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Sammanfattning 
 
Denna studie grundar sig på en enkätundersökning hos Migrationsverket i region Öst. Via en 
totalundersökning har studien kartlagt 87 handläggares uppfattningar om tolkningsförfarandet 
och dess betydelse för handlingsutrymmet i arbetet, med koppling till arbetsbelastning och 
tolkauktorisation. Tolkningsförfarandet har analyserats utifrån aspekter som maktasymmetri 
och kommunikation mellan sökande, tolk och handläggare för att klarlägga vilken betydelse 
sådana aspekter har för handlingsutrymmet. De teoretiska utgångspunkterna bygger bland 
annat på Steven Lukes maktteori och Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. När det 
gäller resultaten har dessa dels presenterats genom deskriptiva envariabelsanalyser för att 
överblicka handläggarnas uppfattningar, dels genom T-test för att återspegla medelvärden i 
handläggares enkätsvar. Bivariata korstabellsanalyser av ett flertal olika ordinalvariabler har 
också genomförts, i syfte att återspegla hur specifika grupper av handläggare uppfattar 
tolkningsförfarandet och handlingsutrymmet.  
 
Resultaten av vår studie visar att handläggare har förhållandevis positiva uppfattningar om 
tolkningsförfarandet på Migrationsverket. Vad gäller tolkars funktion, såsom den beskrivs i 
Kammarkollegiets vägledning God tolksed, upplever majoriteten av handläggarna att tolkar 
överlag efterföljer de givna riktlinjerna. Uppfattningarna om tolkkvalitet är att också den 
fungerar övervägande väl. Det är emellertid i situationer när tolkar agerar utanför sin 
funktion, eller brister i tolkkvaliteten, som handläggare upplever att deras handlingsutrymme i 
stor grad kan hämmas. I det här avseendet identifierades åsiktsskillnader mellan handläggare i 
hur stor utsträckning som handlingsutrymmet kan hämmas. Här menade exempelvis 
handläggare med språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande att deras 
handlingsutrymme hämmas i mindre grad. Resultaten i studien visar även att handläggare 
anser att auktoriserade tolkar är gynnsammare för handlingsutrymmet, framförallt mot 
bakgrund av den högre kompetensen. Studiens slutsatser är att tolkningsförfarandet är 
komplext. För att det ska fungera optimalt bör det finnas ett samspel mellan samtalets berörda 
parter. Genom att tjänstemän nyttjar sitt handlingsutrymme för att anpassa samtalets 
språknivå efter sökandes kunskapsnivå, läggs mindre av det ansvaret på tolken. På så vis 
skapas bättre förutsättningar för ett lyckat tolkningsförfarande, till fördel för sökande och 
handläggares handlingsutrymme. 
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Förord 
 
Idén till den här uppsatsen föddes när en av författarna var på verksamhetsförlagd utbildning 
på Migrationsverket. I efterhand diskuterades idén mellan studiens författarare varpå ett 
gemensamt intresse för att skriva om ämnet utvecklades. Det har varit en berikande resa som 
har varit lärorik och utvecklande. Som författare tackar vi varandra samt våra respektive 
familjer för deras uppmuntran under skrivandet av denna uppsats. 
 
Arbetet med uppsatsen har varit omväxlande, där vi i vissa stunder känt oss inspirerade och i 
andra stunder känt oss uppgivna. Ett oerhört viktigt stöd för oss har varit vår handledare Anna 
Lundberg, som med stort engagemang kommit med insiktsfulla råd och betydelsefull 
vägledning. Ett stort tack riktas därmed till Anna, vars oumbärliga hjälp verkligen har 
uppskattats. 
 
Vi skulle också vilja tacka Susanne Kelfve för att hon har varit behjälplig med 
enkätkonstruktion samt analysprocessen i SPSS. 
 
Ett särskilt tack riktas till berörda enhetschefer och deltagande handläggare i region Öst, som 
har bidragit till att göra denna studie möjlig. 
 
 
 
 
Pierre Bisse och Thomas Yagoub 
 
Norrköping, maj 2018 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpreting is not only about finding the right word. It is about listening and transmitting 
a message, it is about social and cultural codes, it is about handling taboos, feelings and 

fears. It is about knowing the subject you are interpreting, it’s professional language, 
rules and regulations. It is about understanding human nature. 

 
- Norström (2010) 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering 
 
Varje dag äger en uppsjö av samtal rum i myndigheter runtom i Sverige mellan myndigheters 
handläggare och sökande. Likaså sker på Migrationsverket, med den skillnaden att 
majoriteten av samtalen sker med hjälp av tolkar. Mot bakgrund av det ökade antalet 
människor som sökt asyl i Sverige, där uppemot 300 000 människor tagit sig till Sverige 
sedan 2014, har behovet av tolkar ökat dramatiskt (Migrationsverket 2018a). Myndigheten för 
yrkeshögskolan (2016 s. 13,18) framhåller i en slutrapport att år 2015 genomfördes uppemot 
25 000 tolkade samtal per månad hos Migrationsverket, samtidigt som tolkförmedlarna sedan 
samma år haft ett rekryteringsbehov på ungefär 1 000 tolkar årligen. Vidare framhåller 
slutrapporten (ibid.) att flera samhällsaktörer uppvisar ett missnöje med tolkars 
kompetens samt lyfter behovet av fler auktoriserade tolkar, vars kompetens är högre. För att 
illustrera bristen på auktoriserade tolkar kan nämnas att det i nuvarande situation finns tre 
auktoriserade tolkar i Östergötland för de fem vanligast förekommande 
språken hos asylsökande. De asylsökande i länet som talar dessa språk är i dagsläget ungefär 
2 000 personer till antalet. Vidare krävs ingen auktorisation för att kunna kalla sig själv för 
tolk eller arbeta som det (Kammarkollegiet 2018a, Migrationsverket 2018a). 
 
Hur kan bristande tolkkompetens yttra sig? Vilka konsekvenser kan den få? Forskning utförd 
av Fioretos, Norström och Gustafsson (2011 s. 60) beskriver en asylutredning mellan en 
handläggare och ett ensamkommande barn där en platstolk var närvarande. När barnet 
berättar, på sitt modersmål, att ”en handgranat kastades mot vårt hus”, tolkas det vidare till 
handläggaren som ”ett granatäpple kastades mot vårt hus”. Denna tolkning skedde flera 
gånger under intervjun, fram tills dess att handläggaren insåg att något inte stämde och 
påpekade felaktigheten för tolken. Samtidigt som det här är ett övertydligt exempel, är 
det belysande för något som skulle kunna ha fått ödesdigra konsekvenser för sökanden. Här 
menar Björngren och Staaf (2014 s. 91) i en undersökning, att handlingsutrymmet är 
avgörande för tjänstemäns möjligheter att interagera med sökande och för att fatta beslut 
kring komplexa omständigheter. I återkoppling till exemplet kan då tolken fungera som en 
slags barriär som hämmar handlingsutrymmet och därmed interaktionen med sökande. Detta 
kan följaktligen få konsekvenser för sökandes möjligheter att få exempelvis asyl genom att 
handläggares beslutsfattande försvåras, när sökandes utsaga inte förmedlas på korrekt sätt.  
 
Utifrån den beskrivna problematiken, kommer denna studie att fokusera på hur 
tolkanvändningen kan påverka handlingsutrymmet i samtal och utredningar med asylsökande 
på Migrationsverket. Det här är ett allvarligt problem som blir särskilt samhällsrelevant och 
uppenbart mot bakgrund av hur migrationen till Sverige har sett ut sedan 2015. Till skillnad 
från nationsgränser som kan vara osynliga men ändå förhållandevis lätta att identifiera, 
är gränserna inom tjänstemäns handlingsutrymme inte lika lätta att identifiera inom socialt 
arbete (Johansson 2007 s. 13). Bristen på tydlighet för handlingsutrymmets gränser kan ses 
som ett inbyggt dilemma för handläggare som ska försöka förena den sökandes behov med 
Migrationsverkets uppdrag där båda parterna ska uppfatta handlingen som korrekt (Lipsky 
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2010 ss. 150-151). En grundläggande utgångspunkt inom socialt arbete är att ge en röst åt 
dem som har svårigheter att få sin röst hörd, vilket betonar hur angeläget det är att i vår studie 
undersöka hur tolkningsförfarandet kan leda till att tjänstemäns handlingsutrymme hämmas.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån ovanstående problemformulering är syftet med denna studie att kartlägga hur 
Migrationsverkets handläggare som har kontakt med asylsökande i region Öst uppfattar att 
tolkningsförfarandet påverkar deras handlingsutrymme. Utifrån detta blir studiens 
forskningsfråga följande: 
 
Vilken inställning har handläggare till tolkningsförfarandet och dess betydelse för deras 
handlingsutrymme i förhållande till arbetets villkor, med avseende på arbetsbelastning och 
tolkauktorisation? 
 
För att besvara studiens forskningsfråga kommer följande frågeställningar att användas: 
 

1. Vilken uppfattning har handläggare om tolkars agerande och dess påverkan på 
handlingsutrymmet?  

 
2. Hur värderar handläggare auktoriserade tolkars betydelse för deras handlingsutrymme, 

jämfört med icke-auktoriserade tolkar, med avseende på den ökade arbetsbelastningen 
sedan 2015? 

 
3. Vilken uppfattning har handläggare om tolkkvaliteten och dess betydelse för 

handlingsutrymmet? 
 
1.3 Begreppsförklaringar 
 
I det här avsnittet kommer begrepp som är centrala för studien att beskrivas och diskuteras i 
korthet. 
 
Denna studie har utgått från Lipskys definition av begreppet handlingsutrymme. Lipsky (2010 
s. 64) använder begreppet gräsrotsbyråkrat för att definiera handläggares position när de står i 
ett möte med den sökande samtidigt som de representerar myndigheten. Inom denna position 
menar Lipsky att handläggare har ett handlingsutrymme som innebär en möjlighet att välja 
hur de ska agera utifrån det utrymme verksamheten och lagrum ger för att bemöta den 
sökande. Handlingsutrymmet skapar valmöjligheter och utrymme för handläggarens tolkning 
och tillämpning även om denne känner sig uppbunden av riktlinjer. Enligt Lipsky (2010 s. 
14) lämnar organisatoriska riktlinjer alltid ett visst spelrum för handläggaren. 
 
Definitionen av auktoriserad tolk i denna studie har utgått från Kammarkollegiets riktlinjer 
för auktoriserade tolkar i God tolksed. En auktoriserad tolk får endast använda sig av 
yrkestiteln när denne är auktoriserad i det språk som tolkuppdraget avser samt att tolken 
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måste ha genomgått Kammarkollegiets kunskapsprov (Kammarkollegiet 2018b s. 5). 
Kammarkollegiet ansvarar således för att auktorisera tolkar och utöva tillsyn över dessa. Det 
är i detta avseende relevant att nämna att en privatperson får kalla sig själv för tolk och arbeta 
som tolk utan att vara auktoriserad och ha genomfört ett kunskapsprov. Under 
tolkningsförfarandet ska en auktoriserad tolk återge all information så exakt som möjligt för 
att möjliggöra kommunikationen mellan handläggare och sökande som inte talar samma 
språk. Informationsflödet mellan sökande och handläggare som ska förmedlas genom tolken 
ska följa vittnesedens princip, det vill säga att tolken inte ska förtiga, lägga till eller förändra 
information. En auktoriserad tolk får inte ge uttryck för sina värderingar och åsikter eller på 
något sätt låta dem påverka tolkningsförfarandet. Tolken ska ha ett neutralt och opartiskt 
förhållningssätt under ett tolkuppdrag (Kammarkollegiet 2018b ss. 3-4).  
 
Denna studie handlar om Migrationsverkets verksamhet i städerna Norrköping, Flen och 
Jönköping. Inom varje stad finns olika enheter representerade, varav de som har koppling till 
denna studie är nationellt servicecenter och mottagningen i Norrköping, asylprövningen och 
mottagningen i Flen samt asylprövningen och mottagningen i Jönköping. Handläggarna på 
Nationellt servicecenter har arbetsuppgifter som består av bland annat utredning av 
ansökningar om ekonomiskt stöd och ett primärt ansökningssamtal som hålls med alla som 
ansöker om asyl. Mottagningsenheterna ansvarar för att bland annat genomföra 
återvändandesamtal med personer som fått avslag på sin asylansökan, ordna boende för 
asylsökande samt hålla asylutredningar med ensamkommande barn. Asylprövningsenheterna 
ansvarar för att hålla i asylutredningar samt utreda och besluta rätten till uppehållstillstånd.   
 
När arbetsbelastning hos Migrationsverket diskuteras inom denna studie åsyftas det ökade 
antalet asylsökande sedan 2015, mot bakgrund av omvärldshändelser såsom väpnade 
konflikter eller annan sorts politisk instabilitet som för med sig förnekande av grundläggande 
mänskliga rättigheter.  
 
En traditionell föreställning kring tolkning bygger på att tolkandet är en förhållandevis 
enkelspårig process där tolken agerar som en mellanhand och tolkar det handläggaren säger 
till sökande, och vice versa (Fioretos, Gustafsson & Norström 2014 s. 17). Med begreppet 
tolkningsförfarande är avsikten inom denna studie att karaktärisera tolkandet som en 
interaktion, en slags förmedlingsprocess mellan tre parter. Med det i åtanke fungerar 
tolkningsförfarande som ett bredare samlingsbegrepp, som utöver den språkmässiga 
tolkkompetensen också inrymmer kulturella och sociala aspekter, beroende på tolkens och 
sökandes respektive bakgrund. För övrigt kan det vara relevant i förhållande till denna studie 
att poängtera att förvaltningslagen § 8 framhåller att en myndighet bör anlita tolk vid tillfällen 
då sökande och handläggare inte kan kommunicera på ett gemensamt språk. Syftet med att 
anlita tolk blir då att säkerställa att sökande kan kommunicera med myndigheten utan risk för 
att missgynnas på grund av språkförbistring.  
 
I mötet mellan den professionelle och den sökande kan en maktasymmetri uppstå, som resultat 
av att sökande är i behov av en viss resurs som handläggaren förfogar över. Maktasymmetri 
innebär således att den sökande befinner sig i en underordnad position i förhållande till 
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handläggaren, som agerar som en representant för en myndighet (Christoffersen 2017 s. 92). 
När denna obalans mellan samtalets respektive parter existerar, är det särskilt viktigt att 
handläggaren agerar etiskt försvarbart för att upprätthålla sin professionalitet samt neutralisera 
maktasymmetrin. Skulle handläggaren underlåta att agera på ett etiskt försvarbart sätt är det 
därmed tänkbart att det kan inverka på den sökandes möjligheter att göra sin röst hörd (ibid.). 
 
1.4 Avgränsning 
 
Denna studie är avgränsad till den geografiska delen som Migrationsverket betecknar region 
Öst, bestående av städerna Norrköping, Flen och Jönköping. Inom respektive stad avgränsar 
sig studien till mottagningsenheter, nationellt servicecenter och asylprövningsenheter. 
Därmed utesluts medborgarskaps- och tillståndsenheter samt förvaret i Flen då dessa inte har 
tolkkontakt med asylsökande. Bakgrunden till dessa avgränsningar diskuteras vidare under 
avsnittet om kritiska reflektioner i metoddelen.  
 
1.5 Disposition 
 
Här beskrivs studiens uppdelning i syfte att skapa överskådlighet. Studien består av sex delar 
varav den tidigare forskningen som studien tar avstamp i beskrivs i del 2. Del 3 består av 
teoretiska utgångspunkter där olika teorival redovisas och diskuteras gällande hur dessa 
tillämpas i den föreliggande studien. I del 3 presenteras även studiens hypoteser. Därefter 
återfinns del 4 som handlar om metod och metodologiska överväganden. Här behandlas allt 
från enkätkonstruktion till population och urval samt etiska överväganden. Denna del avslutas 
med en metoddiskussion som berör de olika metodologiska valen samt kringliggande 
aspekter. Vidare presenteras studiens resultat under del 5, inledningsvis genom olika tabeller 
och diagram, varpå analys av studiens resultat kommer att ske med hjälp av den tidigare 
forskningen samt de teoretiska premisserna. I slutet av del 2, 3 och 4 finns avsnitt med 
kritiska reflektioner som berör respektive del. Slutligen består del 6 av en diskussion kring 
studiens kvalitet och tillvägagångssätt. Här besvaras också syftet och frågeställningarna varpå 
del 6 avslutas med våra tankar kring vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
I denna del kommer tidigare forskning som denna studie har utgått ifrån att presenteras. 
Forskningen är bland annat inriktad på det som benämns som tolkningsförfarandet inom vår 
studie och bygger mestadels på kvalitativ forskning som, framförallt via observationer och 
intervjuer med tolkar och asylsökande inom Migrationsverket, skapat förståelse kring 
interaktionen i samtal. För att möjliggöra för ytterligare kopplingar mellan den tidigare 
forskningen och vår studie, har sökning av tidigare forskning breddats till att även inkludera 
exempelvis socialtjänsten. Detta har bedömts vara relevant och värdefullt eftersom 
forskningen diskuterar hur handläggare upplever sitt handlingsutrymme och hur det kan 
hämmas av olika påverkansfaktorer. Den tidigare forskningen består av svenska och 
internationella studier och presenteras tematiskt. Denna del avslutas med att avsnitt som 
består av kritiska reflektioner kring tidigare forskning. 
 
2.1 Tolkningsförfarandet i praktiken 
 
Fioretos, Gustafsson och Norström har skrivit artiklar som samtliga berör bland annat tolkens 
roll i tolkningsförfarandet och hur den formas i praktiken. I Fioretos, Gustafsson och 
Norströms kvalitativa studie har 30 tolkar i Sverige intervjuats. I artikeln ”The interpreter – a 
cultural broker?” (2013) redogör författarna för tolken som en förmedlare av information och 
inte enbart en ordagrant återgivande av ord, i samtalet mellan handläggare och sökande. 
Tolken som förmedlare av information beskrivs ha en mer aktiv roll i tolkningsförfarandet 
medan en traditionell tolk kan beskrivas vara mer passiv. Konkret sett blir skillnaden mellan 
dessa att den förmedlande tolken tenderar att i större grad förlita sig på att tolka selektivt och 
mer kontextbaserat, istället för att tolka det som handläggaren eller sökanden ordagrant har 
sagt. Fioretos, Gustafsson och Norström (2013 s. 4) framhåller vidare att tolkar tenderar att 
agera utanför sina ramar när de inte enbart tolkar det verbala, utan också använder en så 
kallad interkulturell kompetens för att förmedla handläggarens budskap. Med den 
interkulturella kompetensen avses förmågan att på ett lämpligt sätt kommunicera med 
människor från andra kulturer. I detta samspel mellan sökanden och tolken kan en tolk med 
interkulturell kompetens förstå kulturspecifika begrepp, tankar och känslor (Fioretos, 
Gustafsson & Norström 2013 s. 10). Att alltså agera utifrån den interkulturella 
kompetensen kan leda till situationer där det som tolkas inte helt exakt återspeglar vad 
sökanden eller handläggaren faktiskt har sagt.  
 
Davidsons (2000) studie har en koppling till diskussionen om tolkars selektiva tolkning. 
Davidson genomförde en studie där han observerade tolkar som arbetar på ett sjukhus, för att 
analysera på vilket sätt dessa förhåller sig till det som sägs under samtal mellan patienter och 
läkare. I sin studie framhåller Davidson hur tolken inte är en neutral part, utan en deltagare 
med en aktiv roll i tolkningsförfarandet. Vidare beskriver Davidson (2000 s. 400) tolkar som 
en gatekeeper för informationsflödet mellan patienter och läkare, det vill säga att tolkar 
många gånger väljer att vara selektiva i det som förmedlas. Häri återfinns således en slags 
maktaspekt där tolken kan välja vilken information som förmedlas vidare till handläggaren 
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och vice versa. Ur denna maktaspekt som tolken besitter utifrån sin roll som gatekeeper är 
Davidsons studie användbar då den bidrar med värdefull insikt kring konsekvenserna av 
tolkars agerande under samtal och utredningar.  
 
I en annan studie har Fioretos, Gustafsson och Norström (2011) genomfört 26 intervjuer med 
tolkar samt tio intervjuer med ensamkommande barn i Sverige. Utöver detta har forskarna 
deltagit i ett stort antal observationer i asylutredningar hos Migrationsverket. Undersökningen 
tar fasta på huruvida tolkning kan ligga till grund för rättsosäkerhet mot bakgrund av olika 
svårigheter som kan uppstå under samtal. Forskarna beskriver att sådana svårigheter kan 
handla om att tolken exempelvis brister i kompetens, vilket kan yttra sig genom att denne inte 
hittar rätt ord i tolkningen (Fioretos, Gustafsson & Norström 2011 s. 60). Frågan om tolkens 
kompetens tas också upp i förhållande till att garantera att sökande får vetskap om sina 
rättigheter. Här menar författarna att tolkens kommunikativa egenskaper behöver vara goda 
för att sökande inte ska missgynnas på grund av språkförbistring. En annan aspekt som tas 
upp är att tolken i högsta grad är delaktig i relationsbyggandet till sökanden. Förtroendet som 
skapas mellan handläggare och sökande är alltså beroende av tolkens agerande och kompetens 
(Fioretos, Gustafsson & Norström 2011 ss. 66-67). 
 
Fioretos, Gustafsson och Norström (2012) genomförde ytterligare en kvalitativ studie där de 
studerade hur tolkens roll påverkas utifrån förväntningar från handläggare och sökande. 
Vidare diskuteras sökandes antaganden kring en allians med tolkar som följd av det 
gemensamma språket, samt hur dessa antaganden kan få problematiska följder. Problemen 
handlar då om att det gemensamma språket skapar förväntningar hos sökanden att tolken ska 
agera som stöd till sökanden under samtal och utredningar. Detta skapar i sin tur ett dilemma 
inom tolken som måste vara neutral. Författarna till artikeln belyser att detta dilemma blir 
särskilt framträdande om sökanden exempelvis har kriminell bakgrund. Vidare intervjuade 
forskarna 26 tolkar runtom i Sverige, varav vissa hade arbetat som tolkar i upp till 30 år 
medan andra i tre månader. Studien redogör även för tolkyrket i sig, som beskrivs ha 
undermåliga arbetsförhållanden, vara lågavlönat och generellt ha en låg social status. 
Konsekvenserna av detta bedöms vara att det uppstår en inre konflikt hos tolkar i huruvida de 
är professionella eller ej, samt att denna konflikt i sin tur kan ha påverkan på tolkningen 
(Fioretos, Gustafsson & Norström 2012 s. 7). 

2.2 Handlingsutrymme 
 
Björngren och Staaf (2014) redovisar i en artikel hur tjänstemäns handlingsutrymme är 
beskaffat och vilka kringliggande faktorer som kan påverka det. Forskarna framhåller 
handlingsutrymmets betydelse för interaktionen med den sökande: att handläggare kan 
använda sitt handlingsutrymme för att få en närmare kontakt. Den nära kontakten med 
sökande ska således kunna ge bättre underlag för beslutsfattande i individuella fall (Björngren 
& Staaf 2014 s. 91). I förhållande till den föreliggande undersökningen, skulle denna studie 
kunna hjälpa till att belysa hur en tredje part som en tolk, eventuellt kan medföra svårigheter 
för användningen av handlingsutrymmet. Artikeln menar vidare att utsatta grupper som 
exempelvis migranter, har svårare att göra anspråk på sina rättigheter och att 
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handlingsutrymmet i sig kan öppna upp för en risk för godtyckliga bedömningar som medför 
minskad jämlikhet mellan sökande (Björngren & Staaf 2014 s. 92). Utifrån detta kan en 
diskussion kring tolkens eventuella påverkan på bland annat handlingsutrymmet föras. 
 
En annan artikel är skriven Dunér och Nordström (2006) och i den diskuteras bland annat 
handlingsutrymmet och att det är en viktig aspekt för tjänstemän i deras yrkesutövning. 
Handlingsutrymmet medför att handläggare kan ha ett konsekvent agerande gentemot 
sökande och att det är genom handlingsutrymmet som handläggaren kan möta verksamhetens 
begränsade resurser med sökandes ofta stora behov (Dunér & Nordström 2006 s. 428). 
Artikeln handlar visserligen om handlingsutrymmet inom äldreomsorgen, men bedöms ändå 
vara användbar för vår del, då den visar hur olika faktorer, såsom organisatoriska riktlinjer, 
kan påverka handlingsutrymmet i mötet med sökande. Artikeln kan också vara användbar för 
vår studie på det sättet att det blir värdefullt att jämföra huruvida tolkanvändningen också kan 
vara en sådan faktor som påverkar handlingsutrymmet, samt om det eventuella hämmandet av 
handlingsutrymmet kan följa liknande mönster som i artikeln. En annan aspekt i artikeln som 
lyfts och är av värde för vår studie är den om makt mellan handläggare och sökande. 
Forskarna menar att exempelvis lagar, riktlinjer, relation och kunskap alla kan användas för 
att utöva en slags makt över sökande, som har den underordnade positionen i maktasymmetrin 
i samtalet (Dunér & Nordström 2006 s. 430). I förhållande till vår studie kan det vara av 
intresse att ta reda på huruvida tolken, beroende på om den förhåller sig till sin funktion eller 
ej, påverkar denna maktasymmetri och isåfall på vilket sätt den skulle göra det. 
 
En annan studie som också belyser bland annat maktaspekten är genomförd av Keselman, 
Cederborg och Linell (2010). De har undersökt hur samtal kan hämmas av att tolkar är 
selektiva, med konsekvensen att bland annat sökandes delaktighet förringas. Liknande resultat 
redovisas i Keselmans (2009 s. 41) doktorsavhandling där diskussionen är centrerad kring 
kommunikationen mellan tolken och sökanden. Sökandes delaktighet i samtalet kan hämmas 
utifrån vilka ord som tolken på egen hand värderar som överflödiga och därmed underlåter att 
förmedla mellan handläggaren och sökanden. Avhandlingens resultat visar att tolkar har en 
avgörande roll när det gäller att förmedla informationen mellan handläggare och sökande på 
ett sätt som återspeglar det som faktiskt sägs. Keselmans doktorsavhandling visar vidare att 
tolkens kompetens, särskilt vad gäller den kommunikativa delen och hur denne förmedlar 
utsagor, har en direkt påverkan på kvaliteten och utgången av utredningen. Utöver detta 
framgick att tolken var ensamt ansvarig för hela informationsflödet i utredningen, exempelvis 
genom att tolken på egen hand hade ett stort utrymme att själv välja vad som förmedlades till 
sökande (Keselman 2009 s. 35). Denna forskning är av värde för vår studie i förhållande till 
maktasymmetrin i samtal och utredningar. Den bidrar också med ett värdefullt perspektiv på 
kommunikation som kan ge klarhet i hur tjänstemäns handlingsutrymme påverkas av att 
tolken har den rollen som forskningen ifråga beskriver. 

Keselman m.fl. (2010), som har fokus på asylprocessen, har genomfört djupgående intervjuer 
med asylsökande, analyserat inspelat material från asylutredningar samt observerat tolkars 
agerande under samtal och utredningar. I artikeln ”Asylum seeking minors in interpreter-
mediated interviews: what do they say and what happens to their responses?” framhåller hon 
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att samtliga inblandade parter i ett samtal eller i en utredning, som exempelvis handläggaren 
eller sökanden själv, behöver vara medvetna om att tolkningen i samtalet inte alltid 
återspeglar det som handläggaren eller sökande ordagrant har sagt. I en annan artikel har 
Keselman m.fl. (2008) haft liknande tillvägagångssätt som föregående studie. Forskarna har 
studerat exaktheten i tolkningar utförda i samtal och utredningar där resultaten indikerade att 
både handläggaren och tolken är i behov av särskild utbildning för att säkerställa en rättssäker 
utredningsprocess för den sökande. Handläggare kan således behöva utbildning i hur tolken 
används på lämpligaste sätt medan tolken skulle behöva utbildning för att säkerställa att 
tolkningen i större grad sker mer ordagrant (Keselman m.fl. 2010 s. 332). 

2.3 Arbetsbelastning och tolkauktorisation 
 
För att kunna kartlägga behovet av auktoriserade tolkar i Sverige sedan 2015 och framåt har 
Myndigheten för yrkeshögskolan på regeringens begäran undersökt sju centrala aktörer på 
tolkmarknaden, däribland Migrationsverket. I slutrapporten skriver Myndigheten för 
yrkeshögskolan (2016 s. 10) att det i dagsläget råder brist på auktoriserade tolkar i Sverige på 
grund av det ökade tolkbehovet sedan 2015. Det finns auktoriserade tolkar i 40 språk runt om 
i landet, i relation till ungefär 150-170 talade språk i Sverige, vilket illustrerar att 
tolkförmedlarna inte kan tillgodose behovet av tolkar. Vidare framkommer i rapporten att för 
att leva upp till samhällets behov av auktoriserade tolkar skulle en rekrytering av 1000 tolkar 
behövas årligen. Här synliggörs att det ökade behovet av auktoriserade tolkar hänger samman 
med den ökade arbetsbelastningen sedan 2015. I rapporten (ibid.) uttrycks explicit att 
Migrationsverkets beställning av tolkar ökade markant 2015 i samband med antalet 
asylsökande, tolkförmedlarna fick tacka nej till tolkbeställningar då de inte hann med den 
ökade arbetsbelastningen hos Migrationsverket. Under kartläggningsprocessen av behovet av 
auktoriserade tolkar redogör Myndigheten för yrkeshögskolan (2016 s. 13) för att den 
månatliga användningen av tolkar på Migrationsverket ökade med cirka 10 000 samtal per 
månad.  
 
Ovanstående rapport är av stor vikt för vår egen studie då den belyser att både bristen på 
auktoriserade tolkar och kvalitetsproblem i tolkningen kan ha en avgörande betydelse i samtal 
och utredningar. Därutöver kan de identifierade bristerna inverka på samhällets förtroende för 
statliga myndigheter som Migrationsverket. När bristen på auktoriserade tolkar i samband 
med ökad arbetsbelastning riskerar att underminera rättssäkerheten, vilka konsekvenser kan 
det få för handlingsutrymmet? Här menar Norström (2010 s. 6) att auktoriserade tolkar ska 
syfta till att upprätthålla kvaliteten och tillförlitligheten inom tolkning för att tillförsäkra ett 
rättssäkert tolkningsförfarande. Ett lyckat tolkningsförfarande, med upprätthållen 
rättssäkerhet, kan då betraktas som en bidragande faktor för handläggaren att i större 
utsträckning använda sitt handlingsutrymme. Norström (2010 s. 7) diskuterar vidare tolkens 
roll och att dennes uppgifter handlar om mer än att finna de rätta orden för att uppnå hög 
kvalitet. För att tillförsäkra kvalitet inom tolkade samtal ska tolken också inneha kompetens 
inom sociala och kulturella koder i syfte att garantera komplett kommunikation under samtal 
och utredningar. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
En del av artiklarna i den tidigare forskningen förhåller sig visserligen inte uteslutande till 
Migrationsverket, vilket är viktigt att ha i åtanke när vi i vår undersökning anknyter till 
tidigare forskning. Vissa artiklar fokuserar istället på verksamhetsområden som 
äldreomsorgen medan andra utgick från socialtjänstlagen och dess tillämpning inom 
kommuner. Gemensamt för dessa artiklar är emellertid att de handlar om handlingsutrymmet, 
vilket är centralt och användbart för vår studie. En ytterligare anledning till att dessa artiklar 
tagits med är för att sökning efter tolkningsförfarandets påverkan på handlingsutrymmet 
resulterade i väldigt få träffar. Den valda forskningen har sammantaget bedömts vara 
tillräckligt nära och också betydelsefull i relation till vår studie. Den tidigare forskningen i 
förhållande till vår undersökning behandlar tolkens roll i praktiken, hur den rollen formas 
samt vilka kringliggande faktorer som kan påverka tolkkvaliteten. Forskningen belyser också 
hur tjänstemäns handlingsutrymme i kontakt med asylsökande kan riskera att hämmas av 
skiftande orsaker. Det sistnämnda temat framhålls i forskning kring den ökade 
arbetsbelastningen och vikten av tolkauktorisation samt i studier gällande vilka konsekvenser 
bristen på tolkauktorisation kan föranleda. Kombinationen av förklarande och beskrivande 
tidigare forskning skapar bredare underlag inför del 5 och 6, där avsikten är dels att använda 
den tidigare forskningen i vår studie för att diskutera likheter och skillnader mellan resultaten, 
dels för att tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna, analysera studiens resultat. 
 
2.5 Kritiska reflektioner 
 
Tidigare forskning som använts inom ramen för vår studie har bedömts vara väsentlig och 
användbar i förhållande till studiens kärna. Vi menar att samtliga studier får anses vara i hög 
grad aktuella för vår egen undersökning. Davidssons (2000) studie är visserligen en äldre 
sådan, särskilt i jämförelse med övrig tidigare forskning inom vår studie, men den har stor 
betydelse i beskrivningen av tolken som gatekeeper. Den studien kan också kopplas till och 
jämföras med Keselmans m.fl. (2010) forskning som också diskuterar tolken som gatekeeper. 
Det är i varje fall viktigt att notera att Davidssons artikel, med hänsyn till när den är utgiven, 
kanske inte befinner sig i samma kontext som övrig forskning samt vår egen undersökning, 
som fokuserar på tolkningsförfarandet sedan 2015. En annan reflektion i relation till vår 
presentation av studierna av Keselman m.fl. är att dessa är placerade under tidigare forskning 
som berör handlingsutrymme, fastän studierna också diskuterar tolkningsförfarandet. 
Anledningen till det är att dessa studier i sin tillämpning inom denna studie i högre grad 
kopplas till handlingsutrymmet än till tolkningsförfarandet. En generell avslutande reflektion 
kring tidigare forskning är att den egentligen inte utgår ifrån handläggares uppfattningar i 
särskilt stor grad. Bedömningen är emellertid att den tidigare forskningen, tillsammans med 
de teoretiska ramarna och studieresultaten, förväntas fungera i harmoni med varandra. 
Härigenom skulle således ett argument för denna studie kunna spåras: behovet av att 
kartlägga handläggares uppfattningar av sitt handlingsutrymme i förhållande till 
tolkningsförfarandet.  
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3. Teori 
 
I denna del presenterar vi vår studies teoretiska utgångspunkter. Den är uppdelad i fem avsnitt 
där de tre första avsnitten behandlar de teorier som kommer att användas för att tolka studiens 
resultat. Den ena teorin består av Steven Lukes maktteori som redogör för olika 
maktförhållanden i tre dimensioner. Den andra teorin är en kommunikationsteori, som består 
av två mindre delar. Kommunikationsteorin kommer att benämnas och tillämpas som en 
enhetlig sådan, med hänsyn till den mindre omfattningen av de två respektive delarna inom 
teorin. Slutligen kommer Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten att användas, med 
fokus på handlingsutrymmet. I slutet av denna teoridel presenteras en redogörelse för hur 
respektive teori kommer att tillämpas, studiens hypoteser, samt ett avsnitt med kritiska 
reflektioner kring studiens teoretiska val. 
 
3.1 Maktasymmetrin i samtal och utredningar 
 
För att ha en teoretisk kontext gällande maktasymmetrin i mötet mellan handläggare, tolk och 
sökande, kommer Steven Lukes maktteori att användas. I det här avseendet handlar inte makt 
om något som skulle vara en slags åtråvärd egenskap under ett samtal eller en utredning, i 
syfte att aktivt utöva den över en annan part. Anledningen till att använda en maktteori, och 
specifikt Steven Lukes, bygger istället på tanken att en eller flera parter är i beroendeställning. 
Makten, eller maktasymmetrin, finns därmed naturligt sett där. I relation till vår studie och 
tolkningsförfarandet skulle således kunna sägas att handläggaren och sökande är beroende av 
tolken och dennes kompetens för att respektive part ska kunna få fram sina budskap.  
 
Lukes (2008 ss. 70-71) beskriver att makt är ett omstritt begrepp som är svårt att mäta. Han 
betonar att maktbegreppet har olikartade betydelser beroende på i vilket sammanhang det 
tillämpas och hur omständigheterna i en aktuell situation ser ut. Sett till tolkningsförfarandet 
är det följaktligen möjligt att tänka sig att maktasymmetrin kan se olika ut beroende på 
tolkens kompetens och hur denne agerar i ett samtal med en handläggare och en asylsökande. 
Här kan tänkas att ju större kompetens tolken har, desto mindre rubbas maktsymmetrin i 
samtalet, till fördel för handläggaren och följaktligen för den sökande. Vidare består Lukes 
maktbegrepp i grunden av ett tredimensionellt upplägg, där den första dimensionen beskriver 
makten som okonstlad: makten som A besitter över B. Det kan handla om att A är i en 
beslutsposition i förhållande till B, vilket antyder att denna dimension är relativt enkelriktad.  
 
Den andra dimensionen beskriver makten som ett tvåvägsförhållande och bygger på vad A 
gör gentemot B och vad A hindrar B från att göra. Den andra dimensionen av Lukes maktteori 
innefattar även en annan betydelsefull aspekt i förhållande till vår studie. Här redogörs 
nämligen för icke-handlande som ett sätt att faktiskt handla, där A:s icke-handlande kan 
hämma B:s intressen. Det skulle konkret kunna innebära att A, genom att underlåta att handla, 
exkluderar B från ett visst sammanhang eller från att B får igenom sin önskan. I förhållande 
till tolkningsförfarandet skulle tolken (A) som tolkar selektivt och underlåter att tolka 
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ordagrant, kunna föra med sig att handläggarens (B) önskan om att få veta allt som sökanden 
säger, kringskärs (Lukes 2008 ss. 120-121).  
 
Den tredje dimensionen som Lukes utformar handlar om hur A kan besitta en resurs, 
egenskap eller något som B åtrar eller är i behov av, som kan skapa en beroendeställning hos 
B (Lukes 2008 s. 118). När det gäller tolkningsförfarandet skulle det kunna innebära att 
tolken, som besitter resurser i form av sina språk- och kulturkompetenser, kan skapa en 
beroendeställning hos både handläggare och sökande, varpå detta kan påverka hur bemötandet 
och maktsymmetrin ser ut mellan berörda parter. Ett annat sätt att beskriva detta förhållande 
är att B direkt eller indirekt tvingas av A att göra något som strider mot dennes intresse. 
Lukes belyser att makten således blir en slags inskränkning eller hinder som missgynnar B:s 
intresse. I det här avseendet skulle en koppling kunna göras till handlingsutrymmet och hur 
det kan hämmas av tolkens eventuellt bristande kompetens och oprofessionella agerande. Här 
bör sägas att det förmodligen inte är tolkens medvetna avsikt att agera på ett sådant sätt som 
innebär att handlingsutrymmet inskränks, däremot kan det vara viktigt att påpeka att även 
omedvetna handlingar kan innebära en slags maktutövning som följaktligen leder till att B:s 
intressen missgynnas (Lukes 2008 s. 117). För att skapa en tydlig skillnad mellan andra och 
tredje dimensionen, kan sägas att den tredje i högre grad bygger på att A också kan förmå B 
att göra något. Den tredje dimensionen handlar alltså inte enbart om att agera genom direkt 
tvång. Här är det noterbart att den tredje dimensionen inte kommer användas i den 
föreliggande studiens analys. Den redogörs för i syfte att återge en komplett bild av Lukes 
tredimensionella maktsyn. 

3.2 Kommunikation mellan tolk, handläggare och sökande 
 
Barriärmodellen bygger på att det finns en barriär som hindrar direkt överföring av det som 
sägs under en interaktion. I kommunikationen avspeglas kultur, attityder, språkvanor och 
personlighet som bidrar till tolkningen av det som yttras och görs i interaktioner. Enligt 
barriärmodellen är kultur en organisationsform som kan särskilja eller integrera människors 
samspel: kulturen kan alltså betraktas som en referensram för handlingar och tolkningar. 
Därmed blir språket inte ett neutralt fenomen som syftar till att överföra tankar mellan 
individer utan något som är fyllt av behov, filter och värderingar. Människan är instängd och 
omringad av en barriär och därför kan vi inte på ett konkret sätt förmedla något om vår inre 
värld, det är språket som möjliggör att individer får inblick i varandras inre världar. Det är via 
samspel, som en grund för likartade upplevelser mellan människor, som gör det möjligt att 
förstå det som uttalas (Nilsson & Waldermanson 2016 s. 21).  
 
Enligt barriärmodellen kan B bara se A:s upplevelse utifrån hur A beter sig, vilket medför att 
B måste skapa en innebörd av A:s beteende genom att tolka det utifrån sina egna filter. Med 
andra ord leder barriären till att A:s avsikter, tankar eller motiv inte alltid överensstämmer 
med B:s tolkning. Även om människor har samma avsikter eller tankar kan deras beteenden 
skilja sig åt, samtidigt som likadana beteenden kan stå för skilda tankar och avsikter beroende 
på vem som utför beteendet eller handlingen. Mot bakgrund av detta blir det därmed centralt 
att ha förståelse för individens eventuella bakomliggande orsaker som ligger till grund för 
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dennes beteende. Det kan också handla om att placera in beteendet i en viss kontext, som 
följaktligen skapar större förståelse och bättre förutsättningar för samspel mellan individer. En 
tydlig barriär är just att människans tankar och upplevelser finns inuti individen. Vad 
som försiggår i individens upplevelsevärld är omöjligt för någon annan att se. Människor kan 
inte se varandras tankar och upplevelser, men genom att omforma tankar, upplevelser och 
känslor till handling och tal möjliggör detta för människor att förstå varandra. Det osynliga 
blir därmed synligt (Nilsson & Waldermanson 2016 s. 22).  
 
När en individ kommunicerar med en annan människa skapar denne en bild av det som ska 
yttras i huvudet. Sedan översätts innehållet antingen verbalt eller i handling för att det ska 
kunna förmedlas vidare. Den som ska ta emot budskapet behöver ha en föreställning om vad 
den andre menat med det som yttrades. Det är utifrån den förställningen som mottagaren 
formar sin reaktion. Det är alltså inte vad individen objektivt säger och gör som styr den 
andres uppfattning och förhållningssätt, utan snarare vad den tror att den andre menar som i 
sin tur formar upplevelser och reaktioner. Avsikten och tolkningen är därmed sällan 
identiska (Nilsson & Waldermanson 2016 s. 23). Förenklat sett kan då tänkas att utöver den 
barriär som ursprungligen finns mellan människor, blir tolken i samtal och utredningar 
ytterligare en barriär som komplicerar kommunikationen mellan handläggare och 
asylsökande. Detta kan således också skapa ytterligare hinder för handlingsutrymmets 
tillämpning när handläggaren har ytterligare en barriär att handskas med.  
 
Filter- och brusmodellen bygger på att människors antaganden av mening och innebörd är 
något som naturligt sett finns inbäddade i ord som yttras. Det vore som om orden befinner sig 
i en container som transporteras mellan individer utan att innehållet förändras. Däremot 
framhåller teorin att om så vore fallet skulle det inte ske några feltolkningar mellan individer. 
Eftersom människan både missuppfattas och missuppfattar, ligger då mening och innebörd i 
större grad hos sändarens och mottagarens medvetande och i tolkningar av det som beteende 
och ord symboliserar (Nilsson & Waldermanson 2016 s. 24).  
 
Filter som uppstå i kommunikationen består bland annat av förutfattade meningar, kulturella 
skillnader, erfarenheter samt förväntningar. Störningar eller brus som kan uppstå i 
kommunikationen kan vara att information som lämnar sändaren har en viss avsikt när den tas 
emot av mottagaren. Mottagaren lägger alltså till information i budskapet som inte ingick i 
sändarens avsikt och som i sin tur stör kommunikationen. En typ av sådan störning inom 
teorin är den som kallas för semantiskt brus, vilket innebär att sändare och mottagare tolkar 
ord och begrepp som uttrycks på olika sätt på grund av skilda språkvanor (Nilsson & 
Waldermanson 2016 s. 25). Utifrån detta skulle då exempelvis tolken kunna ha förutfattade 
meningar om sökande, som i sin tur påverkar vad tolken lägger till eller tar bort från sökandes 
utsaga. När denna kommunikation når handläggaren kan den då ha förvanskats till den grad 
att den omöjliggör för handläggaren att agera utifrån sitt handlingsutrymme på ett 
tillfredsställande sätt för sökande. 
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3.3 Handläggaren som gräsrotsbyråkrat 
 
Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten beskriver handläggaren i en position mellan 
myndigheten som denne representerar och sökande, som den har direkt kontakt med. Vidare 
beskriver Lipsky (2010 ss. 11-12) att gräsrotsbyråkratens viktigaste kännetecken är relationen 
till sökanden och hur arbetet med denne kretsar kring relationsbyggandet. Relationen bestäms 
till stor del av den myndighet där gräsrotsbyråkraten arbetar, vilket innebär att premisserna för 
relationens beskaffenhet kan variera beroende på myndighetens ramar och riktlinjer. Här 
hamnar handläggaren i en slags korseld där den behöver balansera myndighetens riktlinjer 
med sökandes behov, vilket i sig kan vara en delikat uppgift. Det är denna balansgång som 
kan vara utmanande, som medfört att relationen mellan handläggaren och sökande ibland 
beskrivs som en förhandling, där gräsrotsbyråkraten behöver ta hänsyn till myndighetens 
ramar samtidigt som den försöker tillgodose sökandes behov. Det är alltså i denna 
förhandling där omfattningen av handlingsutrymmet avgör vilken slags frihet handläggaren 
har att arbeta med utifrån de givna premisserna (Lipsky 2010 ss. 13-14).   
 
Johansson (2007 s. 17) diskuterar Lipskys teori och framhåller att myndigheter kan 
bli påverkade av sin omgivning, det vill säga av faktorer utanför myndigheten själv. I 
myndigheter finns följaktligen en slags arbetsplatskultur som tillsammans med de omgivande 
faktorerna kan bidra till att påverka förutsättningarna för handlingsutrymmet. I relation till 
Migrationsverket och det ökade antalet asylsökande sedan 2015, som medfört en 
ökad arbetsbelastning för myndighetens tjänstemän, finns här en koppling till det som 
författaren kallar för omgivande faktorer. På ett sätt kan då denna ökade arbetsbelastning ha 
medfört förändrade organisatoriska riktlinjer som exempelvis innebär att handläggare inte har 
lika mycket tid med respektive sökande, varpå detta indirekt påverkar handlingsutrymmet. På 
ett annat sätt kan den ökade arbetsbelastningen medfört försämrad tolkkvalitet som under 
samtal och utredningar skapar en direkt påverkan på handlingsutrymmet.  
 
I relation till Lipskys syn på tjänstemäns handlingsutrymme är det viktigt att påpeka att det på 
senare år uppstått kritik mot hans teori. Evans (2012 s. 742) menar att inom 
människobehandlande organisationer har det skett en förskjutning av handlingsutrymmet 
under de senaste decennierna. Han framhåller att det sociala arbetet och dess organisationer 
tidigare levde i symbios där organisationerna förlitade sig på professionens kunskaper och 
kompetenser, till att i nutiden ha mer fokus på effektivitet och ekonomiska besparingar. Detta 
har således haft betydande påverkan på tjänstemäns handlingsutrymme till den graden att 
handlingsutrymmets existens riskerar att inskränkas mot bakgrund av marknadsorienterat 
tänkande som New Public Management. Vidare menar Evans (2012 s. 740) att det inte finns 
tillräckligt med forskning om handläggares attityder och syn på det egna handlingsutrymmet. 
Föredrar handläggare att strikt arbeta utifrån organisatoriska riktlinjer och policyer? Tvingas 
de snarare på ett handlingsutrymme som de egentligen kanske inte vill ha? Dessa frågor 
uppmärksammar viktiga aspekter som bör beaktas när Lipskys teori tillämpas inom den 
föreliggande studien. Evans artikel och kritik kommer emellertid inte användas inom 
analysdelen i vår studie. Syftet med att lyfta denna kritik är snarare att belysa att 
inställningarna från organisatoriskt håll är föränderliga gällande handlingsutrymmet samt att 
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handlingsutrymmet inte alltid bör betraktas som en självklarhet. Vi menar däremot att Evans 
kritik inte underminerar användningen av Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten inom ramen 
för vår studie. Att studera tjänstemäns handlingsutrymme är centralt inom socialt arbete, 
samtidigt som det kan vara konstruktivt för läsaren att ha nämnda kritik i bakhuvudet.  
 
3.4 Sammanfattning, tillämpning och hypoteser 
 
Avsikten med de teoretiska kunskapsramar som har presenterats ovan är att dessa kommer 
användas i del 5 och 6 i kombination med tidigare forskning. Deras tillämpning kommer ske i 
analysen och diskussionen av studiens resultat i syfte att förstå och förklara dessa. Lukes 
(2008) teori om makt är väsentlig för att förstå hur maktsymmetrin i samtal och utredningar 
kan förskjutas beroende på hur handläggare uppfattar tolkens agerande och huruvida denne 
förhåller sig till sin funktion eller ej. En generell utgångspunkt inom socialt arbete är att 
handläggare oftast har tolkningsföreträde i mötet med sökande: hur förändrar tolkens närvaro 
och agerande handläggarens tolkningsföreträde? Sker en förskjutning som innebär att 
tolkningsföreträdet istället innehas av tolken? Häri kan den presenterade 
kommunikationsteorin också tillämpas för att exempelvis förklara vad som åsyftas med 
tolkens agerande. Vad specifikt är det som eventuellt brister i tolkens kommunikation? På 
vilket sätt uttrycks bristerna och hur uppfattas dessa av handläggaren? Beroende på hur 
handläggare uppfattar bristerna och konsekvenserna av dessa på handlingsutrymmet, används 
slutligen Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten. Den syftar till att ge en teoretisk kontext 
till handlingsutrymmet inom Migrationsverket, i förhållande till tolkanvändningen. Teorin 
används också i relation till omgivande faktorers betydelse för handlingsutrymmet i samtal 
och utredningar. 
 
Med hänsyn till de teoretiska premisserna som presenterats ovan har tre olika hypoteser 
utvecklats, varav respektive hypotes går att spåra till de underliggande frågeställningarna i vår 
studie. Den första hypotesen, med koppling till den första frågeställningen, bygger på Lukes 
(2008) mångfacetterade maktteori: att beroende på hur väl tolken agerar inom sin funktion, 
kan detta ha bäring på maktsymmetrin i samtal och utredningar. Den andra hypotesen växer 
fram utifrån kommunikationsteorin: att förändrad tolkkvalitet sedan 2015 innebär förändrade 
möjligheter för kommunikation mellan handläggare, tolk och sökande. Detta innebär i sin tur 
förändrade villkor för handlingsutrymmet hos handläggarna. Denna koppling förutsätter att 
studiens resultat faller ut som förväntat, det vill säga att handläggare anser att tolkkvaliteten 
har försämrats sedan 2015 och att detta medför ökade svårigheter i att kommunicera med 
hjälp av tolk. Den tredje hypotesen härleds slutligen till Lipskys (2010) teori om 
gräsrotsbyråkraten och handlingsutrymmet och hur omgivande faktorer, som i detta fall är 
tolkningsförfarandet, kan ha påverkan på handlingsutrymmet. 
 
3.5 Kritiska reflektioner 
 
Att använda en maktteori samt en kommunikationsteori för att täcka in ett omfattande 
fenomen som tolkningsförfarandet kan tänkas vara otillräckligt. De valda teorierna täcker 
visserligen in några viktiga aspekter, särskilt de som är relevanta för vår studie. Det kunde 



 

 

16 

emellertid ha varit användbart med andra teorier, som exempelvis socialpsykologiska sådana, 
för att komma åt ytterligare aspekter som berör interaktion mellan människor. Det skulle då 
kunna handla om att nå specifika kulturella aspekter inom tolkningsförfarandet eller vad som 
föranleder att tolken eller sökande agerar på vissa sätt som har koppling till kulturen.  
 
För att på ett mer omfattande vis kunna diskutera och analysera handlingsutrymme och 
arbetsbelastning skulle även organisatoriska teorier kunnat användas inom vår studie. Ett 
exempel är omvärldsperspektivet. Omvärldsperspektivet hade kunnat nyansera analysdelen 
som berör arbetsbelastning samt medfört ökad definition av påverkande omgivningsfaktorer 
som är av betydelse för handlingsutrymmet. Kontentan med dessa reflektioner är att 
tillämpningen av en eller två teorier för att förstå omfattande fenomen som exempelvis 
tolkningsförfarandet eller handlingsutrymmet, är en förenkling av verkliga omständigheter. 
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4. Metod 
 
I denna del kommer de metodologiska val som gjorts inom ramen för vår studie att 
presenteras och diskuteras. Olika metodologiska överväganden redovisas för att skapa 
förståelse för de metodologiska utgångspunkterna som använts för att besvara 
forskningsfrågan och följaktligen uppnå syftet med denna studie. Det återfinns även ett avsnitt 
med en etisk diskussion kring olika relevanta aspekter samt ett avsnitt med kritiska 
reflektioner kring de olika metodologiska valen överlag. 
 
4.1 Kvantitativ metod 

Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010 s. 23) framhåller att kvantitativa forskningsmetoder i 
grunden kan härledas till positivismen, vilket därmed medför att utgångspunkten för denna 
studie utgår från den positivistiska vetenskapsteorin. Enligt Bryman (2016 s. 51) grundar sig 
positivismen i naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten och 
omkringliggande sociala fenomen på ett objektivt och värderingsfritt sätt. Positivismens 
vetenskapliga arbetssätt har således en stark anknytning till naturvetenskapen genom att den 
sociala verkligheten studeras utifrån mönster, lagar och givna regler. Förklaringar till olika 
sociala fenomen eftersöks och förklaras genom ett logiskt förhållningssätt: det är alltså enbart 
det som kan verifieras genom omedelbara sinnesintryck som kan betraktas vara giltig och 
vetenskaplig kunskap (Thomassen 2007 ss. 160-161). 

Kritiker mot detta tankesätt menar att det inte går att studera sociala verkligheter genom 
kvantitativa metoder eftersom det inte är möjligt att dra en klar skiljelinje mellan giltig 
vetenskap och vetenskapliga antaganden. Vidare menar kritiker att sociala fenomen inte kan 
beskrivas med naturvetenskapliga metoder samt att sociala fenomen inte kan studeras eller 
förklaras genom kausala samband. Dessa sociala och mänskliga fenomen är istället inriktade 
på att tolka och förstå meningsinnehåll vilket, enligt kritikerna, inte stämmer överens med 
naturvetenskapen (Thomassen 2007 ss. 162-164). Med tanke på att vår studie syftar till att 
kartlägga hur handlingsutrymmet, enligt handläggarnas uppfattningar, påverkas av 
tolkningsförfarandets interaktiva dimension som i sig är en mänsklig och social faktor, kan 
det uppfattas problematiskt att denna studie har en kvantitativ ansats. Bryman (2016 s. 398) 
belyser däremot att enkätformulär kan vara lämpliga när syftet är att studera människors 
uppfattningar av ett visst fenomen. Detta är till fördel för vår studie då syftet är att kartlägga 
handläggares uppfattningar om handlingsutrymmet i förhållande till tolkningsförfarandet. 

En annan fördel med den kvantitativa ansatsen och valet av enkätformulär som 
datainsamlingsmetod bygger på Brymans (2016 s. 287) diskussion om en slags skevhet som 
kan uppstå vid intervjusituationer. En sådan skevhet är hur respondenter kan påverkas till att 
svara på ett visst sätt när det finns en intervjuare närvarande som ställer frågorna. Detta kan 
medföra att respondenten svarar på ett visst sätt om den tror att det är svaret som intervjuaren 
önskar. En annan aspekt av detta är att intervjuaren kan ställa frågor på olika sätt från intervju 
till intervju, med följden att karaktären i svaren kan skilja sig mellan varandra. Det är här 
fördelen med enkätformulär träder in: denna intervjueffekt och skevhet elimineras helt och 
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öppnar upp för att respondenterna ger ärligare svar, utifrån frågor som ser exakt likadana ut 
för samtliga respondenter. Bryman (2016 s. 203) framhåller ytterligare en aspekt som är 
relevant för denna studie: att kvantitativa mätningar medför att små och hårfina skillnader 
mellan människors uppfattningar kan beskrivas. Variationerna blir därmed mycket mer 
detaljerade varpå dessa distinktioner kan vara betydelsefulla i syfte att kartlägga handläggares 
specifika uppfattningar av kringliggande faktorer i förhållande till deras handlingsutrymme 
och tolkningsförfarandet. Vidare betonar Bryman (2016 s. 40, 150) att kvantitativa metoder 
handlar om betydligt mer än bara siffror och variabler. Kvantitativa metoder kan användas för 
att mäta olika kvalitativa särdrag för att därefter exempelvis mäta hur ofta dessa förekommer. 
Därav har det bedömts lämpligt att inneha ett kvantitativt förhållningssätt inom denna studie i 
förhållande till dess syfte. 

4.2 Population och urval 
 
Denna studie har genomförts i städerna Norrköping, Flen och Jönköping som tillsammans 
bildar den geografiska delen som Migrationsverket benämner region Öst. I denna region finns 
flera olika typer av enheter, varav de som är aktuella för denna studie är två 
mottagningsenheter, två asylprövningsenheter och ett nationellt servicecenter. Dessa olika 
typer av enheter har tillsammans bedömts vara mycket lämpliga för undersökningen eftersom 
handläggarna på dessa enheter regelbundet har samtal och utredningar med asylsökande med 
hjälp av tolk. Här är det relevant att nämna att vår studie inte tagit hänsyn till huruvida de 
aktuella handläggarna använt sig av telefontolk eller kontakttolk i sina samtal med 
asylsökande. En vidare diskussion kring detta återfinns under kritiska reflektioner i slutet av 
denna metoddel. 
 
Den föreliggande populationen är alltså handläggare som har regelbunden kontakt med 
asylsökande via tolk i region Öst. Denna region har bedömts vara lämplig för denna studie 
eftersom samtliga enheter som finns i Migrationsverkets verksamhet nationellt sett, finns 
representerade i denna region. Antalet anställda på respektive enhet är visserligen lägre i 
jämförelse med exempelvis storstadsregionerna, men fördelningen och proportionerna 
enheterna emellan är förhållandevis lika (Migrationsverket 2018b). Vidare är fördelen med att 
studien förhåller sig till region Öst att tolkkvaliteten i denna region betraktas vara mer 
varierad, till skillnad från storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg där de flesta 
tolkresurserna finns (Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 s. 13). Genom att då undvika att 
ta med storstäderna i denna studie erhålls en varierad och realistisk återspegling av 
tolkkvaliteten i region Öst, utifrån handläggarnas uppfattning.  
 
Populationen, som alltså består av handläggare i region Öst som arbetar i ovannämnda enheter 
och har kontakt med asylsökande via tolk, anses samtliga uppfylla dessa kriterier för att kunna 
delta i studien. Detta har därmed öppnat upp för att genomföra en totalundersökning av 
populationen, som är 87 stycken till antalet. Detta kan tyckas vara en förhållandevis liten 
grupp, Eliasson (2013 s. 44) menar emellertid att totalundersökningar är särskilt lämpliga vid 
mindre grupper eller avgränsade verksamheter då detta kan medföra större möjligheter att 
uttala sig om den aktuella gruppen. Av dessa 87 handläggare som är populationen blev 
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svarsfrekvensen 42 respondenter. Det är följaktligen dessa 42 enkätsvar som studiens analys 
bygger på. 
  
4.3 Datainsamling 
 
De aktuella enheterna i region Öst kontaktades via e-post till respektive enhetschef. I e-
postmeddelandet presenterade vi studiens syfte samt ett önskemål om att få skicka ut en enkät 
till enhetschefernas medarbetare. Enhetscheferna erbjöds att titta på enkäten innan de senare 
fick välja huruvida de ville skicka ut den till sina medarbetare eller ej. Samtliga kontaktade 
enhetschefer hade inga invändningar mot enkäten eller dess innehåll och de valde att sprida 
den vidare till handläggarna på sina respektive enheter. På så sätt medgavs också tillstånd från 
enhetscheferna att sprida enkäten vidare till medarbetarna, en aspekt som Denscombe (2009 s. 
211) framhåller är viktig i syfte att hålla en god kontakt med enhetschefer och respondenter. 
Nämnda enkät har skickats ut vid ett enskilt tillfälle, vilket därmed inneburit att datainsamling 
har skett vid ett tillfälle. Genom denna strategi har förhållandena i populationen återspeglats 
vid en specifik tidpunkt, vilket medfört att studien är en tvärsnittsstudie. Djurfeldt, Larsson 
och Stjärnhagen (2010 s. 75) framhåller gällande sådana studier att det kan finnas fördelar 
med att återkommande mäta samma population i syfte att spåra eventuella förändringar. I 
förhållande till den föreliggande undersökningen skulle en återkommande mätning av samma 
population möjligen kunna innebära att attityderna till tolkningsförfarandet förändrats över 
tid, beroende på att förhållandena sannolikt inte ser likadana ut som vid första mättillfället. 
Med hänsyn till framförallt de tidsramar som funnits för att genomföra vår studie, bedömdes 
valet av en tvärsnittsstudie vara rimligt. Det har alltså saknats tid och resurser för att 
genomföra en annan typ av studie eller att återkommande mäta den aktuella populationen. 

4.4 Enkätkonstruktion och operationalisering 
 
När det kommer till datainsamling har denna studie använt sig av ett frågeformulär i form 
av en webbenkät som är uppdelad i fyra delar och innehåller sammanlagt 21 frågor. 
Enkätformuläret skapades i plattformen Survey&Report, som ansågs vara en lämplig 
plattform med hänsyn till dess möjligheter att utforma frågor och svarsalternativ. En annan 
fördel med Survey&Report är att webbenkäten fungerar i krypterat läge, vilket medför större 
säkerhet för respondenternas anonymitet. Denscombe (2009 s. 215) framhåller vidare att 
webbenkäter är fördelaktigt av flera anledningar. Den ena anledningen är smidigheten: det går 
fort att skicka ut enkäten samtidigt som respondenterna enkelt kan skicka in sina svar när de 
besvarat färdigt enkäten. En annan fördel, som tidigare nämnt, handlar om att de tekniska 
möjligheterna öppnar upp för att utforma enkätens svarsalternativ på det sätt som mest gynnar 
studien. Utöver detta minskas risken för manuella felinmatningar och bearbetningsfel när data 
senare ska analyseras genom att samtliga enkätsvar går att ladda ner i en fil som därefter 
laddas upp i analysprogrammet.  
 
Gällande frågorna i enkäten består den första delen av bakgrundsfrågor om handläggarna, där 
de ombads besvara frågor om sig själva och sina roller Migrationsverket. Den andra delen 
handlar om tolkkvalitet och dess påverkan på handlingsutrymmet. Den tredje delen rör frågor 
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om tolkens funktion under samtal och utredningar och tolkfunktionens påverkan på 
handlingsutrymmet. Slutligen handlar den fjärde delen om arbetsbelastning i relation till 
tolkauktorisation och dess betydelse för handlingsutrymmet. Samtliga frågor är konstruerade 
specifikt för denna studie och är skapade med studiens syfte och problemformulering i 
åtanke. Eliasson (2013 s. 36) framhåller gällande insamling av originaldata, att det är viktigt 
att konstruera formuläret efter de data som är av vikt för studien. När enkäten därefter nådde 
respondenterna var det viktigt att de fick tydliga instruktioner i hur enkäten är tänkt att 
besvaras. För att garantera detta har korta avsnitt med introduktioner lagts in i enkäten inför 
varje tema. Denscombe (2009 s. 214) betonar att det här är en mycket viktig aspekt och att 
forskare inte får förutsätta att respondenter vet precis hur enkäten ska besvaras. Ett enkelt 
misstag kan riskera att förstöra hela frågeformuläret, varför instruktioner är nödvändiga.  
 
Frågeformuläret som använts i studien har konstruerats utifrån studiens centrala begrepp, för 
att säkerställa att frågorna har god teoretisk förankring. De centrala begreppen togs fram 
genom själva operationaliseringen, vilket innebär att framhäva begrepp från de använda 
teorierna som ska vara centrala i undersökningen i relation till dess syfte och  
problemformulering. De utvalda teoretiska begreppen har således omvandlats till mätbara 
begrepp, det vill säga variabler för att möjliggöra att det går att undersöka och mäta dessa 
genom att begreppen sätts i fokus i ett frågeformulär. I omvandlingen av dessa begrepp är det 
viktigt att definitionen av begreppen sker i stark anknytning till de aktuella teorierna (Eliasson 
2013 ss. 12-13). De centrala begreppen som använts i denna studie är alltså 
handlingsutrymme, tolkkvalitet, tolkauktorisation samt arbetsbelastning. Syftet med att ställa 
frågor i enkäten kring begrepp som exempelvis tolkkvalitet, tolkauktorisation eller tolkens 
funktion handlar om att täcka in så många aspekter av samlingsbegreppet tolkningsförfarande 
som möjligt.  
 
Som nämnt ovan inleds frågeformuläret med bakgrundsfrågor som består av sex frågor.  
Frågorna 7-11 mätte handläggares uppfattningar om tolkars kvalitet och dess betydelse för 
deras handlingsutrymme. Dessa uppfattningar mättes på ordinalskala med svarsalternativ som 
bestod av graderingar mellan låg respektive hög eller 1 till 5 på en skala. Tolkars funktion och 
dess relevans för handlingsutrymmet mättes på den tredje delen som består av frågorna 12-
15. Här var tanken att försöka kartlägga hur handläggare uppfattar tolkens agerande och sitt 
eget handlingsutrymme i relation till tolkens funktion. Tolkauktorisation samt 
arbetsbelastning mättes i det fjärde temat som innefattade frågorna 16-21. Syftet med detta 
tema var att mäta auktoriserade tolkars betydelse för handlingsutrymmet i relation till den 
ökade arbetsbelastningen. Denna sista del använde sig av samma mätstrategi som temat om 
handläggares uppfattningar om tolkkvaliteten. Utifrån ett antal frågor i enkäten som berör 
tolkkvalitet skapades ett index. Indexet innebär att olika svarsalternativ gav ett visst antal 
poäng. En uppfattning om tolkkvaliteten som undermålig gav exempelvis ett lågt poäng, 
medan en god uppfattning följaktligen gav högre poäng. Detta index beskrivs vidare i nästa 
avsnitt som handlar om variabler och analysmetod.  
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4.5 Variabler och analysmetod 
 
I den föreliggande studien har ett flertal olika variabler använts för att mäta respektive 
begrepp. För tema tre och fyra i enkätformuläret har kvalitativa variabler på ordinalskala 
använts för att kartlägga handläggares uppfattningar av respektive fenomen. I analysen av 
dessa svar har deskriptiva envariabelsanalyser genomförts för att presentera hur handläggarna 
har svarat samt för att upptäcka eventuella utstickande eller avvikande svar. Korstabeller har 
också använts för att jämföra kvalitativa variabler emellan i syfte att se skillnader mellan 
handläggares svar beroende på exempelvis vilken enhet de arbetar på eller hur många gånger 
de använde tolk i veckan. Eliasson (2013 s. 100) menar här att korstabeller passar särskilt bra 
för analyser av två olika frågor som innehåller flera svarsalternativ, vilket motiverar valet av 
korstabellsanalyser. Korstabellsanalyserna i den föreliggande studien har alltså genomförts 
genom att jämföra svaren på två givna frågor mot varandra. Utifrån korstabellsanalysen ges 
då dels en procentuell fördelning av svaren för respektive grupp (beroende på om handläggare 
svarat ja eller nej i den ena frågan), dels ett signifikansresultat. Detta signifikansresultat, 
menar Eliasson (2013 s. 103) är av värde för att bedöma huruvida resultatet av analysen kan 
betraktas vara statistiskt säkerställd. Vanligtvis är resultat under 0.05 statistiskt signifikanta 
resultat, men gränsvärdet är inte stelt, utan beror bland annat på antalet respondenter i den 
aktuella analysen. Ju närmare signifikansresultatet är 0.05, desto större är säkerheten för att 
uttala sig om hur precisa resultaten är.  
 
I den tredje frågeställningen har dels envariabelsanalyser genomförts på de kvalitativa 
variablerna för att beskriva hur respondenterna svarat, dels har ett så kallat index använts. Ett 
index innebär en sammanslagning av flera variabler till en kvantitativ variabel som utifrån 
flera kombinerade frågor mäter ett för frågorna gemensamt fenomen. När indikatorerna, det 
vill säga frågorna, slås ihop återspeglas ett visst värde för samtliga frågor ställda kring ett 
specifikt fenomen, som i detta fall är handläggares uppfattningar av tolkkvaliteten. Indexet 
har vidare kallats för tolkkvalitetsindex och tillämpats enbart i den tredje frågeställningen. För 
att skapa indexet som innefattar tolkkvalitet slogs frågorna 7,8,9, 11 och 12 ihop. Svaren i 
respektive fråga kodades därefter om, det vill säga gavs ett nytt värde mellan 1-4. Siffran i sin 
tur motsvarade poäng, exempelvis innebar ”dålig uppfattning om tolkens funktion” ett poäng 
medan ”god uppfattning om tolkens funktion” innebar fyra poäng. Utifrån detta har 
Independent samples T-test utförts med indexvariabeln för att erhålla olika medelvärden för 
vissa grupper, exempelvis för handläggare som arbetat på sin enhet i över tre år respektive 
under tre år. Beroende på hur respektive respondent svarat erhölls därefter ett indexvärde som 
hamnade mellan 5-20 poäng samt en redovisning av den procentuella fördelning av svaren. 
Det lägsta sammanlagda antalet poäng på samtliga frågor som tolkindexet består av kan alltså 
bli 5, medan det högsta kan bli 20 poäng. Avslutningsvis har svarsalternativen på frågorna i 
enkäten, i de flesta fallen, slagits ihop. Svaret ”alltid” har exempelvis slagits ihop med svaret 
”ofta” och redovisats i en gemensam stapel i diagrammen. 
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4.6 Etiska överväganden 
 
Bryman (2016 s. 170) beskriver fyra grundläggande frågor inom svensk forskning: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa principer berör 
aspekter såsom frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Informationskravet 
innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte och att deras deltagande är 
frivilligt. De kan när som helst, utan krav på förklaring, hoppa av studien. När kontakt togs 
med enhetscheferna informerades de om studiens syfte samt det frivilliga deltagandet. Vidare 
framgick i introduktionstexten till enkäten att om handläggare väljer att besvara enkäten har 
de samtidigt samtyckt till att delta i studien, varpå samtyckeskravet uppfylldes. Utöver detta 
fick enhetscheferna titta på enkäten innan de bestämde huruvida de ville sprida den vidare till 
sina medarbetare.  
 
I och med att enkäten skickades ut elektroniskt i form av en webbenkät, fanns det inga kända 
anledningar till att överväga att konfidentialitetskravet på något sätt inskränkts. Inga 
personuppgifter överhuvudtaget har samlats in och handläggarnas chefer har inte haft tillgång 
till sina medarbetares svar. Det skulle emellertid vara värt att lyfta att i den första delen av 
enkäten där bakgrundsfrågor besvaras, kan i vissa mycket specifika fall leda till att en 
respondent eventuellt kan kännas igen. Här skulle det handla om en handläggare har en 
specifik utbildning som sticker ut och är igenkännbar av kollegor. En annan fråga som kan 
skapa en liknande situation är den om språkkunskaper, som i kombination med vilken enhet 
handläggaren arbetar på, eventuellt kan gå att spåra till en viss person. I vilket fall bör betonas 
att dessa eventuellt avvikande svar inte presenterats i studiens resultat på ett sätt som medför 
risk för att en specifik person kan spåras. Slutligen framgick i introduktionstexten till enkäten 
att alla svar som samlas in genom enkäten enbart kommer användas för det aktuella 
forskningsändamålet, vilket därmed uppfyller nyttjandekravet.  
 
Med hänsyn till att de ovannämnda principerna är grundläggande inom bedrivandet av svensk 
forskning är det även viktigt att påpeka att etik är mer omfattande än det som redogjorts för. 
Etik kan alltså handla om betydligt mer än dessa redovisade principer och kan exempelvis 
vara sådant som vi har förbisett. För att säkerställa att vår studie är etiskt hållbar enligt 
Vetenskapsrådets God forskningssed, hade det varit önskvärt att kunna ansöka om 
forskningstillstånd hos den regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Alternativet att göra 
så föll dock bort med tanke på ansökningskostnaden samt handläggningstiden, vilka alltså inte 
rymdes inom vår studies tids- och resursramar. 
 
4.7 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras olika aspekter i förhållande till studiens genomförande och 
tillvägagångssätt. Metoddiskussionen är uppdelad i underavsnitt där respektive underavsnitt 
behandlar och diskuterar bortfall, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt vad dessa 
aspekter har haft för bäring på studiens resultat. 
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4.7.1 Bortfallsanalys 
 
Bryman (2016 s. 240) menar att det finns en ovisshet kring kvantitativa undersökningar som 
bland annat är bortfall, samt att bortfall i enkätundersökningar blir allt vanligare. Bortfallet 
omfattas av både de som inte svarar på enkäten men även de som väljer att hoppa över en 
fråga. Vidare menar Bryman (2016 s. 241) att en studie generellt ska räkna med ungefär 20 % 
bortfall, varför det är viktigt att utöka populationen för att uppnå en tillräckligt hög nivå av 
respondenter. Utifrån studiens avgränsning till region Öst har det emellertid saknats möjlighet 
att utöka populationen för att uppnå en högre svarsfrekvens, med hänsyn till att det helt enkelt 
inte går att utöka totalen i en totalundersökning. Trost och Hultåker (2016 s. 37) menar 
däremot att totalundersökningar lämpar sig för medelstora populationer eller mindre 
föreningar. Här tillfrågas och undersöks alltså hela populationen. Valet av totalundersökning 
som urvalsstrategi har alltså inneburit både fördelar och nackdelar för vår studie. Det hade 
visserligen varit önskvärt med en större population, samtidigt som en totalundersökning 
eliminerar problematik som gäller exempelvis representativitet vid slumpmässiga urval. En 
möjlig förklaring till att 52 % (n=45) av respondenterna inte besvarade frågeenkäten kan 
härledas till den föreliggande studiens undersökningsperiod då Migrationsverket genomgick 
omfattande omställningar där vissa enheter lades ner och andra slogs samman. Detta skulle 
således kunnat innebära att tidsbristen och omstruktureringarna försvårade för handläggarna 
att besvara enkäten.  
 
4.7.2 Validitet 
 
Eliasson (2013 ss. 16-17) menar att huruvida en studie innehar validitet eller ej bedöms 
genom att undersöka om studien mäter det den avser att mäta. Detta görs bland annat genom 
att reda ut studiens frågeställningar för att vara tydlig med vad som avses att mätas. 
Operationaliseringens definierade begrepp behöver också ha teoretisk relevans. I den 
föreliggande studien bedöms de operationaliserade begreppen ha god teoretisk förankring. 
Den teoretiska förankringen har medfört genomtänkta enkätfrågor med förhållandevis god 
mätbarhet, vilket bidragit till att öka studiens validitet. Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen 
(2010 s. 104) menar att utformningen av mätbara frågor är av stor vikt för att undvika 
systematiska fel. För att öka validiteten ytterligare har ett index som berör tolkkvalitet skapats 
genom att summera ett antal variablers värden för att styrka beskrivningen av ett fenomen. 
Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010 s. 449) menar att ett index totalsumma beskriver ett 
fenomen på ett bättre sätt än enskilda variabler. I relation till detta kan det betraktas vara en 
bidragande faktor till ökad validitet av insamlade data i vår studie. Vidare har enkäten 
utformats utifrån teman där varje tema mätt respektive begrepp, för att stärka och förtydliga 
mätningen. Utöver detta bedöms den interna validiteten i vår studie vara hög då antalet 
respondenter som lämnade obesvarade frågor var väldigt få. Bryman (2016 s. 79) framhåller 
att internt bortfall vid enkätundersökningar är vanligt förekommande och att det skulle kunna 
betraktas som ett hot mot den interna validiteten i studien. Hotet som Bryman beskriver har 
alltså inte varit aktuellt inom den föreliggande studien då det interna bortfallet enbart funnits i 
enkätfråga 20. I resultaten presenteras denna fråga i diagram 8, där det interna bortfallet i 
svaren varit 12 % (n=5).  
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4.7.3 Reliabilitet 
 
Reliabilitet i en studie innebär att studien kan upprepas och komma fram till samma resultat, 
det vill säga hur pass pålitlig studien är om den upprepas under likartade förhållanden 
(Eliasson 2013 ss. 14-15). Vidare menar Eliasson (ibid.) att en avgörande faktor gällande 
reliabilitet är hur mätningar utförs samt hur noggrant mätningen bearbetas. Därför är 
frågeenkätens tydlighet av stor vikt om den ska fungera som ett mätinstrument vid upprepade 
tillfällen. En åtgärd som vidtogs för att bidra till ökad reliabiliteten i vår studie var att 
frågeenkäten skickades ut till två handläggare på Migrationsverket innan den skickades ut till 
samtliga respondenter. Dessa två handläggare testsvarade enkäten för att se över frågornas 
tydlighet och sedan återkoppla huruvida frågorna behövde förtydligas. Genom återkopplingen 
justerades frågeenkäten för att öka tydligheten, varpå detta har bidragit till vår studies 
reliabilitet. Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010 s. 104) menar här att frågornas 
tillförlitlighet är viktigare än deras relevans för att kunna visa hur fenomen bör mätas. 
 
4.7.4 Generaliserbarhet 
 
Bryman (2016 s. 216) menar att generaliserbarheten förenklat sett handlar om huruvida 
studiens resultat i större utsträckning kan generaliseras till andra liknande grupper. Det här är 
viktigt eftersom generaliserbar kunskap i sin tur kan leda till att ny kunskap produceras. 
Utifrån detta uppstår frågan huruvida vår studie kan uttala sig om den avgränsade regionen 
som undersökts. Innehar den föreliggande studien tillräckligt hög kvalitet, reliabilitet och 
validitet att den kan generaliseras? Eliasson (2013 ss. 44-46) framhåller här att 
totalundersökningar är lämpliga när syftet är att undersöka en mindre grupp eller avgränsade 
populationer såsom organisationer eller företag. Det viktiga vid en totalundersökning är 
emellertid att klart och tydligt definiera vilka som ingår i populationen, i syfte att 
avgränsningen framstår som odiskutabelt tydlig. Att vår studie haft en studiedesign som bland 
annat bygger på totalundersökning medför fördelen att frågor kring sannolikhetsurval inte 
behöver behandlas. Studien förhåller sig alltså uteslutande till hela den populationen som 
undersökts, utan att behöva brottas med frågor som rör exempelvis slumpmässiga eller 
stratifierade urval, i syfte att tillförsäkra representativitet. I relation till detta kan vår studies 
resultat medföra förhållandevis goda möjligheter att uttala sig om den undersökta 
populationen. Detta resonemang bygger framförallt på studiens genomförda 
totalundersökning där populationen bestod av 87 handläggare varav 48 % (n=42) 
respondenter svarade. Svarsfrekvensen bedöms därmed vara acceptabel i förhållande till 
populationen, trots att bortfallet företrädesvis kunnat vara lägre.  
 
4.8 Kritiska reflektioner 
 
När det gäller användningen av tolk finns alternativen kontakttolk respektive telefontolk, där 
den förstnämnda befinner sig på plats, i samma rum som handläggaren och den sökande. 
Kontakttolken bor oftast i samma stad eller i närheten till platsen där samtalet äger rum, 
medan en telefontolk kan befinna sig på en annan plats i landet. En viktig reflektion mot 
bakgrund av detta, är att vår studie inte har gjort någon åtskillnad i huruvida handläggare som 
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besvarat studiens enkät, använder sig av kontakttolk eller telefontolk. En huvudsaklig 
anledning till detta är att Migrationsverket har varierande användning av dessa bägge typer av 
tolkar, vilket hade medfört svårigheter för vår studie i förhållande till exempelvis 
urvalsprocessen. Det hade helt enkelt blivit för tids- och resurskrävande att försöka få kontakt 
med handläggare som enbart använder sig av den ena typen av tolk. Det är emellertid av vikt 
att reflektera kring vad skillnaden mellan användningen av kontakttolk respektive telefontolk 
kan ha haft för påverkan på handläggarnas inställning till tolkningsförfarandet överlag och hur 
de följaktligen besvarat enkäten. Om utgångspunkten är att kontakttolkar fungerar bättre då 
dessa är närvarande i samtalsrummet, kan det således ha medfört att de handläggare som 
oftare använder sig av kontakttolkar tenderar att ha en positivare syn på tolkkvaliteten. Det 
kan också innebära att handläggare som genomför asylutredningar, där konsekvenserna av 
tolkens eventuella misstag kan vara mycket ödesdigra, haft en mer krävande inställning till 
tolkar. Med hänsyn till detta skulle det visserligen ha varit nyttigt att ställa en fråga i enkäten 
som handlar om vilken tolktyp handläggare oftast använder. Utifrån denna fråga skulle då 
eventuella skillnader mellan handläggares svar kunna spåras, beroende på vilken tolktyp de 
oftast använder. I vilket fall bör det redogöras för att denna studie medvetet valt bort att fråga 
handläggare kring deras inställning till skillnaderna mellan och användningen av 
kontakttolkar respektive telefontolkar. Anledningen till detta är att det gjordes en bedömning 
att sådana frågeställningar hade lagt för mycket fokus på uppfattningen i skillnader mellan de 
olika tolktyperna och därmed riskerat att inkräkta alltför mycket på uppfattningen av tolkar 
överlag, vilket är närmare studiens kärna.   
 
Där den ursprungliga tanken med denna studie var att nå ut till samtliga handläggare på 
Migrationsverket i Norrköping, oavsett enhet, föll i efterhand medborgarskaps- och 
tillståndsenheterna bort av den anledningen att dessa saknar kontakt med asylsökande. I syfte 
att bibehålla en relativt stor population inkluderades därför enheter i Jönköping och Flen, 
bortsett från förvaret som finns i den sistnämnda staden, då de också saknar kontakt med 
asylsökande. Den här processen har i viss mån också påverkats av den aktuella omställningen 
hos Migrationsverket. Personalminskning och nedläggningar av ett antal enheter runtom i 
Sverige samt organisatoriska omstruktureringar, har medfört svårigheter för denna studie att 
förhålla sig till ett specifikt område där totalundersökningen kunnat ske. Mot bakgrund av 
dessa omständigheter bedömdes region Öst vara lämpligt då det är ett väl avgränsat område, 
samtidigt som inga beräknade förändringar i regionen var planerade som eventuellt kunde 
påverka studiens genomförande. 
 
En annan reflektion behandlar den om vår studie som en tvärsnittsstudie. Utifrån en del av 
studiens syfte som bygger på att mäta hur handläggare uppfattar förändringar i tolkkvaliteten 
sedan 2015, kan det finnas särskilda skäl att fundera kring valet att mäta förhållandena i en 
population vid enbart ett tillfälle. Här skulle det kunna finnas en inbyggd problematik vad 
gäller reliabiliteten. Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010 s. 75) hävdar att det finns en 
samhällsvetenskaplig relevans att beskriva förändringar över tid, vilket denna studie därmed 
går miste om. Det är följaktligen värt att reflektera kring det eventuella sambandet mellan 
arbetsbelastning och tolkkvalitet: skulle resultatet av en likadan studie som genomförs vid en 
annan tidpunkt ha samma resultat om arbetsbelastningen sjunker och medför att tolkkvaliteten 
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ökar? Denna frågeställning är särskilt betydelsefull när arbetsbelastningen på 
Migrationsverket beräknas minska de närmaste åren. 

I relation till avsnittet om kvantitativ metod där en skevhet kring intervjuer beskrivits, finns 
här en reflektion att lyfta. En av författarna till denna studie har haft sin verksamhetsförlagda 
utbildning hos Migrationsverket, vilket medfört bekantskap med personalen på en enhet i 
Norrköping. Det kan vara relevant att fundera kring vad eventuella intervjuer med personalen 
i denna enhet hade medfört samt hur personalens svar kunde blivit påverkade mot bakgrund 
av bekantskapen. När denna studie emellertid inte har intervjuer som datainsamlingsmetod, 
utan istället enkätformulär, elimineras visserligen en stor del av den skevheten. Det bör dock 
framhållas att personalen på den aktuella enheten, när de besvarat enkäten, kan ha haft vissa 
på förhand utformade antaganden om studiens syfte, mot bakgrund av bekantskapen med 
nämnda författare. 

En avslutande reflektion när det kommer till urval och studiens anknytning till socialt arbete 
är varför studien inte intresserar sig för sökanden i större utsträckning. Här hade det varit 
relevant att exempelvis undersöka hur bristande tolkkvalitet kan påverka sökandes delaktighet 
i tolkningsförfarandet. Att vi inte har haft direkt kontakt med sökande för att undersöka deras 
delaktighet förklaras utifrån de premisser som finns givna av universitetet: det har helt enkelt 
inte varit tillåtet att kontakta sökande i syfte att ha dem som respondenter. Att alternativt sätt 
försöka nå sökandes uppfattningar via exempelvis handläggare hade inte varit rimligt av 
etiska skäl och förmodligen inte gett en ärlig återspegling av asylsökandes uppfattningar om 
sin delaktighet i samtal och utredningar. I vilket fall har bedömningen gjorts att 
handlingsutrymmet inte bara berör handläggaren själv, utan i högsta grad även sökande, varpå 
kopplingen till det sociala arbetet är uppenbar. Här aktualiseras en grundläggande princip 
inom socialt arbete: att arbeta för att ge en röst åt dem som har svårt att göra sin röst hörd. 
Detta kan i sin tur ha avgörande betydelse för asylsökandes möjligheter att få stanna i Sverige 
eller få sina rättigheter tillgodosedda under asylprocessen. Att vår studie undersöker bland 
annat maktasymmetrin i samtal och utredningar, mot bakgrund av tolkars agerande, är viktigt 
i syfte att vara en slags röstbärare åt sökande, vars röster kan riskera att förringas i samtal med 
hjälp av tolk, vilket tydligt påvisas i den tidigare forskningen som framhävs i vår studie. När 
handläggare, mot bakgrund av tolkanvändning, inte får möjlighet att använda sitt 
handlingsutrymme fullt ut, kan det inte bara innebära att själva handlingsutrymmet hämmas, 
men också att det sociala arbetet inte kan bemöta alla individer på ett likvärdigt sätt när dessa 
inte får förutsättningarna att göra sina röster hörda. 
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5. Resultat och analys 
 
I den här delen kommer inledningsvis respondenterna som besvarat studiens enkät att 
introduceras utifrån enkätens bakgrundsfrågor. Därefter presenteras resultaten för respektive 
frågeställning under varsitt avsnitt. Efter varje resultatpresentation sker en analys av resultaten 
varpå frågeställningarna besvaras utifrån den ordning som de presenterades i inledningen, 
med koppling till tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna i vår studie. 
 
5.1 Respondenterna 
 
Diagram 1 visar den undersökta gruppen av handläggare (n=42) som var fördelade över tre 
olika typer av enheter i region Öst i Migrationsverket. Från mottagningsenheterna fanns 16 
respondenter, 9 från asylprövningen samt 17 från nationellt servicecenter. Vidare framkom 
via bakgrundsfrågorna att respondenternas könsfördelning bestod av 67 % kvinnor (n=28) 
respektive 33 % (n=14) män. En intressant aspekt är att 79 % (n=33) av respondenterna har 
arbetat på sin nuvarande tjänst i under tre år, medan 21 % (n=9) har arbetat på sin enhet i över 
tre år. Detta kan innebära att de handläggare som arbetat på sin respektive enhet i under tre år, 
möjligen inte har samma helhetsupplevelse av den ökade arbetsbelastningen sedan 2015, i 
jämförelse med kollegorna som arbetat i över tre år. Medelvärdet sett till hur länge 
handläggarna har arbetat på sin respektive tjänst är 1,2 år.  
 

 
 

Diagram 2 visar respondenternas fördelning av utbildningsbakgrund varav statsvetare är den 
vanligast förekommande högskoleutbildningen. 45 % (n=19) av respondenterna hade andra 
typer av utbildningar, varav de flesta utbildningar som respondenterna i denna grupp hade var 
på högskolenivå. 
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Tolkanvändningen per vecka bland respondenterna var ganska jämnt fördelad där 55 % 
(n=23) av handläggarna använde sig av tolk över sex gånger per vecka, medan motsvarande 
siffra för resterande låg på 45 % (n=19) och innebar tolkanvändning färre än sex tillfällen per 
vecka. Den sista bakgrundsfrågan var huruvida handläggare hade språkkunskaper som är 
vanligt förekommande hos asylsökande. Här visade det sig att 26 % (n=11) av respondenterna 
i vår studie hade sådana kunskaper.  
 
5.2 Tolkars agerande och dess påverkan 
 
I det här avsnittet kommer den första frågeställningen att besvaras, som handlar om vilka 
uppfattningar handläggare har om tolkars agerande samt dess påverkan på deras 
handlingsutrymme.  
 
Resultat  
 
Diagram 3 visar hur handläggare uppfattar tolkars medvetenhet om deras egen funktion i 
samtal och utredningar. När det gäller tolkens funktion åsyftas de riktlinjer för tolkars 
förhållningssätt, vilka beskrivs i God tolksed som ges ut av Kammarkollegiet. God tolksed, 
som finns diskuterad under avsnittet om begreppsförklaringar, framhåller bland annat att 
tolkar bör agera neutralt och opartiskt, återge all information utan att lägga in egna 
värderingar samt återge all information så exakt som möjligt. 9,5 % (n=4) av handläggarna 
ansåg att tolkars medvetenhet om den egna funktionen var i låg eller ganska låg grad, medan 
21,5 % (n=9) ansåg att detta varierade. En majoritet om 69 % (n=29) tyckte att tolkar i ganska 
hög eller hög grad var medvetna om sin funktion i samtal och utredningar.  
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Diagram 4 visar handläggares åsikter om i vilken grad de anser att tolkar agerar inom ramen 
för sin funktion i samtal och utredningar. Procentfördelningen var lik föregående diagram: 9,5 
% (n=4) tyckte att tolkar i låg eller ganska låg grad agerade inom sin funktion, 26,2 % (n=11) 
tyckte att det varierade, medan 64,3 % (n=27) av respondenterna ansåg att tolkar i ganska hög 
eller hög grad agerade inom sin funktion. Diagram 3 och 4 återspeglar alltså en förhållandevis 
god uppfattning om hur handläggare vanligtvis uppfattar tolkars medvetenhet om den egna 
funktionen samt deras agerande inom ramarna för tolkfunktionen, som definieras i God 
tolksed.  
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Resultaten i tabell 1 visar här en olikhet i uppfattningarna mellan handläggare som har 
språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande, jämfört med handläggare 
som saknar sådana kunskaper. De handläggare som har relevanta språkkunskaper ansåg att 
tolkar i lägre grad förhåller sig till sin funktion samt i lägre grad har medvetenhet om den 
egna funktionen, 27,3 % jämfört med 3,2 % för handläggare som saknar relevanta 
språkkunskaper. Tabell 2 visar att 27, 3 % av handläggarna som har vanligt förekommande 
språkkunskaper anser att tolken i låg eller ganska låg grad agerar inom sin funktion. Siffran 
för handläggare utan sådana språkkunskaper är 3,2 %. Som synes i tabell 1 och 2 är siffrorna 
också förhållandevis olika mellan de två olika grupperna av handläggare, där handläggare 
som saknar relevanta språkkunskaper ansåg att tolkar i högre grad förhåller sig till sin 
funktion samt i högre grad har medvetenhet om sin roll i samtal och utredningar.  
 

 
 

 
 
Diagram 5 visar att 61,9 % (n=26) av respondenterna ansåg att deras handlingsutrymme 
hämmas i ganska hög eller hög grad om tolken agerar utanför sina ramar. 21,4 % (n=9) tyckte 
att det varierade medan 16,7 % (n=7) ansåg att deras handlingsutrymme hämmas i låg eller 
ganska låg grad. 
 

Tabell 1

Har du språkkunskaper som 
är vanligt förekommande hos 

asylsökande?

Ja Nej

I vilken grad anser du att 
tolken är medveten om 
sin funktion?

Låg eller ganska låg grad Antal handläggare

Varierande grad Antal handläggare

Ganska hög eller hög 
grad

Antal handläggare

Total Antal handläggare

3 1

27,3% 3,2%

2 7

18,2% 22,6%

6 23

54,5% 74,2%

11 31
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Tabell 2

Har du språkkunskaper 
som är vanligt 

förekommande hos 
asylsökande?

Ja Nej
I vilken grad anser du 
att tolken agerar inom 
sin funktion?

Låg eller ganska låg 
grad

Antal handläggare

Varierande grad Antal handläggare

Ganska hög eller hög 
grad

Antal handläggare

Total Antal handläggare

3 1

27,3% 3,2%

3 8

27,3% 25,8%

5 22

45,5% 71,0%

11 31
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Resultatet i tabell 3 visar att handläggare med språkkunskaper i lägre grad anser att deras 
handlingsutrymme hämmas om tolken agerar utanför sin funktion (36,4 %), jämfört med 9,7 
% för handläggare som saknar relevanta språkkunskaper. I andra änden anser handläggare 
utan relevanta språkkunskaper att deras handlingsutrymme i högre grad hämmas om tolken 
agerar utanför sin funktion (67,7 % respektive 45,5 %). Här bör redogöras för att resultatet av 
denna korstabellsanalys inte är signifikant (0,123), vilket alltså innebär att det inte går att 
uttala sig om en statistisk skillnad. 
 

 
 
Analys 
 
I förhållande till resultaten som redovisas i diagram 3 och 4 uppstår en motsatt bild i 
jämförelse med den tidigare forskningen, gällande tolkars medvetenhet om den egna 
funktionen samt huruvida dessa agerar inom eller utanför sin angivna funktion. Här menar 
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Tabell 3

Har du språkkunskaper som 
är vanligt förekommande 

hos asylsökande?

Ja Nej

Om tolken agerar utanför 
sin funktion, i vilken grad 
anser du att det kan 
hämma ditt 
handlingsutrymme?

Låg eller ganska låg grad Antal handläggare

Varierande grad Antal handläggare

Ganska hög eller hög 
grad

Antal handläggare

Total Antal handläggare

4 3

36,4% 9,7%

2 7

18,2% 22,6%

5 21

45,5% 67,7%

11 31

Page 1
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Fioretos, Gustafsson och Norström (2013) att tolkar i större grad tenderar att agera utanför 
sina ramar under samtal och utredningar, samt att sättet tolken agerar på är tämligen 
situationsbaserat. Forskarnas studie kan tänkas vara särskilt relevant för vår undersökning då 
flera av de intervjuade tolkarna i deras studie har erfarenhet av att arbeta som tolk på 
Migrationsverket. Utifrån diagram 3 och 4 går visserligen inte att utläsa något om tolkars 
funktion och medvetenhet i varierande situationer. Det är emellertid noterbart att ungefär 30 
% av handläggarna i respektive diagram ansåg att tolkars funktion och medvetenhet kan 
variera eller att tolkar kan tendera att agera utanför sin specificerade funktion. Detta skulle 
kunna innebära en viss koppling till forskningen i artikeln ”The interpreter – a cultural 
broker?” (2013 ss. 9-10), att det kan finnas en del tolkar som inte förhåller sig till sin funktion 
i samtal och utredningar. Det som är särskilt intressant utifrån nämnda artikel, i förhållande 
till resultaten i vår studie, är att tolken beskrivs ha ett visst spelrum under samtalen, beroende 
på exempelvis sökandes kunskapsnivå eller hur komplext ämnet som diskuteras under 
samtalet är. Detta spelrum verkar nästan komma till uttryck som ett slags handlingsutrymme 
som tolken skapar för sig själv i samtalet, beroende på förutsättningarna för detta. Att dra 
sådana långtgående slutsatser utifrån dessa presenterade resultat kan möjligen vara långsökt. 
Vi menar emellertid att det får ses som en indikation till tolkars handlingsutrymme om 
uppfattningarna om tolkars medvetenhet och roll jämförs mellan olika grupper av 
handläggare.  
 
Resultaten av tabell 1 och 2 är visserligen inte helt oväntade, men skapar ändå anledning för 
vidare analys. Korstabellsanalyserna (tabell 1 & tabell 2) som presenterats ovan är inte 
signifikanta då dessa har värden om 0,65 respektive 0,56, med tanke på att gränsvärdet för 
signifikanta resultat är 0,05. Det är emellertid anmärkningsvärda signifikansresultat med 
tanke på det relativt låga antalet respondenter i vår studie: att kunna se en så pass talande 
skillnad mellan hur respondenter har svarat, trots deras ganska ringa antal, kan tala för att det 
skulle kunna finnas en faktisk tendens till denna företeelse. Som beskrivits i metoddelen har 
dessa korstabellsanalyser genomförts genom att jämföra svaren på två givna frågor mot 
varandra. I tabell 2 har exempelvis frågan om vanligt förekommande språkkunskaper jämförts 
med handläggares uppfattningar av tolkens agerande.  
 
I vilket fall kan det vara intressant att analysera eventuella kringliggande faktorer av betydelse 
för handläggarnas svar: hur kommer det sig att handläggare med relevanta språkkunskaper 
anser att tolkar i lägre grad är medvetna om sin roll och i lägre grad agerar inom den, jämfört 
med motsatsen hos de handläggare som saknar dessa kunskaper? En aspekt som Lukes (2008 
s. 115) diskuterar är att makten är en förmåga eller en resurs som individen ska kunna agera 
utifrån. Om utgångspunkten är att språket är en resurs som tolken vanligtvis förfogar över i 
samtal, vilket också bidrar till maktasymmetrin i samtalet, finns här en intressant aspekt att 
belysa. I detta avseende skulle handläggare med flera språkkunskaper kunna använda sig av 
dessa i olika utsträckningar för att neutralisera den maktasymmetri som naturligt sett kan 
finnas där i relation till tolken.  
 
När Lukes (2008 ss. 117-118) vidare diskuterar besittandet av en viss resurs som skapar en 
beroendeställning hos en annan part, kan även här antydas att handläggare som besitter flera 
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språkkunskaper medför att det beroendet i större grad kan hanteras, i jämförelse med de 
handläggare som saknar relevanta språkkunskaper. Här behöver förvisso inte detta fenomen, 
som kan liknas vid en slags maktkamp, ske öppet och tydligt. Lukes (2008 s. 122) framhåller 
via sin tvådimensionella maktsyn: att makten, som i detta fall är besittandet av resurserna och 
utövandet utifrån dessa, lika gärna skulle kunna vara dolt i dunkel. Detta skulle följaktligen 
kunna indikera varför handläggare som saknar relevanta språkkunskaper i högre grad anser att 
tolkar förhåller sig till sin funktion och är medvetna om sin roll: dessa handläggare lägger 
förmodligen inte märke till tolkars maktutövande utifrån deras avsaknad av relevanta 
språkresurser. Detta argument blir särskilt framträdande när Lukes (2008 s. 124) betonar att 
makten alltid återfinns i beteenden. Det behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att tolken 
medvetet utövar makt utifrån sina språkresurser med ett visst intresse i sikte, det skulle lika 
gärna kunna handla om omedvetna, rutinbaserade beteenden. Lukes (2008 s. 126) har 
emellertid fått kritik för denna aspekt av sin maktteori som handlar om dold maktutövning på 
så sätt att kritiker ifrågasätter huruvida fenomen som inte är observerbara kan betraktas vara 
empiriska eller om dessa enbart är konstruerade. Tanken med kritiken är att det är uteslutande 
det som faktiskt kan observeras som följaktligen kan studeras. Det som inte kan observeras, är 
alltså inte ett faktiskt fenomen. I förhållande till vår studies positivistiska ansats kan här riktas 
liknande kritik vad gäller argumentet om handläggare som saknar relevanta språkkunskaper 
och att dessa inte lägger märke till tolkars dolda maktutövande. När det alltså kan vara 
problematiskt att konkret identifiera tolkars subtila agerande som medför att maktasymmetrin 
kan rubbas, är det således heller inte möjligt att verifiera agerandet som ett observerbart 
fenomen.  
 
Kontentan av ovanstående argument är i varje fall att tolkens agerande kan krocka med 
handläggarens intresse, vilket belyses i en slutsats i Keselmans (2009) doktorsavhandling. 
Hon belyser hur tolkens agerande är helt avgörande för vilken information som nådde 
handläggare. Det var exempelvis inte ovanligt att tolkar justerade eller värderade det sökande 
hade sagt, med följden att det kunde försvåra för handläggare i deras fortsatta arbete med 
sökandens ärende. Keselman (2009 ss. 39-40) förklarar tolkars agerande utanför sina ramar 
med att det oftast berodde på graden av deras professionella färdigheter samt den aktuella 
situationens komplexitet, en förklaring som stämmer överens med ovannämnda forskning 
utförd av Fioretos, Gustafsson och Norström (2013). Det särskilt utstickande, menar 
Keselman (2009 s. 41), är att tolkar ibland tenderade att exkludera sökandes röster, med 
handläggares passiva medgivande. Härigenom återaktualiseras tabell 1 och 2 där det kan vara 
värt att reflektera kring handläggare som har vanligt förekommande språkkunskaper hos 
asylsökande: har dessa handläggare större möjligheter att identifiera när tolken exkluderar 
sökande? Har dessa handläggare dessutom större möjligheter att kontrollera 
informationsflödet i samtalet och följaktligen också bejaka sitt handlingsutrymme? Davidsson 
(2000 ss. 400-401) beskriver ett fenomen som är viktigt för sökandes del, som handlar om att 
tolken nästan agerar som företrädare åt den sökande. I detta företrädarskap väljer tolken ut 
vissa delar av det som den sökande säger: nämligen sådant tolken tycker är relevant för 
samtalet eller för handläggaren, samt väljer bort delar som tolken tycker är irrelevanta. Det 
här agerandet, där tolken är en gatekeeper, är inte bara missgynnande för sökande men också 
för handläggaren, som behöver veta exakt vad sökanden säger för att kunna forma sitt 
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handlingsutrymme därefter. Utifrån diskussionen ovan är alltså tolken som gatekeeper inte 
bara ett intressant fenomen ur Lukes syn på makt, men också i relation till handläggares 
språkkunskaper och huruvida dessa kan bidra till att hantera tolkar som agerar som 
gatekeepers, i syfte att få fram sökandes röster.  
 
Det kan emellertid finnas en annan sida av den ovanstående diskussionen om gatekeepers. 
Fioretos, Gustafsson och Norström (2012 s. 10) belyser genom intervjuer med tolkar att det 
inte är ovanligt att sökande ibland kan förvänta sig en slags allians med tolken. Begreppet 
allians är inom denna diskussion visserligen ganska nära det tidigare diskuterade 
företrädarskapet. I nämnda forskning diskuteras dock begreppet mer som att tolken genom 
denna allians, av sökande förväntas agera i dennes intresse. Denna situation skulle således 
kunna leda till att sökande gynnas av att tolken agerar utanför sin funktion, genom att 
exempelvis kunna sätta ord på sådant som sökande själv kanske inte förmår. Det kan i detta 
avseende handla om att sökandes rättigheter inte tillgodoses av handläggaren, varpå tolken 
som agerar utanför sin funktion, väljer att påtala detta för sökande eller handläggare. 
Härigenom skulle då tolkens agerande också betraktas som ett slags maktutövande, men 
istället till sökandes fördel.  
 
En vidare aspekt med koppling till diskussionen ovan, gällande tolkars agerande, framhålls av 
Keselman (2009 s. 35) som menar att tolkar har ett stort utrymme att själva välja vad som 
förmedlas från sökanden till handläggaren. Tidigare i detta resultatavsnitt har, i vissa 
avseenden, liknande ageranden härletts till forskning av Fioretos, Gustafsson och Norström 
(2013 ss. 9-10) som beskrivit dessa som tolkars spelrum. För att då återkoppla till detta 
spelrum och utrymme kan här tänkas att tolkar också har ett slags handlingsutrymme i samtal 
och utredningar. I relation till handläggarens handlingsutrymme kan då en slags 
intressekonflikt uppkomma, när tolkens och handläggarens respektive handlingsutrymmen 
krockar. Här är inte tanken att analysera tolkens handlingsutrymme, utan istället att försöka 
illustrera huruvida handläggarens handlingsutrymme minskas, eller hämmas, när tolken 
skapar sitt eget handlingsutrymme. För att återgå till Lukes (2008 s. 120) tvådimensionella 
maktsyn kan det här vara relevant att fråga vad A gör mot B och vad A hindrar B från att 
göra. Utifrån denna syn på makten är det rimligt att tänka sig att ju mer tolken försöker skapa 
sig ett handlingsutrymme, desto mer hämmas handläggarens handlingsutrymme. 
Maktförhållandet mellan dessa parter skulle då kunna beskrivas som ett nollsummespel där 
handlingsutrymmet, om det kan kvantifieras, finns i begränsad mängd under samtal och 
utredningar. Ju mer den ena parten har av handlingsutrymmet, desto mindre har den andre.  
 
Om tolkars agerande utanför deras ramar alltså kan beskrivas som nyttjandet av deras 
handlingsutrymme, är det särskilt intressant att titta på diagram 5. Diagrammet visar att 69 % 
av handläggarna ansåg att deras handlingsutrymme hämmas i ganska hög eller hög grad om 
tolken agerar utanför sina ramar. Resultatet i detta diagram skulle alltså kunna ge visst stöd åt 
diskussionen om hur mängden handlingsutrymme i ett samtal fördelas enligt ett 
nollsummespel. Kontentan här, utifrån ovanstående diskussion och analys, skulle alltså kunna 
vara att i den mån tolkar agerar inom sin funktion, det vill säga: inte gör anspråk på ett eget 
handlingsutrymme, har handläggare god uppfattning om tolkar. När tolkar däremot agerar 
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utanför sina ramar, och vill skapa sig ett handlingsutrymme, anser handläggare i stor 
utsträckning att deras eget handlingsutrymme hämmas. För att återkoppla till diskussionen om 
handläggare som har språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande, samt 
deras diskuterade förmåga att hantera tolkar som agerar utanför sina ramar, kan det finnas 
anledning att titta på tabell 3. Tabellen framhöll att handläggare med språkkunskaper i lägre 
grad anser att deras handlingsutrymme hämmas om tolken agerar utanför sin funktion (36,4 
%), jämfört med 9,7 % för handläggare som saknar relevanta språkkunskaper. Samtidigt 
menade 67,7 % av handläggarna utan relevanta språkkunskaper att deras handlingsutrymme i 
högre grad hämmas om tolken agerar utanför sin funktion. Som tidigare redovisat bör 
redogöras för att resultatet av denna korstabellsanalys inte är signifikant (0,123), vilket alltså 
innebär att det inte går att uttala sig om en statistisk skillnad. Procentfördelningen av svaren 
kan däremot tala för att det kan finnas en tendens som går åt det ovan diskuterade hållet. 
 
Om utgångspunkten vidare är att dessa handläggare med relevanta språkkunskaper har bättre 
förutsättningar att hantera tolkar som agerar utanför sin funktion, skapar detta en intressant 
dimension i förhållande till samtliga deltagande handläggares uppfattningar om tolkars 
funktion och tolkfunktionens påverkan på deras handlingsutrymme. Resultaten pekar alltså på 
att det kan finnas en tendens att tolkar agerar utanför sin funktion på ett sätt som kan hämma 
handläggares handlingsutrymme. Denna tendens blir förhållandevis tydlig utifrån 
perspektiven hos de handläggare som har vanligt förekommande språkkunskaper hos 
asylsökande. Dessa verkar av förklarliga skäl ha lättare att identifiera tolkar som agerar 
utanför sin funktion och verkar ha lättare för att hantera detta fenomen, vilket resulterar i 
större möjligheter att bejaka handlingsutrymmet.  
 
En avslutande aspekt inom denna underliggande frågeställning bygger på sista frisvarsfrågan i 
detta tema i enkäten. Här ombads handläggare att kortfattat beskriva på vilket sätt deras 
handlingsutrymme kan påverkas om tolken agerar utanför ramarna för sin funktion. Utifrån 
27 frisvar fanns en särskilt framträdande beskrivning som handlade om att samtalet kunde ta 
en, enligt handläggarna, oönskad riktning om tolken inte agerade inom sin funktion. Flera 
handläggare (n=11) menade att deras samtalsupplägg påverkas när tolken exempelvis lägger 
in egna värderingar i tolkningen eller blir alltför inblandad och delaktig i samtalet. 
Konsekvenserna av detta, menar handläggarna, kan bli att samtalet inte går som handläggaren 
tänkt sig och att samtalet tappar den röda tråden. Budskapet till sökande når helt enkelt inte 
fram. Följderna, framhåller handläggare, för sökandes del blir att informationsförmedlingen 
brister, både från handläggaren till sökande men också åt andra hållet, vilket kan ha betydande 
påverkan längre fram i asylprocessen. Beroende på vilket typ av samtal som hålls skulle det 
också kunna innebära att asylsökande inte får vetskap till fullo om sina rättigheter och 
skyldigheter under asylprocessen. Med dessa beskrivningar underbyggs därmed de tidigare 
argumenten i detta avsnitt och bidrar till att besvara avsnittets frågeställning genom att 
beskriva hur handläggare uppfattar att tolkars agerande kan påverka deras handlingsutrymme. 
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5.3 Auktoriserade tolkars betydelse samt ökad arbetsbelastning 
 
I föreliggande avsnitt kommer den andra frågeställningen att besvaras. Den handlar om hur 
handläggare värderar auktoriserade tolkars betydelse för deras handlingsutrymme i 
förhållande till den ökade arbetsbelastningen sedan 2015.  
 
Resultat 
 
I diagram 6 presenteras respondenternas svar kring huruvida tolkkvaliteten är högre hos 
auktoriserade tolkar jämfört med icke-auktoriserade tolkar. Av respondenterna svarade 76,2 
% (n=32) att tolkkvaliteten alltid eller oftast är högre hos auktoriserade tolkar, medan 23,8 % 
(n=10) ansåg att auktoriserade tolkar ibland eller aldrig hade högre tolkkvalitet i jämförelse 
med icke-auktoriserade tolkar. När begreppet auktoriserad tolk används inom denna 
frågeställning åsyftas alltså den beskrivning som finns redogjord för under avsnittet om 
begreppsförklaringar. 
 

 
 

Diagram 7 visar handläggarnas uppfattningar gällande huruvida auktoriserade tolkar har 
mindre påverkan på deras handlingsutrymme jämfört med tolkar som inte är auktoriserade. 
64,3 % (n=27) av respondenterna svarade att auktoriserade tolkar alltid eller oftast har mindre 
påverkan på deras handlingsutrymme medan 35,7 % (n=15) ansåg att auktoriserade tolkar 
ibland eller aldrig hade mindre påverkan på deras handlingsutrymme. 
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I diagram 8 presenteras respondenternas svar på frågan om i vilken grad de anser att 
handlingsutrymmet påverkas av försämrad tolkkvalitet. En majoritet om 64,2 % (n=27) ansåg 
att försämrad tolkkvalitet påverkar deras handlingsutrymme i mycket stor grad eller i ganska 
stor grad, medan 23,8 % (n=10) ansåg att försämrad tolkkvalitet påverkar handlingsutrymmet 
i ganska liten eller i liten grad. I den här frågan fanns ett internt bortfall om 12 % (n=5), där 
dessa respondenter alltså inte besvarade frågan. 
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Diagram 9 återspeglar i vilken grad respondenterna anser att tolkkvaliteten har försämrats 
sedan 2015 i relation till det ökade antalet asylsökande och följaktligen den ökade 
arbetsbelastningen. 28,5 % (n=12) av respondenterna anser att tolkkvaliteten har försämrats i 
stor grad eller i ganska stor grad sedan 2015, medan 31 % (n=13) ansåg att tolkkvaliteten har 
försämrats i ganska liten grad eller i ingen grad alls. Däremot svarade 40,5 % (n=17) av 
respondenterna att de ej vet. 
 

 
 
I tabell 4 presenteras resultaten av en korstabellsanalys gällande hur ofta handläggare noterar 
om den tilldelade tolken är auktoriserad eller inte samt huruvida de anser att tolkkvaliteten är 
högre hos auktoriserade tolkar i jämförelse med icke-auktoriserade. En intressant aspekt i 
resultaten i tabell 4 är att 62,5 % av respondenterna som upplever att tolkkvaliteten är högre 
hos auktoriserade tolkar, alltid noterar om den tolken som de har fått tilldelad är auktoriserad 
eller ej. Resultatet i tabell 4 har en signifikans på 0,00 och visar med god statistisk 
signifikans, att handläggare värderar auktoriserade tolkar i väldigt stor utsträckning. Som 
nämnt ovan är den föreliggande studies antal respondenter relativt lågt, dock visar 
signifikansen att det redovisade fenomenet tenderar att existera bland handläggarna. 
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Analys 
 
I förhållande till resultatet i diagram 6 kan koppling göras mellan handläggarnas svar, där 
76,2 % ansåg att tolkkvaliteten är högre hos auktoriserade tolkar, till en slutrapport framtagen 
av Myndigheten för yrkeshögskolan. I myndighetens rapport Samhällets behov av 
kontakttolkar (2016 s. 20) framgår att behovet av auktoriserade tolkar är stort då de flesta 
yrkesverksamma tolkar inte är auktoriserade, vilket generellt sett medfört sämre kvalitet i 
tolkningen. Det är framförallt behovet av deras kompetens som efterfrågas eftersom 
kompetensen bidrar till att öka tolkningskvaliteten, särskilt i jämförelse med icke-
auktoriserade tolkar. I relation till det presenterade resultatet i diagram 7 kan en koppling 
göras till den tidigare forskningen gällande auktoriserade tolkar. Norström (2010 s. 6, 8) 
belyser att auktoriserade tolkar ska garantera kvalitet och tillförlitlighet inom tolkningen, för 
att tillförsäkra den sökandes rättigheter samt att handläggaren ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. En koppling kan här göras till resultaten där 64,3 % upplevde att 
auktoriserade tolkar i mindre grad påverkar deras handlingsutrymme. Detta resultat kan bero 
på att de auktoriserade tolkarna i större grad ger utrymme för handläggarna att utföra sitt 
arbete och därmed möjliggör för dessa att utnyttja sitt handlingsutrymme i större utsträckning. 
Auktoriserade tolkar verkar alltså ta mindre utrymme i samtal och utredningar. Resultaten i 
diagram 8 kan även kopplas till Fioretos, Gustafsson och Norströms (2011 s. 59) studie som 
menar att auktoriserad tolkning, det vill säga tolkar som innehar kompetens och därmed 
levererar hög tolkningskvalitet, är ett måste. Kompetens är centralt eftersom det möjliggör för 
handläggare att upprätthålla rättssäkerheten, med tanke på att bristande tolkkvalitet kan leda 
till rättsosäkerhet. Detta medför ofrånkomligen att handlingsutrymmet begränsas om de inte 
får nödvändig informationen från framförallt sökande, som krävs för att nyttja sitt 
handlingsutrymme och därmed upprätthålla själva rättssäkerheten.  
 
En aspekt som liknar ovanstående resonemang spåras till resultatet i diagram 8, där 64,2 % av 
handläggarna ansåg att deras handlingsutrymme påverkas av försämrad tolkkvalitet i mycket 

Tabell 4

Hur ofta brukar du notera om tolken du har fått 
tilldelad är auktoriserad?

Alltid Oftast Ibland Aldrig
Upplever du att 
tolkkvaliteten är 
högre hos en 
auktoriserad tolk 
jämfört med en icke-
auktoriserad tolk?

Alltid Antal handläggare

Oftast Antal handläggare

Ibland Antal handläggare

Aldrig Antal handläggare

Total Antal handläggare

5 0 7 0

62,5% 0,0% 29,2% 0,0%

3 7 9 1

37,5% 87,5% 37,5% 50,0%

0 1 8 0

0,0% 12,5% 33,3% 0,0%

0 0 0 1

0,0% 0,0% 0,0% 50,0%

8 8 24 2

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Page 1



 

 

40 

stor eller i stor grad. I relation till tidigare forskning av Fioretos, Gustafsson och Norström 
(2011 s. 60) framhålls att bristen på professionella auktoriserade tolkar inte bara påverkar 
handlingsutrymmet utan att det i allra högsta grad också kan underminera den sökandes 
möjlighet att bli hörd. Med hänsyn till resultaten i diagram 8 som illustrerar att handläggare 
anser att tolkkvaliteten påverkar deras handlingsutrymme, är det viktigt att belysa att det kan 
leda till ödesdigra konsekvenser för sökande när handläggare inte kan nyttja sitt 
handlingsutrymme till fullo. Detta framhäver i sin tur vikten av auktoriserade tolkar, som i 
större grad kan möjliggöra för sökandes röster att komma fram, till fördel för handläggarens 
handlingsutrymme samt för sökande. 
 
Utifrån de presenterade diagrammen ovan är det intressant att analysera om anledningen till 
att handläggare värdesätter auktoriserade tolkar högre, kan vara att icke-auktoriserade i större 
utsträckning betraktas vara barriärer mellan de själva och sökanden. Nilsson och 
Waldermanson (2016 s. 21) menar att i interaktion finns det barriärer som försvårar direkta 
överföringar av budskap, om kompetens gällande språkvanor och kultur inte finns 
tillgängliga. Det är genom dessa kompetenser som den sökande och handläggaren integreras i 
ett sampel. I detta avseende är både handläggare och sökande i behov av en tredje part, det 
vill säga tolken, som ska öka samspelet mellan sökande och handläggare genom sina 
språkvanor och sin interkulturella kompetens. För att handläggare ska kunna nyttja sitt 
handlingsutrymme till fullo samt att sökande ska få sin röst hörd är det alltså viktigt att tolken 
inte agerar som en barriär. Därmed kan auktoriserade tolkar vara högre värderade av 
handläggare med hänsyn till att dessa besitter högre kompetens som minimerar deras 
agerande som barriärer. Nilsson och Waldermanson (2016 s. 22) menar att när sökande vill 
säga något till handläggaren skapar den sökande en mental bild av budskapet som denne vill 
förmedla, varpå innehållet i budskapet tolkas till verbal kommunikation av tolken. I detta 
avseende kan tänkas att handläggare föredrar att använda sig av auktoriserade tolkar för att få 
till sig den sökandes budskap på det sätt den sökande föreställer sig. I och med 
auktoriseringen har dessa tolkar högre kompetens vilket således kan leda till att den verbala 
kommunikationen i mindre utsträckning förvrängs. Att auktoriserade tolkar är högre 
värderade hos handläggarna samt att de har mindre påverkan på handlingsutrymmet i 
jämförelse med icke-auktoriserade tolkar blir utifrån ovanstående resonemang förhållandevis 
tydligt. Vidare är Norströms (2010 ss. 7-8) beskrivning av hur en tolk bör vara särskilt 
relevant. Förutom att en tolk bör kunna tolka de rätta orden för att handläggaren ska kunna 
utföra sitt arbete samt att sökande ska få sina röster hörda, bör tolken ha social och kulturell 
kompetens.  
 
Mot bakgrund av resultaten som presenteras i diagram 9 kan det uppstå en motsägelsefull 
uppfattning i förhållande till rapporten Samhällets behov av kontakttolkar. I rapporten (2016 
ss. 2-3) framhålls att det ökade behovet av auktoriserade tolkar har ökat sedan 2015. En 
möjlig förklaring till den anmärkningsvärt höga procentsatsen 40,5 % som svarade vet ej, 
skulle kunna vara att en majoritet om 79 % har arbetat på Migrationsverket mindre än tre år. 
Dessa respondenter har således börjat arbeta på sina respektive enheter efter den ökade 
arbetsbelastningen från år 2015. Därmed är det fullt möjligt att de inte har upplevt 
degraderingen av tolkkvaliteten i samband med det ökade antalet asylsökande. Detta i sin tur 
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kan ha lett till att de inte fått tillfälle att i särskilt stor utsträckning reflektera kring hur 
försämrad tolkkvalitet påverkar handlingsutrymmet då dessa handläggare som arbetat under 
tre år inte haft någon annan period att jämföra tolkkvaliteten och sitt handlingsutrymme med. 
 
I relation till resultaten i tabell 4 kan en möjlig förklaring till att handläggare värderar 
auktoriserade tolkar högre, vara att de besitter högre kompetens och levererar högre 
tolkkvalitet. Nilsson och Waldermansson (2016 s. 25) menar att innehållet i budskapet som 
den sökande vill förmedla via en kanal, i detta fall en tolk, inte alltid inryms i det som uttrycks 
verbalt när det ska överföras till handläggaren. Detta är en möjlig anledning till att det 
vanligtvis sker feltolkningar i interaktioner. Tolken som är kanalen mellan sökande och 
handläggare bär på ett filter som består av kulturella skillnader, förutfattade meningar och 
förväntningar. Utifrån detta skulle det kunna anses att betydelsen av auktoriserade tolkar är 
mycket hög med hänsyn till deras kompetens samt medvetenhet kring sin roll som tolk. En 
auktoriserad tolk skulle eventuellt i jämförelse med en icke-auktoriserad tolk inneha färre 
förutfattade meningar samt förväntningar på den sökande och därmed kan filtret reduceras, 
vilket skulle leda till att budskapet som överförs blir tydligare. Nilsson och Waldermansson 
(2016 s. 26) beskriver att brus under interaktion är ett vanligt förekommande fenomen som 
innebär att sökandes budskap som når handläggaren via en tolk förändras innan den kommer 
fram. Bruset innebär att ord och begrepp som yttras under samtal tolkas på olika sätt, på grund 
av skilda språkvanor. I relation till detta skulle det kunna vara fullt möjligt att en auktoriserad 
tolk som besitter lämpliga språkvanor kan minimera bruset mellan den sökande och 
handläggaren, i större grad i jämförelse med en icke-auktoriserad tolk. Ord och begrepp som 
pendlar mellan sökande och handläggare skulle av allt att döma tolkas mer ordagrant av 
auktoriserade tolkar. Detta ökar i sin tur möjligheterna för handläggaren att utföra sitt arbete 
och använda sitt handlingsutrymme i större utsträckning.  
 
Sett till ovanstående beskrivning finns en koppling till den tidigare forskningen där Keselman, 
Cederborg och Linell (2010 s. 100) menar att tolkar som ändrar budskapet i det som sägs 
reducerar samtalets tillförlitlighet. När tolkning således tenderar att reducera tillförlitligheten 
samt ändra budskap blir samtalet mellan sökande och handläggare taget ur sitt sammanhang 
(Keselman, Cederborg & Linell 2010 s. 101). Här kan tänkas att en icke-auktoriserad tolk 
som inte besitter kompetenser i samma utsträckning som en auktoriserad tolk gör, skulle 
reducera handlingsutrymmet för handläggaren genom att samtalet tas ur sitt sammanhang. 
Detta medför att handläggaren inte får den information som behövs för att nyttja sitt 
handlingsutrymme till fullo. Detta resonemang kan alltså finna stöd i resultatet i tabell 4 och 
den höga svarsfrekvensen om 62,5 %. 
 
Med hänsyn till denna frågeställning, ombads respondenterna i enkäten att besvara med egna 
ord hur de upplever att försämrad tolkkvalitet påverkar deras handlingsutrymme. Ett antal 
handläggare (n=19) valde att besvara frågan, varpå fem svar stack ut ur mängden på ett sätt 
som var särskilt relevant för frågeställningen. Det som framkom i dessa svar var bland annat 
att försämrad tolkkvalitet skapar obalans under samtal samt att om tolkar inte är auktoriserade 
är det svårt för dem att tolka byråkratiska termer. Vidare framkom att om tolken inte är 
auktoriserad tenderar det att leda till missförstånd i samtal och att den sökande inte får 
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möjlighet att förmedla sitt budskap, samt att förtroendet brister gentemot tolken då tolkningen 
inte blir utförd på ett tillfredsställande sätt. 

 
Sett till respondenternas frisvar blir auktoriserade tolkars betydelse för handlingsutrymmet av 
stort värde. En auktoriserad tolk som besitter rätt kompetens skulle kunna tänkas reducera 
obalansen under samtal och utredningar, samt minimera riskerna för missförstånd genom att 
tolka begrepp ordagrant i sitt rätta sammanhang. En auktoriserad tolk som förmedlar 
information till handläggare på ett sätt som faktiskt återspeglar det sökande säger, ökar 
samtidigt handlingsutrymmet, enligt handläggarna själva. Det är handlingsutrymmet som 
möjliggör för att dessa kan hjälpa sökande på ett rättssäkert vis. Detta blir då särskilt relevant 
i relation till tidigare forskning: Björngren och Staaf (2014 s. 91) menar att 
handlingsutrymmet i allra högsta grad är av betydelse för handläggarna. De menar att det är 
handlingsutrymmet som möjliggör för handläggare att fatta mer välgrundade beslut. 
 
5.4 Tolkkvalitet och dess betydelse 
 
I följande avsnitt kommer den tredje frågeställningen att besvaras, som handlar om 
handläggares uppfattningar om tolkkvaliteten och dess betydelse för deras handlingsutrymme. 
 
Resultat 
 
Diagram 10 visar våra respondenters uppfattningar av hur ofta handläggare anser att tolken 
tolkar ordagrant eller selektivt. 45,2 % (n=19) av handläggarna ansåg att tolkar har varierande 
tolkningsstrategi när det gäller sättet de tolkar. 28,6 % (n=12) tyckte att tolkningen vanligtvis 
sker ordagrant eller ganska ordagrant. Resultaten för de handläggare som ansåg att tolkningen 
vanligtvis sker selektivt eller ganska selektivt var 26,2 % (n=11). 
 

 Diagram 10
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Diagram 11 återspeglar respondenternas åsikter kring hur de vanligtvis uppfattar tolkarnas 
språkkunskaper i svenska respektive det tolkade språket. 66,7 % (n=28) ansåg att tolkar alltid 
eller ofta har tillräckliga kunskaper i svenska, medan 33,3 % (n=14) menade att tolkar ibland 
eller aldrig har det. Diagram 12 visar att 92,9 % (n=39) ansåg att tolkar alltid eller ofta har 
tillräckliga kunskaper i det tolkade språket, medan 7,1 % (n=3) tyckte att tolkar ibland eller 
aldrig har tillräckliga kunskaper i det tolkade språket. 
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Diagram 12
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Diagram 13 återspeglar handläggarens åsikter om språkkunskapernas betydelse för 
handlingsutrymmet. En övervägande del om 78,6 % (n=33) av handläggarna har 
uppfattningen att tolkars språkkunskaper har stor eller ganska stor betydelse för deras 
handlingsutrymme. 14,3 % (n=6) menade att betydelsen av tolkens språkkunskaper för 
handlingsutrymmet varierade, medan 7,1 % (n=3) tyckte att det hade liten eller ganska liten 
betydelse för handlingsutrymmet. 
 

 
 
Utifrån tabell 5 och 6 kan avläsas att mottagningen och nationellt servicecenter har väldigt 
liknande uppfattningar om tolkkvaliteten. Svaren utifrån dessa enheter hamnar på 16,58 i 
poäng för nationellt servicecenter respektive 16,25 i poäng för mottagningen. Det som blir 
anmärkningsvärt här är att handläggarna på asylprövningen hamnar ungefär ett poäng (15,33) 
under både mottagningen och nationellt servicecenter i medelvärde. Handläggarna på 
asylprövningen anser därmed att tolkkvaliteten är snäppet sämre jämfört med de övriga 
enheterna. 
 

 
 

Diagram 13
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Tabell 5

Vilken enhet arbetar du 
på?

Antal 
handläggare Medelvärde

Tolkkvalitets-
index

Mottagning
Asylprövning

16 16,2500
9 15,3333
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Analys 
 
En återkommande diskussion i resultatdelen i vår studie har handlat om att tolkar kan tolka 
ordagrant eller mer åt det selektiva hållet. En tolk som tolkar ordagrant förhåller sig alltså i 
större utsträckning till riktlinjerna i God tolksed: att tolken bland annat återger det som sägs 
exakt och utan justeringar. Det selektiva tolkandet bygger som tidigare diskuterat, mer på att 
tolken använder sig av sammanhang eller liknelser, för att förmedla information mellan två 
parter. En intressant aspekt träder fram utifrån tidigare forskning i förhållande till diagram 10, 
som visar att 45,2 % av handläggarna ansåg att tolkar har varierande tolkningsstrategi när det 
gäller sättet de tolkar. Här är frågan huruvida ordagrann tolkning är en garant för att sökande 
kan förstå det handläggaren vill förmedla. Var finns värdet av ordagrann tolkning, som inom 
myndigheter ofta kan innefatta många byråkratiska begrepp, ifall en sökande inte kan förstå 
det som sägs? Fioretos, Gustafsson och Norström (2011 s. 66) belyser detta som ett slags 
dilemma för tolkar, där forskarna menar att tolkarna i deras studie i flera fall har kompetensen 
att tolka ordagrant, men ändå väljer att förenkla sitt språk för att säkerställa att sökande ska 
kunna förstå informationen som kommer från handläggaren. Detta agerande skulle visserligen 
gå emot den tidigare diskussionen i denna resultatdel, där det indikerats att ordagrann tolkning 
är fundamentalt för bland annat handlingsutrymmet och för sökanden. Fioretos, Gustafsson 
och Norström (2011 s. 67) menar att detta emellertid framstår som ett nödvändigt agerande, 
mot bakgrund av exempelvis sökandes utbildnings- eller kunskapsnivå.  
 
Ett vidare resonemang utgår ifrån diagram 11 och 12 som framhöll att 66,7 % av 
respondenterna ansåg att tolkar alltid eller ofta har tillräckliga kunskaper i svenska, medan 
92,9 % ansåg att tolkar alltid eller ofta har tillräckliga kunskaper i det tolkade språket. En 
sammanlagd bedömning av diagram 10,11 och 12 skulle därmed indikera att trots 
handläggares uppfattningar om tolkars tillräckliga språkkunskaper, är en varierande 
tolkningsstrategi vanligast förekommande bland tolkar hos Migrationsverket. Behovet av 
både ordagrann och selektiv tolknings tycks därmed finnas. Detta resonemang skulle således 
gå i linje med forskningen av Fioretos, Gustafsson och Norström (2011).  
 
Ovanstående diskussion ger emellertid inte entydiga svar på vad tolkkvalitet i praktiken är. Vi 
ser dock att tolkkvalitet kan innebära olika saker beroende på kontexten, vilket i sig ger en 
antydan till komplexiteten i tolkningsförfarandet som helhet. En aspekt som däremot blir 
framträdande utifrån diskuterade diagram och forskning, är hur nivån på samtalen behöver 
anpassas i förhållande till sökandes förutsättningar. Om utgångspunkten är att det är 
handläggarens ansvar att göra denna anpassning i språknivå, behöver inte tolken brottas med 

Tabell 6

Vilken enhet arbetar du 
på?

Antal 
handläggare Medelvärde

Tolkkvalitets-
index

Asylprövning
Nationellt servicecenter

9 15,3333
17 16,5882

Page 1
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detta dilemma. Denna språkanpassning skulle således kunna tänkas ingå i handläggarens 
strategi i exempelvis relationsskapande syfte. Björngren och Staaf (2014 s. 91) framhåller i 
sin forskning att god kontakt med sökande är en förutsättning för välgrundade beslut, varpå 
denna goda kontakt kan upprättas genom handlingsutrymmet. Här kan tänkas att genom att 
handläggare anpassar språknivån i samtalet till sökandes förutsättningar, nyttjas därmed 
handlingsutrymmet på ett sätt som är gynnsamt för samtliga parter. Detta påstående blir 
särskilt aktuellt i förhållande till Lipskys (2010 s. 196) teori om handlingsutrymmet, där han 
menar att handlingsutrymmet i sig varken är något bra eller dåligt. Dess värde är snarare helt 
beroende på hur handläggaren ifråga hanterar det. Att därför diskutera tolkkvalitetens 
betydelse för handlingsutrymmet, utan att diskutera hur handläggare kan bidra till 
tolkkvaliteten genom att exempelvis språkanpassa samtalsnivån via sitt handlingsutrymme, 
visar enbart ena sidan av fenomenet.  

 
För att återkoppla till diskussionen om god kontakt till sökande samt hur handlingsutrymmet 
kan nyttjas i förhållande till tolkkvaliteten, återkopplas till diagram 13 om språkkunskapernas 
betydelse för handlingsutrymmet. En övervägande del om 78,6 % av handläggarna har 
uppfattningen att tolkars språkkunskaper har stor eller ganska stor betydelse för deras 
handlingsutrymme. I det här avseendet vore det inte orimligt att tänka sig att det handläggare i 
praktiken försöker göra är att bygga en relation till sökande, varpå handläggare isåfall 
upplever att relationsbyggandet till stor del hänger på tolkkvaliteten. Lipskys (2010 ss. 13-14) 
framhåller i detta avseende att själva handlingsutrymmets karaktär formas utifrån 
handläggarens professionalism, bakgrund, värderingar och intressen. Kontentan av detta 
resonemang är att handlingsutrymmet framstår som ett alltmer dynamiskt fenomen, som i stor 
grad är beroende av hur handläggaren ifråga hanterar det. Det kan alltså tänkas att 
handläggare som exempelvis språkanpassar ett samtal och som nyttjar sitt handlingsutrymme 
i relationsskapande syfte, ger sig själva större möjligheter att fatta mer välgrundade beslut. 
Detta resonemang får stöd av Lipskys (2010 s. 22) teori, som menar att handläggare inte bara 
har möjlighet att välja sitt sätt att agera, utan även bedöma rimligheten i sina val. Att 
handläggaren därmed bidrar till att tolken inte behöver hamna i en sits där denne tolkar 
selektivt och följaktligen riskera att viktig information inte når sökande, framstår 
handläggarens språkanpassning av samtalet som ett rimligt agerande. Detta förfarande kan 
alltså onekligen ha betydelse för handläggares handlingsutrymme. 
 
Förfarandet som beskrivs ovan kan därmed vara en illustration av interaktionen mellan 
samtalets tre parter, samt en beskrivning av relationen mellan tolkningsförfarandet och 
handlingsutrymmet. Genom att handläggare språkanpassar samtalsnivån med hänsyn till 
sökandes kunskapsnivå, sker ett samspel mellan dessa, vilket är ett uttryck för komplexiteten i 
tolkningsförfarandet. Språkanpassning kan alltså tänkas vara ett verktyg som handläggaren 
använder för att utöka sitt handlingsutrymme i samtal och utredningar. En annan aspekt av 
interaktionen i tolkningsförfarandet bygger på diskussionen om att handläggarens 
språkanpassning medför att tolken befrias från den uppgiften. Detta innebär alltså att ett 
samspel även sker mellan handläggaren och tolken, som kan ha betydelse för 
handlingsutrymmet. Genom att handläggare själva språkanpassar samtal och skapar detta 
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samspel i tolkningsförfarandet kan därmed tänkas att dessa får större möjlighet att utöka sitt 
handlingsutrymme. 
 
Tabell 5 och 6 visar resultaten av två olika T-test mellan tolkkvalitetsindex samt fördelningen 
av handläggare på de olika enheterna. Som beskrivits i metoddelen är syftet med T-test att få 
fram ett medelvärde för specifika grupper, gällande ett visst fenomen. Utifrån resultaten i 
dessa tabeller kunde avläsas att asylprövningen ansåg att tolkkvaliteten är sämre jämfört med 
de övriga enheterna. Med hänsyn till arbetsuppgifterna på asylprövningen, där asylutredningar 
med hjälp av tolk sker på daglig basis, kan konsekvenserna av bristande tolkkvalitet tänkas 
vara mycket allvarligare jämfört med mottagningen och nationellt servicecenter. I det här 
avseendet aktualiseras frågan om selektiv eller ordagrann tolkning i mycket större grad, med 
tanke på de eventuella konsekvenserna som feltolkning kan innebära för sökande. Utifrån 
tidigare diskussion om språkanpassning via handlingsutrymmet, kan tänkas att handläggare på 
asylprövningen isåfall har uppfattningar om sämre tolkkvalitet, ifall tolken på egen hand 
tillåts att språkanpassa samtalet. Fioretos, Gustafsson och Norström (2013 s. 4) menar 
visserligen att tolkar har kulturell kompetens som kan vara väldigt värdefull i samtalet. Det är 
emellertid handläggaren som har kunskap om samtalets syfte, mål och innehåll, varpå det kan 
vara viktigare för handläggare på asylprövningen att själva anpassa samtalsnivån till sökande, 
om det behovet skulle uppstå. I det här avseendet kan tänkas att språkanpassningen behöver 
vara genomtänkt, för att inte riskera att förenkla viktiga begrepp i alltför stor grad, vilket i sig 
också skulle kunna medföra att handläggarens tänkta budskap inte når fram på det sätt som 
det var tänkt. 
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6. Slutdiskussion 
 
I denna avslutande del återfinns tre olika avsnitt där det första avsnittet behandlar studiens 
kvalitet. I det andra avsnittet besvaras studiens forskningsfråga utifrån en sammanfattning och 
diskussion av de mest framträdande resultaten av respektive frågeställning. Slutligen finns ett 
avsnitt som består av våra tankar kring vidare forskning.  
 
6.1 Studiens kvalitet 
 
Inledningsvis bör framhållas att flera signifikansvärden i studien inte är under gränsvärdet, det 
vill säga <0,05, och därmed inte signifikanta. Eftersom signifikansen inte är under 
gränsvärdet går det inte att påstå att det finns säkerställda skillnader i våra analyser. Det går 
således inte att bedöma om resultatet av de flesta analyser kan påstås vara statistiskt 
säkerställda. Om den föreliggande studien däremot hade haft större population och en högre 
svarsfrekvens, skulle signifikansen sannolikt kunnat visa säkrare skillnader. Utifrån detta blir 
det rimligt att tänka sig att det förhållandevis låga antalet respondenter kan ha påverkat 
studiens kvalitet. Som tidigare nämnt genomgick Migrationsverket omfattande omställningar 
under perioden då frågeenkäten skickades ut, vilket sannolikt har påverkat svarsfrekvensen. 
Ett alternativ här hade kunnat vara att inkludera ännu en region till vår population för att öka 
antalet respondenter, något som inte var möjligt inom de givna tidsramarna.  
 
Vidare diskuteras i en underliggande frågeställning, i vilken grad handläggare anser att 
tolkkvaliteten har försämrats sedan 2015 i samband med det ökade antalet asylsökande. Här 
kan tänkas att mätningen inte ger en helt rättvis bild eftersom medelvärdet av hur länge 
respondenterna har arbetat på sina respektive enheter är 1,2 år. Att undersöka förändringen av 
tolkkvaliteten sedan 2015 hade alltså rimligen inneburit att medelvärdet för den 
genomsnittliga tiden handläggare arbetat på sin enhet, hade behövt vara högre. Ett annat 
alternativ hade varit att genomföra en longitudinell studie, som förvisso inte varit möjligt för 
oss med hänsyn till den föreliggande studiens tidsramar. Det hade inneburit att genomföra en 
undersökning innan 2015 som komplettering till vår föreliggande studie, för att med större 
säkerhet kunna uttala sig om en förändring. Utifrån denna diskussion väcks frågor kring 
validitet och huruvida dessa aspekter faktiskt mäter det de säger sig mäta, vilket i sig kan ha 
haft bäring på vår studies kvalitet överlag. 
 
Vad gäller frågan om generaliserbarhet, som har diskuterats under metodavsnittet, har en 
diskussion kring valet av totalundersökning förts. Vi menar här att en förtjänst som vår studie 
har är tydligheten i populationens avgränsning. Populationen är inte enbart tydligt definierad 
utifrån deras befattning som handläggare, utan också genom att det är handläggare som har 
kontakt med asylsökande via tolk. Studien har alltså valt bort handläggare som arbetar på 
exempelvis medborgarskaps- eller tillståndsenheterna, i syfte att förtydliga definitionen av 
populationen. Dessutom är populationen avgränsad geografiskt, enligt Migrationsverkets 
geografiska indelningar, vilket förstärker klarheten i vilken populationen vi vill kunna uttala 
oss om. Kan vår studie då uttala sig om den undersökta populationen, region Öst? Det största 
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hindret, som vi ser det, är det låga antalet respondenter och det förhållandevis stora bortfallet. 
Eliasson (2013 s. 148) framhåller här att om påståendena i resultaten bygger på för få 
respondenter och det aktuella bortfallet är alltför stort, behöver läsare vara vaksamma kring 
resultatens tillämplighet. Vi har emellertid inte försökt dölja varken antalet respondenter eller 
bortfall i våra resultat och analyser, samtidigt som det interna bortfallet varit minimalt och 
enbart funnits i en fråga. Bortsett från detta har vi inte identifierat andra aspekter som 
nämnvärt påverkar studiens möjlighet att uttala sig om vår population. Med detta sagt är 
säkerheten i studiens möjlighet att uttala sig visserligen diskutabel, då det hade krävts bättre 
förutsättningar för detta, vad gäller exempelvis lägre bortfall. Möjligheten att uttala sig om 
vår population bedöms, med hänsyn till diskuterade aspekter, vara förhållandevis god. 
 
Vidare är skillnaderna mellan kontakttolk respektive telefontolk viktiga att lyfta fram när det 
gäller studiens kvalitet. Vi ser exempelvis genom rapporten Samhällets behov av 
kontakttolkar (2016) att särskilt kontakttolkar är efterfrågade, vilket indikerar att 
uppfattningarna om kontakttolkar tycks vara bättre. Om så är fallet kan vår studie ha gått 
miste om värdefulla skillnader mellan dessa olika typer av tolkar. Resultaten kan alltså 
möjligen vara påverkade av denna faktor när vår studie inte gör skillnad mellan huruvida 
handläggare använder sig av kontakttolk eller telefontolk. När vi i efterhand reflekterar kring 
valet att exkludera skillnaderna mellan dessa tolktyper i vår enkät, tycks det framstå som ett 
rimligt val. En indikation på detta kan vara att inga handläggare nämnde skillnaderna mellan 
telefontolk respektive kontakttolk i frisvarsfrågorna. På så vis var det lyckat att inte fråga om 
dessa skillnader då det inte skiftade fokus till att handla om skillnaderna mellan utan snarare 
om generella uppfattningar om tolkningsförfarandet som helhet. Vidare, i förhållande till 
studiens webbenkät, dök i efterhand upp en del funderingar kring vissa frågors placering. 
Några enstaka frågor hade, förmodligen på grund av tankefel, hamnat under teman där de i 
efterhand inte ansågs höra hemma. En tydligare struktur och mer genomtänkt uppdelning av 
de olika temana samt deras respektive frågor hade sannolikt medfört förhöjd mätbarhet och 
begreppsvaliditet för studiens centrala begrepp. Överlag bedöms emellertid enkätfrågorna ha 
tjänat sitt syfte på ett godtagbart sätt, genom att mäta det de har avsett att mäta, vilket lett till 
att studiens frågeställningar har kunnat besvaras.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från de tre underliggande frågorna att presenteras genom 
sammanfattande beskrivningar, varpå en bedömning av huruvida frågeställningarnas 
respektive hypoteser kan accepteras eller förkastas, kommer göras. Därefter kommer särskilt 
framträdande och intressanta resultat från resultatdelen, att lyftas fram och diskuteras. 
 
Den första frågeställningen i vår studie besvaras i två steg, där den första bygger på resultaten 
som presenteras deskriptivt i diagrammen och det andra steget besvaras framförallt genom 
frisvarsfrågan. Handläggares uppfattningar om tolkars funktion visade sig vara förhållandevis 
goda, särskilt om uppfattningarna jämförs med den tidigare forskningen som presenterats i 
denna studie. Här kunde ses att en majoritet av handläggarna tyckte att handläggare i ganska 
hög eller hög grad ansåg att tolkar är medvetna om sin funktion i samtal och utredningar. 
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Utöver detta ansåg majoriteten av respondenterna att tolkar agerar inom ramarna för sin 
funktion. Vidare visade resultaten att handläggares uppfattningar inte var homogena. Det 
fanns nämligen en, inte överraskande men särskilt framträdande skillnad mellan handläggare 
som har språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande, jämfört med 
handläggare som saknar sådana kunskaper. Här kunde noteras att handläggare med nämnda 
språkkunskaper i lägre grad ansåg att tolkar höll sig till sin funktion, jämfört med deras 
kollegor utan relevanta språkkunskaper. Resultaten visade också att större delen av 
handläggarna ansåg att deras handlingsutrymme hämmas i ganska hög eller hög grad om 
tolken agerar utanför sina ramar. Återigen fanns här en skillnad i dessa uppfattningar 
beroende på respondenternas språkkunskaper. Vidare visade det sig att sättet som 
handlingsutrymmet kunde hämmas på framförallt handlade om att handläggare ansåg att 
samtalet kunde ta en oönskad riktning. Det kunde på så sätt leda till att budskapen mellan 
handläggare och sökande inte förmedlas på ett optimalt sätt, med följder som kunde vara av 
betydelse längre fram i asylprocessen. Beroende på tolkfunktionen skulle alltså sökandes 
rättigheter och skyldigheter riskera att inte vara klargjorda för sökanden själv. Resultaten, 
analysen och diskussionen leder således fram till att hypotesen i den första underliggande 
frågeställningen bedöms vara accepterad och den första frågeställningen besvarad. Detta 
innebär alltså att studien har kunnat återge handläggares uppfattningar om tolkars funktion i 
samtal och utredningar, samt redogöra för hur handläggare uppfattar att tolkfunktionen 
påverkar deras handlingsutrymme. 
 
Den andra frågeställningen i denna studie besvarades med ett antal resultat om hur 
handläggarna värderade auktoriserade tolkar. I resultaten synliggörs tolkkvalitetens betydelse 
för respondenternas handlingsutrymme, där en övervägande del av respondenterna menade att 
försämrad tolkkvalitet påverkar deras handlingsutrymme. Resultaten visar även att en 
majoritet av respondenterna anser att tolkkvaliteten är högre hos auktoriserade tolkar jämfört 
med icke-auktoriserade. Vidare påvisade resultaten att en majoritet av respondenterna anser 
att auktoriserade tolkar alltid eller oftast har mindre påverkan på handläggares 
handlingsutrymme i jämförelse med icke-auktoriserade tolkar. Det framkommer även i 
resultaten att merparten som anser att tolkkvaliteten är högre hos auktoriserade tolkar i större 
utsträckning noterar huruvida tolken de blir tilldelade är auktoriserad eller ej. Våra resultat 
kunde däremot inte uttala sig med säkerhet gällande huruvida tolkkvaliteten har försämrats i 
förhållande arbetsbelastningen och det ökade antalet asylsökande sedan 2015. Strax under 
hälften av respondenterna visste inte om tolkkvaliteten har försämrats sedan 2015, med 
hänsyn till att de inte arbetat på sin nuvarande enhet tillräckligt länge. Sammantaget visar 
därmed resultaten att den andra hypotesen i denna studie dels accepteras och dels förkastas. 
Den andra frågeställningen besvaras genom resultat som visar att handläggare på 
Migrationsverket i region Öst värderar högt auktoriserade tolkars betydelse för deras 
handlingsutrymme. Däremot framgår det alltså att en stor del av respondenterna inte arbetade 
på sina respektive enheter före år 2015 och därmed inte har haft möjlighet att notera en 
förändringsprocess i tolkkvaliteten i förhållande till den ökade arbetsbelastningen. Detta 
innebär alltså att studien har kunnat återge handläggares uppfattningar om auktoriserade 
tolkars betydelse för deras handlingsutrymme. Däremot har studien inte kunnat koppla 
resultaten och diskussionen till den ökade arbetsbelastningen sedan 2015, vilket medfört att 
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den delen av frågeställningen inte kunnat besvaras. 
 
Den tredje underliggande frågeställningen handlade om tolkkvalitet och dess betydelse för 
handlingsutrymmet. Resultaten var centrerade kring tolkars förhållningssätt att antingen tolka 
ordagrant eller selektivt. Majoriteten av handläggarna ansåg dock att tolkar oftast tolkar 
genom en variation av dessa två strategier, vilket utifrån analysen antydde att ordagrann 
tolkning inte är en garant för att sökande ska första vad handläggaren vill förmedla. Vidare 
pekade resultaten på att handläggare överlag har synnerligen goda uppfattningar om tolkars 
språkkunskaper i både svenska och det tolkade språket. Detta resultat var oväntat, särskilt mot 
bakgrund av handläggarnas uppfattning om att tolkarna i störst grad tenderar att tolka genom 
en variation av ordagrann och selektiv tolkning. Analysen här pekade på att behovet av tolkar 
som tolkar med ett varierat förhållningssätt, trots allt kan finnas, med hänsyn till 
nödvändigheten i att anpassa språknivån i samtalet. Sett till handlingsutrymmet ansåg en 
majoritet att tolkars språkkunskaper har betydelse för deras handlingsutrymme. En avslutande 
anmärkningsvärd aspekt i resultatet pekade på att handläggare inom asylprövning hade 
uppfattningar om sämre tolkkvalitet, jämfört med handläggare på de övriga enheterna. Den 
tredje frågeställningen kan därmed bedömas vara besvarad och hypotesen anses vara 
accepterad. Detta innebär alltså att studien har kunnat återge handläggares uppfattningar om 
tolkkvaliteten samt dess betydelse för deras handlingsutrymme.  
 
Ett resultat i vår studie som vi ansåg vara synnerligen intressant handlar om de handläggare 
som har språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande. Som tidigare 
påpekat, är det här ett resultat som visserligen inte är särskilt oväntat eller förvånande, men 
som emellertid ger anledning till vidare diskussion och studier. Att löst diskutera detta 
fenomen i enstaka fall, där en viss individ på en myndighet har språkkunskaper som medför 
en sådan insyn i tolkars funktion och agerande, skulle i sig vara intressant men förmodligen 
inte konkret. När detta fenomen däremot kan undersökas som det gjorts i vår studie, där vi 
med beskrivande resultat kan redogöra för att detta fenomen i praktiken är en påtaglig och 
observerbar omständighet, menar vi att anledningen till vidare diskussion blir mycket viktig. 
Är det så att dessa handläggares relevanta språkkunskaper medför ett utvidgat 
handlingsutrymme? Innebär det potentiellt större handlingsutrymmet att handläggarna också 
har bättre förutsättningar att fatta mer välgrundade beslut? Vad har det för bäring på dessa 
handläggares sätt att arbeta, jämfört med de handläggare som saknar relevanta 
språkkunskaper? Dessa är samtliga frågeställningar som inte inryms i vår studie, men som 
väcker behovet av att fortsatt undersöka detta fenomen. Om utgångspunkten emellertid är att 
ovanstående argument har reell förankring, innebär det då att de handläggare som saknar 
relevanta språkkunskaper hamnar i ett underläge vad gäller exempelvis förutsättningarna att 
fatta välgrundade beslut? Diskussionen här framhåller alltså att ovanstående inte bara kan 
påverka på handläggares yrkesutövning, men i allra högsta grad även sökandes rättigheter och 
skyldigheter.  
 
En annan intressant aspekt bland resultaten är att det framkommer att auktoriserade tolkar har 
större kompetens än icke-auktoriserade, vilket medför att de auktoriserade tolkarna bidrar till 
bättre förutsättningar för handläggare att nyttja sitt handlingsutrymme. Genom att 
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auktoriserade tolkar i mindre grad är barriärer i interaktionen verkar auktoriserade tolkar 
bland handläggarna på Migrationsverket vara uppskattade. I det här avseendet kan det vara 
viktigt att poängtera att handläggare och tolkar har olika perspektiv på tolkningsförfarandet. 
Handläggare och tolkar har, trots samspelet i tolkningsförfarandet, olika arbetsgivare och 
olika uppdrag med sina respektive syften i tolkningsförfarandet. I vilket fall blir auktoriserade 
tolkars betydelse särskilt intressant i relation till rapporten Samhällets behov av kontakttolkar 
(2016) som menar att behovet av auktoriserade tolkar har ökat markant sedan 2015. Här väcks 
funderingar kring varför det från politiskt håll inte satsas mer på att öka antalet auktoriserade 
tolkar samt varför det inte genomförs regleringar i form av krav på utbildning för tolkar. 
Norström (2010) belyser att tolkar ser på sitt eget yrke som ett lågstatusyrke, men hade det 
varit ett krav på utbildning för tolkning kan det sannolikt innebära att statusen för yrket skulle 
höjas. En annan viktig aspekt är att om krav på utbildning införs, kan det inte enbart gynna 
handläggares handlingsutrymme utan i det långa loppet även förbättra förutsättningarna för 
sökandes röster att bli hörda. I relation till detta blir det tydligt att krav på utbildning för 
yrkesverksamma tolkar skulle gynna samtliga berörda parter. En intressant aspekt som 
framkommer genom ovanstående diskussion är att resultaten inte bara nödvändigtvis uttalar 
sig om Migrationsverket, utan kan återspegla andra myndigheter då kraven kring 
tolkpraktiken ser likadana ut hos samtliga aktörer. 
 
Ett avslutande intressant resultat berör tolkars förhållningssätt under samtal, gällande tolkning 
som sker ordagrant eller selektivt. Ett genomgående argument i vår studie har varit huruvida 
ordagrann tolkning är optimalt och om det är så en idealtolk ska tolka. Resultaten och 
analysen i den tredje frågeställningen visar exempelvis att tolkar som har en varierad ansats i 
förhållande till ordagrann eller selektiv tolkning, verkar vara vanligast förekommande. Detta 
ledde i sin tur till en diskussion, utifrån den tidigare forskningen, om huruvida samtalens 
språknivå ibland kan behöva anpassas i syfte att säkerställa att sökande kan förstå allt som 
förmedlas. Härigenom tycks ett dilemma uppstå, när ordagrann tolkning inte längre kan 
tänkas vara ett sätt att garantera att informationen från handläggare till sökande når fram. 
Hänsyn behöver alltså tas till sökandes kunskaps- och utbildningsnivå vilket alltså innebär att 
språknivån behöver anpassas därefter. Är det då handläggarens eller tolkens ansvar att sköta 
denna anpassning? Finns det en förtjänst i att handläggaren medvetet väljer att anpassa sitt 
språk istället för att överlåta detta till tolken? Dessa är frågeställningar som ger en antydan om 
komplexiteten i tolkningsförfarandet och samtidigt belyser att goda språkkunskaper hos tolkar 
som medför ordagrann tolkning, inte kan tänkas vara tillräckliga för att sökande ska kunna 
garanteras att deras intressen skyddas. Det återfinns således ännu en djupare dimension i 
tolkningsförfarandet, som bygger på att språket i samtalet, särskilt vad gäller det så kallade 
myndighetsspråket, skulle behöva vara anpassat utifrån sökandes förutsättningar. Detta 
medför att det inte tycks finns en allmängiltig mall som tolkar kan utgå ifrån för att säkerställa 
god tolkkvalitet. Istället är argumentet här att det snarare behövs en individuell bedömning av 
sökandes förutsättningar av handläggaren, för att säkerställa god harmoni mellan 
tolkningsförfarandet samtliga delar: tolkkvalitet, tolkfunktion och handlingsutrymmet. 
 
Ovanstående sammanfattning och diskussion av studiens resultat pekar, enligt vår mening, på 
att de underliggande frågeställningarna till övervägande del är besvarade. Vidare har 



 

 

54 

hypoteserna tillhörande varje underliggande frågeställning till stor del kunnat accepteras. 
Trots att frågeställningarna förvisso anses vara besvarade har denna studie inte kunnat uttala 
sig om den ökade arbetsbelastningens påverkan på tolkningsförfarandet och följaktligen dess 
betydelse för handlingsutrymmet. En trolig förklaring till detta, som tidigare diskuterats, är att 
majoriteten av handläggarna började arbeta på sina enheter efter år 2015 och således inte har 
upplevt den ökade arbetsbelastningen för att kunna uttala sig om förändringar av tolkkvalitet. 
Vår samlade bedömning är emellertid att studiens forskningsfråga är besvarad. 
 
6.3 Tankar kring vidare forskning 
 
Att genomföra denna studie har i våra ögon öppnat upp en hel del ingångar för vidare 
forskning. En tanke som särskilt sticker ut är uppfattningarna hos handläggare med vanligt 
förekommande språkkunskaper hos asylsökande. Deras uppfattningar är som tidigare 
diskuterat, inte överraskande, men väcker emellertid en hel del följdfrågor: innebär 
exempelvis språkkunskaperna att dessa handläggare har större möjligheter att fatta 
välgrundade beslut? En annan tanke vad gäller vidare forskning är den om sökandes 
perspektiv. I enkätens frisvar menade en handläggare att sökande ibland skyller avslagsbeslut 
på bristande tolkkvalitet. Detta tror vi bara är en antydan om vad som finns om forskningen 
skulle gräva djupare i sökandes upplevelser av deras samtal med tolkar. I det här avseendet 
finns vidare frågor, om exempelvis sökandes delaktighet, att undersöka. En avslutande tanke 
gällande vidare forskning är att genomföra en likadan studie som vår, när arbetsbelastningen 
på Migrationsverket har sjunkit. Syftet här skulle kunna vara att kartlägga huruvida 
uppfattningarna om tolkningsförfarandet har förändrats, för att således kunna utröna hur pass 
stor inverkan arbetsbelastningen sedan 2015 faktiskt har haft på tolkkvaliteten.  
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Bilaga 1 – Enkät 
 
Enkäten skickades ut till respondenterna via enhetscheferna 180411. 
 
Vi är två socionomstudenter på Linköpings universitet vid namn Pierre Bisse och Thomas 
Yagoub som har påbörjat vår kandidatuppsats i socialt arbete. För att samla in data till vår 
uppsats skulle vi vilja be er besvara vår enkät. Enkäten syftar till att kartlägga hur 
handläggare på Migrationsverket uppfattar sitt handlingsutrymme i förhållande till 
tolkanvändning i samtal med asylsökande.  
 
Vi ber dig att besvara enkäten utifrån din nuvarande roll och befattning. Enkäten tar ungefär 
fem minuter att besvara och genom att besvara den samtycker du till att delta i vår studie. 
Dina svar är helt anonyma både för oss som skriver studien samt för läsare av studien och 
används enbart inom studiens ramar. 
 
Du är välkommen att höra av dig till oss om du önskar ta del av studiens resultat. 
  
Tack på förhand! 
 
Kontaktuppgifter 
Pierre Bisse - piebi680@student.liu.se 
Thomas Yagoub - thoya160@student.liu.se 
 
Tema 1 - Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilken enhet arbetar du på? 
 
Mottagning 
Nationellt servicecenter 
Asylprövning 
Annan, var god ange: 
 
2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande enhet? 
 
Mindre än 1 år 
Mellan 1 - 3 år 
Mellan 3 - 6 år 
Över 6 år 
 
Är du? 
 
Kvinna 
Man 
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Annat 
 
4. Vad har du för utbildning? 
 
Socionom 
Jurist 
Beteendevetare 
Statsvetare 
Annan, var god ange: 
 
5. Hur många gånger använder du vanligtvis tolk per vecka? 
 
0 - 2 gånger 
3 - 5 gånger 
6 - 8 gånger 
9 + gånger 
 
6. Har du språkkunskaper som är vanligt förekommande hos asylsökande? 
 
Ja 
Nej 
Vill ej svara 
 
Tema 2 – Tolkkvalitet och handlingsutrymme 
 
Handlingsutrymme innebär att man som handläggare ska agera utifrån verksamhetens ramar 
och riktlinjer samt lagstiftning. I utrymmet för tolkning av dessa riktlinjer finns utrymme för 
olika handlingsalternativ. Dessa påverkar hur handläggaren kan hjälpa den sökande men 
likväl påverkas handlingsutrymmet av professionella tolkningar, verksamhetens rutiner och 
personliga egenskaper. 

Följande frågor handlar om handlingsutrymme i relation till dina erfarenheter av 
tolkanvändning. 

7. I vilken grad upplever du vanligtvis att tolken tolkar ordagrant eller selektivt? 
 
Ordagrant 1 2 3 4 5 Selektivt 
 
8. Hur ofta upplever du att tolken har tillräckliga kunskaper i svenska? 
 
Alltid 
Ofta 
Ibland 
Aldrig 
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9. Hur ofta upplever du att tolken har tillräckliga kunskaper i det tolkade språket? 
 
Alltid 
Ofta 
Ibland 
Aldrig 
 
10. I vilken grad upplever du vanligtvis att tolkens språkkunskaper har betydelse för ditt 
handlingsutrymme? 
 
Liten betydelse 1 2 3 4 5 Stor betydelse 
 
11. I vilken grad anser du att auktoriserade tolkar har bättre språkkunskaper än icke-
auktoriserade tolkar? 
 
I stor grad 
I lagom grad 
I liten grad 
Ingen skillnad 
Vet ej 
 
Tema 2 – Tolkens funktion 
 
Enligt Kammarkollegiets riktlinjer i God tolksed ska en tolk vara neutral och opartisk. Vidare 
är tolkens funktion att återge all information så exakt som möjligt och möjliggöra 
kommunikation mellan två parter som inte talar samma språk.  
 
12. I vilken grad anser du vanligtvis att tolken är medveten om sin funktion i samtal och 
utredningar? 

 
Låg grad 1 2 3 4 5 Hög grad 
 
13. I vilken grad anser du vanligtvis att tolken agerar inom ramarna för sin funktion i samtal 
och utredningar? 

 
Låg grad 1 2 3 4 5 Hög grad 
 
14. Om tolken agerar utanför ramarna för sin funktion, i vilken grad anser du att det kan 
hämma ditt handlingsutrymme? 

 
Låg grad 1 2 3 4 5 Hög grad 
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15. Var god beskriv kortfattat på vilket sätt ditt handlingsutrymme hämmas om tolken agerar 
utanför ramarna för sin funktion. 
 
(frisvar) 
 
Tema 3 – Tolkauktorisation och arbetsbelastning 
 
En auktoriserad tolk innebär att tolken endast får uppge sin yrkestitel när denne är 
auktoriserad i det språk som tolkuppdraget avser och att tolken måste ha genomgått 
Kammarkollegiets kunskapsprov.  
 
16. Hur ofta brukar du notera om tolken du fått tilldelad är auktoriserad? 
 
Alltid 
Oftast 
Ibland 
Aldrig 
 
17. Upplever du att tolkkvaliteten är högre hos en auktoriserad tolk jämfört med en icke-
auktoriserad tolk? 
 
Alltid 
Oftast 
Ibland 
Aldrig 
 
18. Upplever du att en auktoriserad tolk har mindre påverkan på ditt handlingsutrymme 
jämfört med en icke-auktoriserad tolk? 
 
Alltid 
Oftast 
Ibland 
Aldrig 
 
19. I vilken grad anser du att tolkkvaliteten har försämrats sedan 2015? Med 2015 avses det 
ökade antalet asylsökande. 
 
I mycket stor grad 
I ganska stor grad 
I ganska liten grad 
I ingen grad alls 
Vet ej 
 
20. I vilken grad anser du att ditt handlingsutrymme påverkas av försämrad tolkkvalitet?  
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I mycket stor grad 
I ganska stor grad 
I ganska liten grad 
I ingen grad alls 
Vet ej 
 
21. Var god beskriv kortfattat på vilket sätt du upplever att försämrad tolkkvalitet påverkar 
ditt handlingsutrymme under samtal och utredningar. 
 
(frisvar)  
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Bilaga 2 – E-post till enhetschefer 
 
Hej!  
 
Vi är två socionomstudenter på Linköpings universitet vid namn Thomas Yagoub och Pierre 
Bisse som nu är i startgroparna med vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att 
kartlägga hur handläggare på Migrationsverket uppfattar sitt handlingsutrymme i relation till 
tolkanvändning. 
 
Anledningen till att vi mailar dig är för att vi gärna skulle vilja skicka ut vår enkät till er. Den 
tar fem minuter att besvara och deltagandet är helt anonymt. Du får givetvis möjlighet att 
titta på enkäten innan du eventuellt bestämmer dig för att skicka ut den till dina medarbetare.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kunde hjälpa oss med det. Enkäten är tänkt att 
skickas ut vecka 15. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Thomas Yagoub och Pierre Bisse 
Socionomprogrammet, termin 6. Linköpings universitet 
 
 
 
E-post till enhetschefer skickades ut 180327. 
 


