negativt” och 

”enbart positivt”. 

Dataanalys

Svaren på frågorna på problemskalorna vänds när det är nödvändigt, så att en hög 

poäng alltid är ekvivalent med ett instämmande med att: uppleva en brist, ett problem eller 

uppfatta en situation som negativ. På frågorna rörande de kontextuella faktorerna samt på 

temat ”kontextuella faktorer” är höga poäng likställda med förekomsten av goda kontextuella 

faktorer. Frågorna på problemskalorna har fyra svarsalternativ och resultatet transkriberades 

om till siffror: 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer i viss mån inte, 3 = instämmer i viss 

mån och 4 = instämmer helt. Vid beräkningen beräknades den totala poängen för varje individ 

på samtliga frågor kopplade till ett tema. Den totala poängen på varje tema dividerades med 

antalet frågor för att beräkna en standardiserad poäng. Detta för att möjliggöra en jämförelse 

mellan skalor med olika antal frågor. Den gräns som sätts för när en deltagare kan anses 

instämma i att uppleva ett tema, är en standardiserad poäng på 2,75. En standardiserad poäng 

på 2,75 innebär att deltagaren svarar instämmande på ¾ av frågorna kopplade till temat och 

bör då rimligen anses instämma till att ha upplevt det undersökta temat.  

Etik

I inbjudan framgår det att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när så 

önskas. Deltagarna informerades om att alla uppgifter behandlas anonymt och inga svar 

kommer att kunna kopplas till en specifik individ. Frågorna bedömdes inte vara av en sådan 

karaktär att de möjligen kunde väcka anstöt eller förorsaka deltagarna något påtagligt lidande.
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Resultat

Instrumentets psykometriska egenskaper 

Eftersom verktyget  är  framtaget  för  den  här  studien  och  aldrig  tidigare  använts

beräknades reliabiliteten med Cronbach’salpha. Samtliga teman hade ett alphavärde över 0,7

förutom skalorna: kontextuella förutsättningar   0,649, Alienation  0,527 och Misstanke

mot översättning  0,570.  

Kontextuella faktorer 

Av deltagarna uppgav 89 % (n = 105) att de inte fått någon träning i att arbeta med 

tolk. 8,5 % (n = 10) uppgav att de fått lite träning. 2,5 % (n = 3) uppgav att de fått stor eller i 

viss mån träning under sin utbildning. Av deltagarna svarade 64 % (n = 76) att de inte erbjuds 

någon kompetensutveckling på sin arbetsplats, 22 % (n = 26) att de får lite 

kompetensutveckling, 12,7 % (n = 15) att de i viss mån erbjuds kompetensutveckling och 0,8 

% (n = 1) att de får stor kompetensutveckling. Av deltagarna svarade 79,7 % (n = 94) att de 

inte upplevde att tolkarna är välintegrerade på arbetsplatsen. Av deltagarna svarade 50,8 % (n 

= 60) att de har gynnsamma kontextuella faktorer på sina arbetsplatser. Av deltagarna uppgav 

50,8 % (n = 60) att de upplever att tolkens kön spelar roll för arbetet. Av deltagarna svarade 

68,6 % (n = 81) att tolken innebär en möjlighet att få ökad förståelse för klientens kulturella 

bakgrund.  

Problemskalorna 

Studien undersökte förekomsten av upplevda problem kopplade till arbetet med tolk. 

För att se hur svaren sprider sig på problemskalorna se figur 1. 

Skalan ”Självmedveten/självkritisk” undersökte upplevelsen av ökad självmedvetenhet

och självkritik, skalan ”Rollbyte” undersökte upplevelsen av att tolken tar en mera 

framträdande roll än terapeuten i samtalet, skalan ”Frågor och Samtalsteknik” undersökte 

förmågan att effektivt kunna ställa frågor samt använda sig av specifika samtalstekniker, 

skalan ”Empati” undersökte möjligheten att etablera och utvärdera den empatiska relationen, 

skalan ”Förståelse” undersökte psykologens upplevda förståelse för klientens problem, 

känsloläge och livssituation, skalan ”Upplevelse” undersökte upplevelsen av arbetet med tolk 

som frustrerande och svårt, skalan ”Problem med tolken” undersökte svårigheter som uppstår 
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på grund av tolkens kompetens och förhållningssätt, skalan ”Alienation” undersökte 

upplevelsen av att känna sig utestängd från tolken och klientens relation, skalan 

”Arbetsrelation” undersökte upplevelsen av kvalitén på arbetsrelationen mellan tolk och 

psykolog och skalan ”Misstanke mot översättningen” undersökte misstänksamhet mot 

översättningens korrekthet.

Figur 1. Boxplot över resultatet på problemskalorna i standardiserade poäng. En poäng på 

skalan över 2,75, markerat med streckad linje, är över gränsvärdet.

Frekvensen av problemen i fallande storleksordning: på skalan ”Misstänksamhet mot 

översättningen” fick 83,1 % (n = 98) av deltagarna ett resultat över gränsvärdet, på skalan 

”Frågor” fick 24,3 % (n = 32) ett resultat över gränsvärdet, på skalan ”Empati” fick 16,9 % (n 

= 20) ett resultat över gränsvärdet, på skalan ”Alienation” fick 12,7 % (n = 15) ett resultat
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över gränsvärdet, på skalan ”Rollbyte” fick 11,9 % (n = 14) ett resultat över gränsvärdet, på 

skalan ”Självmedveten/självkritisk” fick 11,9 % (n = 14) ett resultat över gränsvärdet, på 

skalan, på skalan ”Problem med tolken” fick 11 % (n = 13) ett resultat över gränsvärdet, på 

skalan ”Arbetsrelation” fick 8,5 % (n = 10) ett resultat över gränsvärdet och på skalan 

”Förståelse” fick 7,6 % (n = 9) ett resultat över gränsvärdet. På skalan ”Upplevelse” fick 35,6 

% (n = 42) ett resultat över gränsvärdet. 

På skattningen av skillnader mellan förståelsen för klienter med och utan tolkbehov 

svarade: 16,1 % att de inte får en sämre förståelse, 52,5 % uppgav att de får något sämre 

förståelse, 24,6 % att de får en sämre förståelse och 6,8 % att de får en mycket sämre 

förståelse. 

En korrelationsanalys gjordes på de olika temana. Frågorna rörande 

behandlingsinterventioner med tolk räknades samman till teman för att göra resultatet 

överskådligare. Temat ”Anpassa interventioner” innefattar frågorna: ”Förenkla 

interventionerna”, ”Anpassa interventionerna”, ”Enbart beteendemodifiering”, ”Enbart 

expertråd”. Temat ”Genomföra interventioner” innefattar frågorna: ”Genomföra någon 

intervention”, ”Genomföra lämplig intervention” och ”Avsluta intervention”. Även frågorna 

rörande de kontextuella faktorerna räknades samman till ett tema. Därefter beräknades 

svarspoängen om till z-poäng på samtliga teman för att poängen skulle vara skalenliga på 

samtliga teman. Därefter gjordes analysen. Eftersom svaren inte var normalfördelade 

användes Spearman’s rho för att beräkna korrelationen. För att se korrelationerna se tabell 1. 
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Skalan ”Misstänksamhet mot översättningen” korrelerade signifikant med skalan 

”Arbetsrelationen” (ρ = 0,36, p ≤ 0,01) och skalan ”Problem med tolken” (ρ = 0,43, p ≤ 0,01, 

n = 118).Skalan ”Självmedveten/Självkritisk” korrelerar signifikant med skalorna: 

”Alienation” (ρ = 0,28, p ≤ 0,01, n = 118), ”Upplevelse” (ρ = 0,30 p ≤ 0,01, n = 118), 

”Förståelse” (ρ = 0,32 p ≤ 0,01, n = 118), ”Empati” (ρ =0,31 p ≤ 0,01, n = 118), ”Frågor” (ρ

= 0,30 p ≤ 0,01, n = 118), ”Rollbyte” (ρ =0,28 p ≤ 0,01, n = 118) samt med ”Självskattad 

Kompetens” (ρ = - 0,21 p ≤ 0,05, n = 118). Samtliga övriga problemskalor: ”Alienation”, 

”Problem med tolken”, ”Förståelse”, ”Frågor”, ”Rollbyte”, ”Arbetsrelationen” samt ”Empati” 

korrelerade signifikant med varandra. Skalan ”Upplevelse” korrelerade signifikant med 

samtliga problemskalor förutom ”Misstänksamhet mot översättningen”.  

De sammanslagna kontextuella faktorerna korrelerade negativt med skalorna: 

”Arbetsrelationen” (ρ = - 0,38 p ≤ 0,01, n = 118), ”Alienation” (ρ = - 0,23 p ≤ 0,05, n = 118), 

”Förståelse” (ρ = - 0,25 p ≤ 0,01, n = 118), ”Empati” (ρ = - 0,24 p ≤ 0,01, n = 118), ”Frågor” 

(ρ = - 0,28 p ≤ 0,01, n = 118), ”Rollbyte” (ρ = - 0,20 p ≤ 0,05, n = 118) samt ”Upplevelse” (ρ

= - 0,21 p ≤ 0,05, n = 118) och positivt med ”Självskattad kompetens” (ρ = 0,329 p ≤ 0,01, n 

= 118). ”Självskattad kompetens” korrelerade negativt med skalorna: ”Alienation” (ρ = - 0,23 

p ≤ 0,05, n = 118), ”Förståelse” (ρ = - 0,31 p ≤ 0,01, n = 118), ”Empati” (ρ = - 0,26 p ≤ 0,01, 

n = 118), ”Frågor” (ρ = - 0,32 p ≤ 0,01, n = 118), ”Självkritisk/Självmedveten” (ρ = - 0,21 p ≤

0,05, n = 118) och ”Upplevelse” (ρ = - 0,40 p ≤ 0,01, n = 118). De sammanslagna frågorna 

om att anpassa behandlingen; ”Anpassa interventioner”, korrelerade med de sammanslagna 

frågorna om att genomföra behandlingen; ”Genomföra interventioner”, (ρ = 0,61 p ≤ 0,01, n =

60). Skalan ”Behandling Verksam” korrelerade med ”Anpassa interventioner” (ρ = 0,55 p ≤ 

0,01, n = 60) och ”Genomföra interventioner” (ρ = - 0,70 p ≤ 0,01, n = 60). 

Behandling med Tolk 

 60 deltagare lämnade in fullständiga svar på den delen av enkäten som rörde 

behandlingsarbete med tolk. Av deltagarna skattade 11,7 % (n = 7) sin kompetens som 

bristande, 26,7 % (n = 16) som adekvat, 48,3 % (n = 29) som god och 13,3 % (n = 8) som 

mycket god. 

Av deltagarna uppgav 91,7 % att de kunnat genomföra någon intervention. 83,3 % svarade

att de kunnat genomföra en intervention som de bedömt som passande med hänseende till 
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klientens problematik. Av deltagarna uppgav 86,7 % att de kunnat avsluta de interventioner som 

de påbörjat. Av deltagarna uppgav 86,7 % att de förenklar interventionerna, 40 % att de snarare 

ger expertråd som intervention och 41,7 % att de enbart gör interventioner riktade mot beteende 

förändring. Av deltagarna svarar 51,7 % att de uppfattar det som att klienten främst efterfrågar 

expertråd. 

För att undersöka deltagarnas upplevelse av om behandlingen tycks vara verksam räknades

svaren ihop på tre frågor: om man uppfattat behandlingen som verksam, om man själv var nöjd 

med behandlingen, samt om man upplevde att klienten var nöjd med behandlingen. Resultatet 

standardiserades genom att dividera den sammanlagda poängen med antalet frågor d.v.s. 3. Av den

standardiserade poängen framgår att 88,3 % av deltagarna har en poäng under 2,75 vilket visar att 

de instämde i att de uppfattade behandlingen som verksam, se figur 2. 

Figur 2. Deltagarnas standardiserade poäng på skalan Behandlingen verksam. 

Poäng över 2,75 betyder att man inte instämmer med att behandlingen varit verksam. 

När deltagarna frågas om hur stor skillnad i hur effektivt de kan bedriva 

behandlingsarbete med klienter med tolkbehov uppgav 5 % (n = 3) att de inte upplever någon 

skillnad i hur effektivt de kan bedriva behandlingsarbete med klienter med tolkbehov i 

jämförelse med ordinarie klienter, 38,3 % (n = 23) upplevde viss skillnad, 33,3 % (n = 20) 
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betydande skillnad och 23,3 % (n = 14) en stor skillnad i hur effektivt de kan bedriva 

behandlingsarbete. 

Diskussion

Arbetet med tolk medför svårigheter och problem för en betydande grupp av de 

tillfrågade svenska psykologerna och samtliga problem som upptäckts i den tidigare 

forskningen bekräftas av resultatet i den här studien. Att vara misstänksam mot översättningen

är att betrakta som ett fenomen som kommer med arbetet med tolk och upplevs av de allra 

flesta deltagarna. Övriga problem som undersöktes i studien förekommer men för färre 

deltagare. Goda kontextuella omständigheter korrelerar negativt med problemen. Väldigt få av

de tillfrågade svenska psykologerna hade fått träning att arbeta tolkassisterat under sin 

utbildning och det finns anledning att fundera kring att föra in ett sådant moment på 

utbildningarna. Behandling med tolk är möjlig att genomföra och deltagarna upplever den 

som verksam. Dock visar resultatet på att behandling med tolkassistans anpassas och de 

interventioner som administreras förenklas. Instrumentet uppvisar en acceptabel reliabilitet. 

Dock finns det brister i validiteten, vilket medför att man måste tolka resultatet försiktigt.Det 

går inte att sluta sig till att deltagarunderlaget för den här studien är representativt för svenska 

psykologer. Därför går det inte att med säkerhet generalisera till den större populationen.

Resultatdisskussion 

 Tolkassisterat arbete innebär en förändring från det ordinarie arbetssättet. Istället för 

att arbeta ensam med klienten är man två stycken. Kommunikationen går inte direkt utan 

igenom en annan person. Resultatet från den här studien visar att för vissa innebär arbetet med

tolk enstaka eller flertalet problem. Målet med den här studien är att med hjälp av en 

kvantitativ metod undersöka förekomsten av tidigare identifierade problem som uppstår till 

följd av arbete med tolk. Detta för att ge en empirisk tyngd till forskningsfältet som saknats, 

samt att ge en bättre överblick över fenomenet arbete med tolk. Sammantaget svarar de flesta 

av deltagarna att de inte instämmer i att ha upplevt problemen som undersöktes. Samtidigt 

bekräftas förekomsten av samtliga undersökta problem. Utifrån svaren från deltagarna i den 

här studien visar det sig att en klar majoritet (83,1 %) instämmer i att de funderar på om 

översättningen är korrekt vid arbete med tolk. Detta gör det till det mest frekventa problemet. 
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Att man som psykolog, ett yrke som i stor utsträckning arbetar genom kommunikation, 

funderar och försöker utvärdera det som översätts ter sig fullt rimligt. Att fråga sig ifall 

översättningen stämmer är enligt detta resultat en närmast normal reaktion på att arbeta 

tolkassisterat.  

Det näst mest frekventa problemtemat är ”Frågor”. Av svarsresultatet framgår det att 

tolkassisterat arbete innebär en svårighet, för ungefär en fjärdedel (24,3 %), att använda sig av

specifika samtalstekniker, personliga egenskaper samt att effektivt ställa frågor till klienten. 

Det visar på att för en stor grupp av deltagarna innebär det tolkassisterade arbetet att man 

tvingas frångå delar av det arbetssätt som man är van vid och att kommunikationen troligtvis 

blir lidande. 

Det tredje mest frekventa problemet är svårigheter att förmedla empati och bedöma 

den empatiska relationen. Av deltagarna svarade 16,9 % att de instämde i dessa svårigheter. 

Troligen beror denna svårighet på att psykologer är beroende av rösten och språket för att 

kommunicera och utvärdera empatiska budskap. När dessa kommunikativa verktyg försvinner

eller försvagas blir det svårare att på för en själv tillförlitligt sätt förmedla empati mot 

klienten. Det är dock viktigt att beakta att den här studien endast befattar sig med klinikerns 

upplevelse och det är möjligt att klienter upplever situationen annorlunda.

Lite mer än en tiondel av deltagarna (12,7 %) uppger att de känner sig alienerade i 

arbetet med tolk. Dock uppvisade skalan en bristande reliabilitet och resultatet bör tolkas med 

stor försiktighet.

Av deltagarna svarar 11 % instämmande i att de upplevt att tolken agerat på ett 

problematiskt sätt. Temat innehöll frågor som t.ex. att tolken reagerar på ett opassande sätt, att

den översätter selektivt eller att tolken hade bristfälliga språkkunskaper. Av svaren i den här 

studien att döma så framgår det att problem i det tolkassisterade arbetet även utgår från 

tolkens förhållningssätt. 

 8,5 % svarar instämmande i att de upplevde svårigheter att lita på tolken samt att 

etablera en god arbetsrelation. Både Miller med medarbetare (2005) och Mirdal, Ryding och 

Essendrop Sondej (2012) betonar vikten av ett välfungerande samarbete mellan tolk, kliniker 

och klienten för att uppnå ett optimalt resultat i arbetet. Att en grupp upplever svårigheter att 

skapa en fungerande arbetsrelation bör då medföra konsekvenser för arbetets kvalité.
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 Av deltagarna instämmer 7,6 % i att de inte får en fullgod förståelse för klientens 

problem, känslor, livssituation och förväntningar på det gemensamma arbetet. Resultatet tyder

på att för en grupp av deltagarna innebär det tolkassiterade arbetet att man tvingas arbeta 

utifrån en vagare bild av klienten. Även om tolkandet möjliggör arbetet över språkbarriärer 

leder det i vissa fall till en sämre förståelse. När deltagarna ombads att skatta hur mycket 

sämre förståelse de får för klienter som de möter genom tolk jämfört med övriga patienter 

uppger 24,6 % att de får en sämre förståelse och 6,4 % att de får en mycket sämre förståelse. 

Mycket psykologiskt arbete bygger på en god och grundlig förståelse för klientens problem 

och resultatet visar på att detta försvåras av att arbetet sker genom tolkning. 

35,6 % av deltagarna svarar instämmande i att arbetet med tolk upplevs som 

frustrerande, omständligt och meningslöst. Resultatet visar på att för många innebär det 

tolkassiterade arbetet en påfrestning och upplevs som besvärligt. Det tolkassisterade arbetet 

innebär en ofrivillig arbetsbelastning på klinikern. 

En korrelationsanalys gjordes för att beräkna korrelationen mellan de olika skalorna. 

 Skalan ”Misstänksamhet mot översättningen” korrelerar endast signifikant med skalorna 

”Problem med tolken” och ”Arbetsrelationen”. Ett samband som teoretiskt inte ter sig särskilt 

otänkbart. Samtidigt fanns det ingen korrelation mot de övriga problemen vilket visar att 

misstänksamheten mot översättningen är ett isolerat fenomen. Det fanns inga signifikanta 

korrelationer med kompetens eller antal gånger som man arbetat med tolk 

Resultatet visar inte på någon korrelation mellan problemskolorna och skalorna 

rörande behandling. Det tycks inte finnas någon tydlig koppling mellan problemen och 

förmågan att genomföra behandlingsinterventioner. Det visar på att problemen som kan 

uppstå i arbetet med tolk inte påverkar behandlingsarbetet, eller att de psykologer som ger 

behandling med tolk upplever få eller inga problem i arbetet. 

Flertalet av skalorna korrelerar med varandra, vilket visar att det förekommer att man 

upplever flera olika problem i arbetet med tolk. Resultatet kan tolkas på två sätt. Antingen 

upplever flertalet psykologer flera problem i arbetet med tolk. Den andra tolkningen är att 

deltagarna har haft svårigheter att tydligt definiera mellan de olika efterfrågade fenomenen 

och att resultatet på dessa skalor snarare återspeglar en allmän upplevelse av att arbetet med 

tolk medför svårigheter. Skalorna ”Empati”, ”Förståelse för klienten”, ”Upplevelse i 

allmänhet” och ”Frågor” korrelerar starkt, ett resultat som varierar mellan ρ 0,626 som minst 
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och ρ 0,711 som mest. Det är möjligt att detta utfall är resultat av svårigheterna att tydligt 

definiera mellan de olika undersökta fenomenen.

Behandling med Tolk. Den här studien undersöker även svenska psykologers 

erfarenheter av tolkassisterat behandlingsarbete. Av de 118 deltagare som svarade på enkäten 

var det endast 60 stycken som lämnade fullständiga svar på samtliga frågor rörande 

behandlingsarbete med tolk. Resultatet visar på att långt ifrån alla möten med klienter med 

tolkbehov innefattar behandlingsinterventioner.  

 Inga frågor ställdes rörande terapeutisk inriktning eller vilka diagnoser som 

behandlats med tolkassistans. Viss litteratur finns kring behandlingsarbetet med tolk. Ett antal 

artiklar undersöker effekten av traumabehandling med tolkassistans och har initialt visat att 

det är effektivt (Lambert & Alhassoon, 2015). Raval och Smith (2003) undersöker terapeuters 

upplevelse av arbete med tolk i en kvalitativ studie. Den redovisar dock inga 

behandlingsresultat. Av svaren från deltagarna i den här studien framgår det att en majoritet av

de som bedrivit tolkassisterad behandling har 91,7 % kunnat genomföra någon intervention 

och 83,3 % uppger att de kunnat genomföra en intervention som de bedömt som passande. 

Även en klar majoritet (86,7 %) anger att de kunnat slutföra den intervention de påbörjat. 

Resultatet visar på att för de flesta psykologer som svarat på enkäten har tolkandet inte 

begränsat möjligheterna att bedriva behandlingsarbete och att terapeutiskt arbete med tolk är 

möjligt att genomföra. Dock är det en grupp på c:a 10 % som uppger att det inte är möjligt. 

Man måste dock ha i åtanke att det utgör endast 6 individer. 

 Av deltagarna uppger 92,7 % att de behöver anpassa interventionerna och 86,7 % att 

de förenklar dem. Svaren återspeglar resultatet från Raval och Smith (2003), där de 

intervjuade terapeuterna uppgav att de behöver förenkla och anpassa interventionerna när de 

arbetade med klienter med tolkbehov. Av de svarande i den här studien uppger 40 % att deras 

interventioner snarare får formen av expertråd än behandling och 41,7 % att de enbart gör 

interventioner riktade mot beteende förändring. Eftersom terapeutisk inriktning inte 

undersöktes i den här studien går det inte att se om det är någon skillnad mellan olika 

terapeutiska inriktningar. Dock visar resultatet att en betydande andel av de deltagande 

psykologerna väljer att främst fokusera på beteende förändringar eller att ge professionella 

råd. Av deltagarna uppger 88,3 % att de upplever behandlingen som verksam. Ett resultat som 

visar att det utifrån deltagarnas erfarenheter går att bedriva tolkassisterad behandling med 
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positivt utfall. I studien undersöks inte vilka diagnoser eller psykiatriska tillstånd som 

behandlats. I den här studien gjordes ingen objektiv jämförelse med behandling med ordinarie

klienter. Det är därför utanför studiens möjligheter att svara på frågan om 

behandlingsresultatet skiljer sig mot det från andra klienter. På frågan om skillnad i 

effektivitet i arbetet svarar 95 % av deltagarna att de upplever någon form av skillnad. 

Resultatet ligger i linje med det från Schulz, Resick, Huber och Griffin (2006) där man 

jämförde traumabehandling som gavs med och utan tolkassistans till flyktingar. De fann att 

tolkassisterad behandlingen var verksam men att behandling som skedde på ett gemensamt 

språk var mer effektiv. Sammantaget visar resultatet från den här studien att det är möjligt att 

bedriva tolkassisterad behandling och det med ett positivt resultat. Dock kräver behandlingen 

att interventionerna anpassas och förenklas för att kunna administreras. Enligt de tillfrågade 

tycks behandlingen vara verksam, dock ej lika mycket som behandling som sker utan tolk. 

Om man betänker att i dagsläget är tolkassisterad behandling det enda alternativet för klienter 

som har bristfälliga kunskaper i nationalspråket så visar resultatet att det är bra alternativ och 

bör erbjudas.  

Kontextuella faktorer. De kontextuella faktorer som enligt litteraturen underlättar

tolkassisterat arbete och undersöktes i den här studien var: ”tillräckligt med tid”, ”att träffa 

tolken före sessionen”, ”att träffa tolken efter session”, ”möjlighet att själv bestämma med 

vilken tolk man arbetar”, ”arbeta kontinuerligt med samma tolk över flera sessioner” samt att 

”tolkarna är välintegrerade i organisationen”. En majoritet (68,6 %) upplever inte att tolkarna 

är en välintegrerad del av arbetsplatsen. Ett resultat som visar att på flertalet arbetsplatser är 

inte tolkarna en del av ett vårdgivande team utan snarare som en profession vars enda uppgift 

är att översätta och därigenom möjliggöra vården. Övriga kontextuella faktorer slogs samman 

till ett och samma tema. Hälften av deltagarna (50,8%) svarade instämmande i att de har 

gynnsamma kontextuella förutsättningar. Ett resultat som visar på att många yrkesverksamma 

psykologer i Sverige har möjligheter att själva styra över arbetets upplägg vid arbetet med 

tolk. Samtidigt råder inte samma förutsättningar på samtliga arbetsplatser. En lika stor grupp 

upplever att de inte har samma kontroll över arbetsgången. En korrelationsanalys visade på att

skalan ”Kontextuella faktorer” korrelerar signifikant negativt med flertalet problem: 

”Arbetsrelationen”, ”Alienation”, ”Upplevelse av arbetet med tolk”, ”Förståelse för klienten”, 

”Empati”, ”Frågor” och ”Rollbyte”. Att de kontextuella faktorerna korrelerar negativt med de 
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flesta av problemen visar på att deteventuellt finns ett samband mellan gynnsamma 

kontextuella faktorer på arbetsplatsen och färre upplevda problem i arbetet med tolk. 

Teoretiskt antas ett kausalt samband föreligga. Dock ligger det utanför denna studiens 

räckvidd att empiriskt bekräfta ett sådant samband. Mer forskning krävs för att tydligt 

fastställa den anekdotiska bevisning som framförs för de kontextuella faktorernas påverkan på

arbetet med tolk, för att därigenom kunna förbättra möjligheten att erbjuda människor med 

bristande språkkunskaper i det nationella språket den bästa möjliga vården. 

Av de tillfrågade uppgav en klar majoritet (89 %) att de inte fått någon träning i att 

arbeta med tolk. Resultatet visar på att det tolkassisterade arbetet har varit åsidosatt på 

utbildningarna i Sverige. Det finns ett behov bland de lärosäten som tillhandahåller 

psykologutbildningar i Sverige att fundera kring möjligheterna att föra in ett moment rörande 

tolkassisterat arbete.  

Drygt hälften av deltagarna (50,8 %) uppger att de upplever att tolkens kön spelar roll. 

Ett resultat som även finns i hos Tribe och Lane (2009) och Hadziabdic med medarbetare 

(2010). Resultatet visar att det finns anledning att beakta matchningen mellan tolk och klient, 

detta för att uppnå en optimal arbetssituation. 68,6 % av deltagarna svarar att de upplever att 

tolken innebär en chans att få en ökad förståelse för klientens kultur. Resultatet visar på att 

även om arbetet med tolk innebär problem och svårigheter, innebär närvaron av en tolk en 

möjlighet att få en djupare förståelse för klienten och dennes livsvärld. Resultatet visar att det 

finns anledning att fortsätta att utforska och försöka ta vara på de möjligheter ett perspektiv på

tolken som en ”kulturöverförare”. Samtidigt svarar 79,7 % att de inte upplever att tolkarna är 

en välintegrerad del av verksamheten. Ett resultat som visar att den resurs som tolken 

möjligen kan vara i form av kulturöverförare inte fullt ut tas till vara i svenska verksamheter.

Metoddiskussion 

Metoden som användes i studien var en enkätundersökning. Metoden valdes för att 

passa till syftet vilket är att utforska svenska psykologers erfarenheter av problem kopplade 

till att arbeta med tolk, möjligheten att bedriva terapi med tolk samt hur de kontextuella 

förutsättningarna ser ut för att arbeta med tolk som psykolog i Sverige. Eftersom studien 

ämnar att nå ett stort antal deltagare som möjligt för att generera en bild av hur vanligt det är 
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att uppleva de undersökta problemen när man arbetar med tolk är en enkätstudie ett passande 

metodval. Metoden innebär dock att man måste lita på att deltagarna är tillförlitliga som källor

och att frågorna mäter på ett tillförlitligt sätt. 

Instrumentet.En betydande brist i instrumentet var att frågan rörande hur ofta man 

hade arbetat med tolk har svarsalternativ som överlappar med varandra. På grund av detta fel 

valde jag att inte ta med resultatet på frågan i resultatet. Ett fel i konstruktionen som hade 

uppdagats ifall en pilotstudie hade genomförts. 

För att resultatet ska vara värt att analysera krävs det att instrumentet som används för 

undersökningen är tillförlitligt. I det här fallet handlar det om enkäten. 

Reliabiliteten för instrumentet beräknades med Cronbach’s alpha. Samtliga skalor har ett 

alphavärde över 0,7 förutom skalorna: ”Alienation”, ”misstänksamhet mot översättningen” 

och ”kontextuella faktorer”. Skalan ”Alienation” består av endast två frågor vilket är för få för

att uppnå en god reliabilitet. Att skalan ”Kontextuella faktorer” inte är reliabel beror troligen 

på att den innefattar ett flertal faktorer vilka inte självfallet är relaterade till varandra. Skalan 

”kontextuella faktorer” har ett alphavärde på 0,649 vilket får betraktas som acceptabelt. Att de

uppvisar en icke godtagbar reliabilitet innebär att resultatet i korrelationsanalysen med de 

kontextuella faktorerna måste tolkas försiktigt. Värdet bedöms dock vara tillräckligt högt för 

att det ska vara av värde att ta med resultatet i analysen. Anledningen till att de är 

sammanslagna är för att göra resultatet mera överskådligt i korrelationsanalysen som annars 

innefattar för många faktorer för att bli överskådlig. Skalan ”Misstänksamhet mot 

översättningen” har tre frågor. Två av dessa är starkt relaterade till varandra, men den tredje 

frågan: ”om man främst riktar uppmärksamheten mot patienten” är inte konsistent med övriga

två. Anledningen till att frågan var med var för att Pugh och Ventre (2009) beskriver 

situationer där klinikern p.g.a. en överdriven fokusering på om översättningen är tillförlitlig, 

snarare kom att fokusera på översättningen än patienten. Övriga två frågor på skalan 

uppvisade en god reliabilitet. Att frågan om ”man främst riktade uppmärksamheten mot 

patienten” är med i skalan ”misstänksamhet mot översättningen” innebär att alphavärdet på 

skalan försämras och utan frågan hade skalan uppvisat en acceptabel reliabilitet. Övriga skalor

i instrumentet uppvisade en god intern reliabilitet.

Ett annat hot mot reliabiliteten är huruvida deltagarna på ett tillförlitligt sätt har 

tillgång till sina egna upplevelser. Har de förmåga att på ett tillförlitligt sätt analysera sina 
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upplevelser av att arbeta med tolk och svara på frågorna på ett sätt som återger deras faktiska 

upplevelser. Majoriteten av de svarande har arbetat ett flertal gånger med tolk. Därför uppstår 

frågan om svaren speglar ett aggregat av samtliga tillfällen vederbörande har arbetat med tolk,

ett specifikt tillfälle eller något där i mellan. En och samma person som utgår från var och en 

av föregående alternativ kan komma att svara olika på samma fråga beroende vilken 

upplevelse denne använder som underlag för sitt svar. Därför också svara olika vid olika 

tillfällen. 

Den andra frågan som måste besvaras rörande instrumentets psykometriska 

egenskaper är huruvida det har en god validitet. Messick (1995) skriver att validiteten bedöms

utifrån kombinationen av vetenskaplig undersökning och rationella argument. Eftersom det 

saknas alternativa studier, som undersökt samma fenomen inom en svensk kontext, är det 

omöjligt att bedöma om resultatet är rimligt i jämförelse med andra liknande studier. Dock är 

det möjligt att fråga sig ifall resultatet är rimligt utifrån en teoretisk ståndpunkt. Ett högre 

resultat var förväntat d.v.s. att fler deltagare skulle instämma i att de upplevt de undersökta 

problemen. Av litteraturen framstår problemen som många, påtagliga och vanligt 

förekommande. Samtidigt skriver Karliner et al. (2007) att somatisk vård som ges med 

formella tolkar är snarlik vård som ges på ett gemensamt språk, vilket visar på att tolkningen 

inte innebär ett allt för stort hinder för vårdutövandet. Det är därmed möjligt att anta att 

resultatet är teoretiskt rimligt.

Messick (1995) skriver om två hot mot konstruktvaliditeten, underrepresentation och 

konstruktirrelevant varians. Underrepresentation innebär att inte alla fasetter av det verkliga 

fenomenet belyses i konstruktet och konstruktirrelevant varians innebär att data som inte 

tillhör det verkliga fenomenet kommer med i konstruktet. Bägge validitetshot föreligger i den 

här studien. Eftersom studien undersöker ett flertal teman finns det ingen möjlighet att belysa 

samtliga möjliga fasetter av varje tema. Det hade gjort instrumentet allt för stort och 

otympligt. Frågorna är allmänt formulerade med målet och målet med studien var att utforska 

förekomsten av de undersökta fenomenen inte att studera dem i detalj. Eftersom målet med 

studien inte är att ge en högupplöst bild av samtliga teman, är det inte ett allvarligt problem 

för validiteten att inte samtliga fasetter av fenomenet belyses av instrumentet.  

Konstruktirrelevant varians är ett betydligt större hot mot validiteten i instrumentet. Då

det föreligger en risk att de olika konstrukten inte är väl avgränsade mot varandra. Varken i 
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verkligheten eller i instrumentet. Temana är hämtade ur litteraturen vilken till största delen 

består av kvalitativa studier. Det är möjligt att samma problem benämns med olika namn i 

samma och olika studier. Det innebär att samma fenomen ger utslag på flera olika konstrukt 

och att resultatet inte är tillförlitligt. Då detta är en utforskande studie är det inte ett allvarligt 

problem. Om resultatet visar på att flera konstrukt relaterar mycket till varandra är det 

möjligen en indikation på att ett och samma fenomen är bakomliggande. Det skulle innebära 

att instrumentet måste revideras vid användning i framtida forskning. En annan risk för 

konstruktirrelevant varians är att frågorna inte mäter det konstrukt de avser att mäta. Att det är

möjligt att utifrån andra verkliga upplevelser svara instämmande eller nekande. Detta 

validitetsproblem försöker jag motverka genom att frågorna har en hög face – validity, de är 

tydliga och kan rimligen anses mäta det efterfrågade konstruktet. Det är rimligt att anta att 

frågorna mäter det de avser att mäta, att de är enkla att förstå, i den mån deltagarna har 

tillgång till sina egna erfarenheter bör de rimligen svara på ett tillräckligt tillförlitligt sätt 

Deltagare. Det var 118 deltagare som inkom med fullständiga svar på enkäten. 

Utifrån resultatet från den här studien går det inte att uttala sig om dessa deltagare är ett 

representativt urval för svenska psykologer. Det finns en påtaglig risk för att just de som har 

stor erfarenhet av tolkassisterat arbete känner sig manade att svara på enkäten, vilket leder till 

att underlaget inte blir representativt, då en större grupp som endast arbetat ett fåtal gånger 

med tolk inte deltog. Samtidigt lades inbjudan till studien upp i en grupp med över 7 000 

medlemmar varav de flesta psykologer, samt skickades ut till samtliga psykologer i Region 

Skåne. För att kunna svara på frågan om representativitet krävs det uppföljande 

undersökningar. Deltagarunderlagets osäkra representativitet innebär att resultatet inte går att 

generalisera

Rekommendationer för framtida forskning

Behovet av framtida forskning är stort inom området arbete med tolk. Detta är en av få

empiriska studier inom fältet och fler behövs för att bättre förstå fenomenet tolkassisterat 

arbete. Först och främst bör det snarast ske en undersökning kring hur vanligt det är för 

svenska psykologer att ha arbetat med tolk. Vidare forskning bör fokusera på att bekräfta 

förekomsten av dessa undersökta fenomen för att med större säkerhet kunna fastslå deras 

förekomst. Dessutom finns det ett stort behov av att undersöka hur förekomsten av dessa 
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problem påverkar arbetet, vilka konsekvenser de medför samt hur de kan undvikas i det fall 

att de har en negativ inverkan på vårdkvalitén. Av resultatet från den här studien kan man sluta

sig till att de tillfrågade psykologerna i stor utsträckning själva uppfattar tolkassiterad 

behandling som verksam. Framtida forskning bör fokusera på att bekräfta eller falsifiera 

denna uppfattning samt utforska om all form av terapi är möjlig att administrera med 

tolkassistans. Vilken behandlingseffekt som tolkassistarad behandling har samt etablera 

tydliga riktlinjer för hur tolkassisterad behandling av psykiatriska tillstånd ska bedrivas.
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Bilaga 1

Inbjudan att delta i en enkätstudie om psykologers erfarenheter av arbete

med tolk.

Hej! 

Är du yrkesverksam som leg. Psykolog eller PTP Psykolog och har erfarenhet av att ha arbetat 

tillsammans med tolk?Jag är psykologstudent på psykologprogrammet vid Lunds universitet och 

skriver en examensuppsats om Psykologers erfarenheter av att arbeta med tolk. 

I och med att allt fler invånare i Sverige har ett annat modersmål än svenska så är det vanligare att 

psykologer och klienter inte delar ett gemensamt språk och mötet möjliggörs först genom tolkhjälp. Att

träffa en klient tillsammans med en tolk är en uppgift som i många avseenden skiljer sig från ett möte 

då man kan kommunicera på ett gemensamt språk. Förutom att kommunikationen inte kan ske direkt 

utan måste gå igenom en annan individ, så innebär tolken en ytterligare person i rummet vilket 

förändrar dynamiken i mötet. Tidigare forskning har identifierat ett flertal svårigheter som kan uppstå i 

mötet mellan psykolog, klient och tolk. Dock är ämnet fortfarande relativt outforskat och de studier 

som har gjorts är framförallt kvalitativa. Den här undersökningen är ett försök att kvantifiera de fynd 

som tidigare forskning gjort och ge en överblick över fenomenet arbete med tolk.

Jag har konstruerat en enkät utifrån de fynd som gjorts i tidigare forskning och den tar c:a 10-20 

minuter att besvara. Alla svar är anonyma. Det är frivilligt att delta och du är alltid fri att avbryta ditt 

deltagande när du så önskar. För att svara klicka på länken nedan och fyll i enkäten. Jag är väldigt 

tacksam om du tar dig tid att svara på frågorna. Om du har vidare frågor kan du nå mig på: 

soc12sin@lu.se

Vänliga hälsningar!

Sven Ingemarsson

Delta i studien
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Bilaga 2

Frågeformuläret som användes för undersökningen 

1. Vilken är din arbetsplats?

2. Vad är din yrkesbefattning?

3. Hur många år har du varit 

verksam i ditt yrke?

4. Hur ofta har du arbetat med 

hjälp av kvalificerad tolk?

10 eller fler gånger 

4 - 10 gånger 

2 - 4 gånger 

Endast en gång 

5. Hur skattar du din kompetens att 

arbeta med tolk?

Väldigt god 

God 

Adekvat 

Bristande 

Otillräcklig 

6. Kan du på din arbetsplats själv 

bestämma med vilken tolk du 

arbetar med? 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

7. I vilken utsträckning arbetar du 

kontinuerligt med samma tolk 

över flera klientmöten? 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

8. Upplever du att din arbetsplats 

ger dig möjligheten att träffa 

tolken innan ni ska träffa 

klienten?

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

9. Upplever du att din arbetsplats 

ger dig möjligheten att efter ni 

avslutat mötet med klienten, 

tillsammans med tolken diskutera

samtalet?

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
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10. Upplever du att den tid som du 

har för att möta klienter med 

behov av tolk är tillräcklig?

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

11. Instämmer du i påståendet att 

tolkarna är välintegrerade i 

organisationen på din arbetsplats

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

12. I vilken utsträckning har du 

under din utbildning fått träning i

att arbeta med tolk? Stor 

I viss mån 

Liten 

Ingen 

13. I vilken utsträckning erbjuder din

arbetsplats dig möjlighet till 

kompetensutveckling i arbetet 

medtolk?

 Stor 

I viss mån 

liten 

Ingen 

14. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag lägger märke 

till hur min röst låter 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

15. När jag har arbetat med tolk så 

upplever jag att jag är mer 

medveten om mig själv än vad 

som är brukligt Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

16. När jag har arbetat med tolk så 

tänker jag mycket på hur jag 

uppfattas av de andra i rummet

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

17. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag känt mig 

observerad

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

18. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag känt mig 
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ifrågasatt i min yrkesroll, även i 

fall ingen kritik uttalats

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

19. När jag har arbetat med tolk har 

jag känt mig bedömd

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

20. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag är överdrivet 

självkritisk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

21. När jag har arbetat med tolk har 

jag funderat mycket på om 

översättningen är korrekt 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

22. När jag har arbetat med tolk har 

jag funderat mycket på om jag 

kan lita på tolkens översättning

 Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

23. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag främst riktar 

uppmärksamhet mot patienten

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

24. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det som att jag 

huvudsakligen kan lita på tolken

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

25. De gånger som jag har arbetat 

med tolk så skulle jag vilja 

beskriva min och tolkens 

arbetsrelation som god Instämmer 

helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 
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26. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det som att tolken 

korrekt översätter allt som 

klienten säger

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

27. När jag har arbetat med tolk jag 

uppfattat det som att tolken gör 

ett bra jobb Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

28. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag känt mig 

isolerad i min position som 

terapeut 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

29. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag känt mig 

utestängd från tolken och 

klientens relation

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

30. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag tar en mindre 

framträdande roll än brukligt

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

31. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att jag dragit dig 

tillbaka

 Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

32. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det som att tolken har

tagit över samtalet

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

33. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det som att klienten 

vänder sig till tolken snarare än 

till mig

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 
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34. När jag har arbetat med tolk har 

du upplevt det som att klienten 

har en intimare kontakt till tolken

än till mig

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

35. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat ställa samtliga frågor 

som jag ansett vara nödvändiga 

för att få en uppfattning om 

klientens problematik

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

36. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat ställa alla de frågor 

som jag velat Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

37. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt svårigheter att 

använda mig av personliga 

egenskaper t.ex. 

Humor 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

38. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det vara svårt att 

använda mig av metaforer eller 

ordspråk

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

39. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt svårigheter att ställa 

frågorspontant

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

40. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat använda mig av de 

samtalstekniker som jag normalt 

begagnar mig av i mitt arbete

 Instämmer helt 
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Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

41. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det som svårt att 

ställa följdfrågor Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

42. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat spegla utryck eller 

utsagor som klienten uttalat

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

43. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt det svårt att förmedla 

empati till klienten 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

44. När jag har arbetat med tolk har 

jag tyckt det vara svårt att ställa 

frågor på ett empatiskt sätt 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

45. När jag har arbetat med tolk har 

jag uppfattat kommunikationen 

som 

”fattig” på känslor 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

46. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat bilda mig en 

uppfattning om kvalitén på min 

och klientens relation Instämmer 

helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

47. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat etablera en empatisk 

relation med klienten
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Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

48. När jag bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag kunnat genomföra de 

interventioner som jag bedömt 

som mest lämpliga med 

hänseende till klientens 

problematik

Har inte bedrivit behandling med 
tolk 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

49. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag kunnat genomföra någon av 

de interventioner som jag ansett 

vara lämpliga med hänseende till 

klientens problematik

Har inte bedrivit behandlingsarbete 

med tolk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

50. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat slutföra de eller den 

intervention som jag påbörjat 

Har inte bedrivit 

behandlingsarbete med tolk 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

51. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag behövt anpassa den eller de 

interventioner som jag gjort Har 

inte bedrivit behandlingsarbete med 

tolk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

52. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag ofta behövt förenkla de 

interventioner som jag gjort med 

klienten

Har inte bedrivit 

behandlingsarbete med tolk 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

53. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag ofta inskränkt behandlingens 

interventioner till expertråd
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Har inte bedrivit behandlingsarbete 

med tolk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

54. När jag har gjort 

behandlingsarbete med tolk har 

jag ofta främst genomfört 

interventioner med inriktning på 

beteende modifiering Har inte 

bedrivit behandlingsarbete med tolk

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

55. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag uppfattat det som att klienten 

främst efterfrågar expertråd

Har inte bedrivit behandlingsarbete 

med tolk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

56. När jag har bedrivit behandling 

med tolk har jag uppfattat 

behandlingen som verksam 

Har inte bedrivit behandlingsarbete 

med tolk Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

57. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

jag varit nöjd med 

behandlingsresultatet Har inte 

bedrivit behandlingsarbete med 

tolk 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

58. När jag har bedrivit 

behandlingsarbete med tolk har 

klienten varit nöjd med 

behandlingen

Har inte bedrivit 

behandlingsarbete med tolk 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

59. Hur skattar du skillnaden i din 

möjlighet att effektivt bedriva 

behandlingsarbete med tolk i 

jämförelse med ordinarie 

behandlingsarbete 

Har inte bedrivit 

behandlingsarbete med tolk 

Ingen skillnad 

Viss skillnad 

Betydande skillnad 

Stor skillnad 
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60. När jag har arbetat med tolk har 

jag fått en fullgod förståelse för 

klientens stämningsläge

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

61. När jag har arbetat med tolk har 

upplevt det som svårt att veta vad

klienten känner

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

62. När jag har arbetat med tolk har 

jag fått en fullgod förståelse för 

klientens problematik

 Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

63. När jag har arbetat med tolk har 

jag fått en fullgod förståelse för 

klientens behov Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

64. När jag har arbetat med tolk har 

jag fått en fullgod förståelse för 

klientens livssituation 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

65. När jag har arbetat med tolk har 
jag fått fram den information som
är nödvändig för att kunna hjälpa
klienten Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

66. När jag har arbetat med tolk har 

jag kunnat göra mig en bild av 

klientens föreställningar av 

terapin 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

67. Hur mycket sämre förståelse får 

patientens problematik 

uppskattar du att du får i arbetet 

med klienter med tolkbehov 

jämfört med ordinarieklienter?

Mycket sämre 

Sämre 

Något sämre 

Ingen skillnad 

68. Jag upplever arbetet med tolk 

som frustrerande Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 
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Instämmer inte 

69. Jag upplever arbetet med tolk 

som svårt 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

70. Jag upplever arbetet med tolk 

som omständligt Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

71. Jag upplever arbetet med tolk 

som meningslöst Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

72. När jag har arbetat med tolk har 

upplevt att tolkens kön påverkar 

samarbetet med klienten negativt

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

73. När jag har arbetat med tolk har 
jag upplevt att tolken reagerar på 
ett opassande sätt på klientens 
utsagor 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

74. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att tolken och klienten

talar med varandra utan att 

tolken översätter vad de pratar 

om Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

75. När jag har arbetet med tolk har 

jag upplevt tolkens kunskaper i 

svenska som bristfälliga

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

76. När jag har arbetat med tolk har 

jag upplevt att tolken inte vill 

översätta specifika frågor

 Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

77. När jag har arbetat med tolk har 

jag behövt övertyga tolken att 

översätta specifika frågor

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 
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Instämmer inte 

78. När jag har arbetat med tolk har 

tolken inneburit en möjlighet för 

mig att få fördjupad förståelse för

klientens kultur 

Instämmer helt 

Instämmer i viss mån 

Instämmer i viss mån inte 

Instämmer inte 

79. Upplever du att de tolkar som du 

arbetat med har haft kännedom 

om dina arbetsuppgifter och ditt 

uppdrag

God kännedom 

Viss kännedom 

Liten kännedom 

Ingen kännedom 

80. Hur har du upplevt att arbeta 

med tolk 

Enbart positivt 

Mestadels positivt 

Varken till eller ifrån 

Mestadels negativt 

Enbart negativt 
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