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Hur upplevs det att arbeta som kontakttolk respektive som kulturtolk 
 

Qendresa Halili  
 
 

Tidigare forskning kring tolkarbetet visar att tolkyrket har utvecklats 
och spelar en viktig roll i samhället. Tolkarbetet anses vara en 
stressframkallande aktivitet. En tolk genomför en kommunikation 
mellan två partner som inte tillämpar samma språk. Kulturtolk 
förklara informationen mer djupgående medan kontakttolken tolkar 
endast det som sägs utan vidare förklaring. Syftet med studien var att 
undersöka hur kontakttolkar och kulturtolkar upplever sina arbeten. 
Fyra kvinnor och fyra män med olika modersmål som arbetade som 
tolk i Mellansverige intervjuades. Resultatet visade att tolkyrket 
upplevdes ganska trivsamt trots att det kunde innebära stress, 
svårigheter och känslomässiga situationer. Stress upplevdes i samband 
med tidsbrist. Känslomässiga situationer uppstod med förmedling av 
jobbiga besked. Trivsamhet upplevdes med arbetsmiljö. Individer som 
var analfabeter samt med skilda dialekter, försvårade tolkningen. 
Kontakttolkar upplevde vissa begränsningar i sina arbeten, medan 
kulturtolkar ansåg vara mer flexibla. Med tanke på den ständiga 
förändringen i omvärlden behövs en kontinuerlig utveckling av 
tolkarbetet.  
 
Keywords: community interpreter, cultural mediator, liaison 
interpreting, stress, congenial 

 
 

Inledning 
 
Människans viktigaste verktyg sägs vara språket och bland annat det som skiljer människor 
från djur (Pirraku, 2004). Frågan är då hur det blir när vi inte förstår eller kan praktisera andra 
språk? Samhället utvecklas hela tiden och de internationella kontakterna blir alltmer 
intensivare på alla håll i samhället, såsom inom handel, industri, politik, kultur och vetenskap 
(Pirraku, 2004).  
     Tolkyrket har existerat länge men har utvecklats med tiden, skillnader mellan äldre tid och 
nutid inom tolkyrket är att tolkarna tidigare arbetade mer inom den privata sektorn medan 
idag arbetar tolkarna alltmer inom den offentliga sektorn (Kilpeläinen, 1997). Tolkning 
beskrivs ofta som ett av världens äldsta yrken (Fioretos, Gustafsson, & Norström, 2014).  
     Efter andra världskriget har nya grupper av asylsökande, invandrare och flyktingar 
framkallat ett nytt behov av tolkning och översättningstjänster inom den offentliga 
förvaltningen i de nordiska länder förutom Island (Kilpeläinen, 1997). Kilpeläinen beskriver 
att tolkyrket har alltid funnits genom tiderna, men inte har varit så framgångsrik och inte haft 
så betydande roll som i dagsläget. Efter andra världskrigets flyktings våg inom Europa och 
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resterande länder ut i världen, så har de medfört mer bredare behov inom tolkning samt 
översättningstjänster.  
     Med tiden har tolkyrket blivit alltmer betydelsefullt samt efterfrågad genom den ökande 
invandringen, flyktingar, globaliseringen och utvecklingen i samhället. Tolkar behövs överallt 
och i olika sammanhang såsom inom hälso-och sjukvård, socialtjänsten, svenska 
myndigheter, skola och rättsväsende, konferenser med utländska affärsmän, vid socialt arbete 
samt vid utländska besök i svenska företag och industrier (Fioretos et al., 2014).  

Hsieh och Kramer (2012) belyser också i sin undersökning att behovet av tolkar kommer 
öka med tiden i takt med att människor i allt högre grad rör sig över nationsgränser för att 
arbeta och leva. Det finns en omfattande forskning kring tolkning. Fioretos et al. (2104) 
beskriver att under 1970-1980 upplevde tolkarna sig väldigt osynliga i sin yrkesroll.  
 
Tolkarbete   
 
Tolkarbetet innebär att kunna genomföra en kommunikation mellan personer som inte 
använder samma språk (Hadziabdic & Hjelm, 2013). Tolken ska på det andra språket 
översätta all information som lämnas. Tolken ska inte bedöma något i samtalet mellan 
parterna om vad som är intressant eller ointressant av det som sägs (Kammarkollegiet, 1996). 
Tolkarbete handlar inte bara om att kunna minst två språk, utan tolken ska vara kunnig och ha 
insikt runt de ämnen samtalet kretsar. Många undersökningar har lyft fram att det finns brist 
på auktoriserade tolkar samt brist på kompetenta tolkar som är icke auktoriserade tolkar.    
     Det finns en blandad grupp av tolkar alltifrån tolkar som är akademiskt utbildade till tolkar 
som inte alls har någon utbildning (Lundström, 2004). ”Tolk, eller kontakttolk, är ingen 
skyddad yrkestitel. En skyddad yrkestitel får emellertid den tolk som har blivit auktoriserad 
av Kammarkollegiet” (Fioretos et al., 2014:21). För att kunna bli en auktoriserad tolk måste 
tolken ha klarat av ett auktorisationsprov. Den myndighet som ansvarar för auktoriserade 
tolkar är Kammarkollegiet. 
     Norström, Fioretos och Gustafsson (2012) hävdar i en studie att tolkar utvecklar sina 
kompetenser mest med hjälp av tolkkollegor och inte genom formell utbildning. Tolkkollegor 
spelar en viktig roll inom tolkarbetet, där många vänder sig till sina kollegor om det uppstår 
några svårigheter kring terminologin eller lojalitetskonflikter. Att prata med sina kollegor 
fyller en viktig funktion hos tolkar i och med att tolkyrket är individuellt och självständigt.         
     Det anses därför viktigt med utbyte med andra tolkar. Samtidigt som tolkar upplever 
ensamhet upplever de även frihet, makt, erkännande, och tillfredställelse i relation med andra 
aktörer såsom med klienter eller myndigheter. Tolkar upplever frihet med att inte ha fasta 
arbetstider eller fast kontor, att kunna tolka via en telefon upplevs också som en frihet där 
tolken själv bestämmer var den vill tolka (Norström et al., 2012).  

Kontakttolk och kulturtolk bör särskiljas från varandra i och med att det är två skilda 
yrkesroller inom samma verksamhet. Dessa två begrepp har i stort sett liknande funktion i 
deras yrkesroll men det skiljer sig i vissa avseende och när det kommer till hur informationen 
ska tolkas eller översättas. Här nedanför följer en beskrivning av hur det är att arbeta som 
kulturtolk samt som kontakttolk.  
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Kontakttolk 
 
Begreppet kontakttolk innefattar som namnet anger kontakt med alla sorters människor och 
ska kunna särskiljas från begreppet konferenstolk (Pirraku, 2004). Socialtolkning eller 
dialogtolkning är också begrepp som används i samband med begreppet kontakttolkning.  
Begreppet kontakttolkning är relativt nytt och förekommer främst i forskarvärlden (Wadensjö, 
1998). Internationellt används begreppet såsom, liasison interpreting, community interpreting 
och public service interpreting. Begreppen används för att förklara tolkningens praktik och 
funktion i samhället (Fioretos et al., 2014).  
     En kontakttolk är en förmedlare mellan klienten och myndigheterna (Fioretos et al., 2014). 
Det kan vara tolkning allt från läkarbesök till utvecklingssamtal i skolan (Lundström, 2004). 
Att arbeta som kontakttolk kräver att kunna hantera den sociala omkretsen och inte vara blyg 
för människor (Lundström, 2004). Om en kontakttolk inte uppfattar eller förstår vad talaren 
förmedlar ska tolken inte vara rädd för att avbryta och fråga. En kontakttolk ska översätta 
korrekt och ordagrant i jag-form (Kammarkollegiet, 1996).  
    Enligt Kammarkollegiet (1996) ska tolken vara korrekt utbildad för de uppdrag tolken tar 
emot. Tolken ska följa vissa punkter som kontakttolk vilket innehåller, tystnadsplikt, jäv, 
opartiskhet och neutralitet.   
 
Kulturtolk  
 
Kulturtolk är en tolk som har samma kultur, tradition, språk och ursprung som klienten. 
Tolkandet som kulturtolk innebär att tolka samtalet eller signaler utifrån ett kulturellt 
perspektiv. Utifrån att tolken har gemensamma tankebilder, värderingar och erfarenheter som 
målgruppen, skapas det förutsättningar för en bra konversation (Folkhälsobyrån, 2014).    
Kulturtolkar kan beskrivas vara både en tolk som översätter och en informatör som erbjuder 
den kulturella och språkliga synvinkeln i samtalet. Johnson, Thompson och Downs (2009) 
beskriver att tolkning innebär att tolken tar på sig rollen som kulturell konsult. Vilket innebär 
att tolkens uppgift är att förklara det kulturella sammanhanget för myndigheterna och 
klienten.  
     Kulturtolkar medför en flerdimensionell kunskap där de har dubbel kulturkompetens. Även 
kulturtolkar översätter allt som sägs i ett samtal eller en åtgärd, men inte i samma utsträckning 
som en kontakttolk ord för ord eftersom vissa ord kan saknas eller ha en annan betydelse i det 
andra språket än vad det har i det svenska språket (Folkhälsobyrån, 2014). Kulturtolken ska 
översätta allt som har framförts under samtalet, detta gör tolken utifrån den språkliga och 
kulturella kontexten. Kulturtolken använder sig av det kulturella perspektivet i samtalet för att 
tydliggöra sammanhanget under samtalet. 
    En del ord på svenska kan ha en helt annan betydelse i det andra språket. Därför anses det 
viktigt med kulturella aspekter i tolkandet där tolken kan gå in och beskriva fenomenet på ett 
djupare sätt så att klienten förstår fenomenets innebörd (Johnson et al., 2009). Detta beskriver 
även författaren Harris, Boggiano, Nguyen och Pham (2013) i en studie där en annan forskare 
arbetade i ett partnerskap med tolkar där forskaren använder sig av tolkar i sin studie på grund 
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av att han arbetar utanför sitt modersmål och kultur, där tolkning ska vara till hjälp både för 
språket och det kulturella perspektivet.  
     Det är inte vem som helst som kan arbeta som kulturtolk; här krävs mer än bara språket; 
kulturtolkar är noggrant utvalda. Som kulturtolk har tolken språket, den dubbla kulturella 
kompetensen, den fria rollen samt specialkunskaper såsom, skolfrågor, habilitering, 
socialtjänst, barnfrågor, hedersrelaterade frågor, neuropsykiatriska frågeställningar, särskola, 
samhällsorientering, sjukvård och myndigheter. Kulturtolkar har också sekretess och 
tystnadsplikt (Folkhälsobyrån, 2014).  
 
Tolkning i talade språk  
 
Begreppet kontakttolkning är ett samlingsnamn för alla former av tolkning som sker inom den 
offentliga sektorn. Tolken fungerar som en mediator mellan två parter som inte talar samma 
språk där tolken förmedlar informationen och möjliggör kommunikationen. Tolken kan utföra 
sina tolkningar på olika sätt, antingen på distans via högtalartelefon, videolänk eller på plats i 
rummet (Fioretos et al., 2014).   
     Tolkning kan förekomma i olika former: konstruktiv tolkning och visktolkning. 
Konstruktiv tolkning är vanligaste formen och används inom samhällsservice. Här lyssnar 
tolken färdigt på den som talar på ett språk och översätter därefter till det andra språket och 
sedan tvärtom. Parterna turas om att prata på sina språk och kommunikationen sker på detta 
vis åt båda hållen, här språkväxlar tolken mellan minst två språk. Visktolkning är en annan 
typ av tolkning som äger rum oftast vid större möten, till exempel föräldramöten där tolken 
inte behöver tolka vad alla säger. Detta kallas också för simultantolkning vilket innebär att 
tolken tolkar med endast några ords fördröjning det talaren säger. Med ett exempel, skulle 
visk-och simultantolkning innebära den information som återges från skolans personal vid ett 
föräldramöte, medan frågor som föräldrarna ställer på sitt modersmål och de svar som återges, 
tolkas genom konsekutiv tolkning, beroende på vem som pratar. Denna form av tolkning 
brukar även tillämpas vid rättegångar och konferenser och kräver teknisk utrustning i form av 
mikrofoner, hörlurar och eventuellt en telefonbur (Fioretos et al., 2014). 
     Tolkning kan också ske på olika sätt: på plats, via telefon eller video. När tolkningen sker 
på plats befinner tolken sig i samma rum som de personer tolken ska tolka till. Att sitta i 
trekant brukar vara vanligt under ett sådant samtal. På så sätt kan tolkanvändaren och klienten 
ha ögonkontakt med varandra och tolken ges bästa möjliga förutsättning att kunna följa 
överföringen av båda talarnas budskap (Fioretos et al., 2014).  
     Att tolka via telefon har blivit alltmer vanligt, telefontolkning kan genomföras på 
tolkförmedling där tolken befinner sig eller hemma hos tolken. Exempelvis sitter tolken 
kanske hemma och klienten på sjukhuset och tolkningen sker via en telefon. Här använder 
tolkanvändaren en högtalartelefon och via den kommunicerar klienten, tolkanvändaren och 
tolken. Denna tolkningsmetod kräver mer från tolken. Utifrån att tolken inte kan ta del av de 
olika symboler som framförts under tolkningen, såsom kroppsspråk, rummets möblering och 
relationen mellan tolkanvändaren och klienten. En annan faktor som kan påverka samtalet är 
också information som tas upp mellan parterna men inte förmedlas till tolken, eller individer 



5�
�

�
�

som närvarar samtalet som inte har presenterats. För att tolkningen ska kunna genomföras på 
ett bra sätt krävs även en hög kvalitet av den tekniska utrustningen (Fioretos et al., 2014).   
     Videotolkning är en annan form av tolkning. Denna typ av tolkning genomförs genom att 
tolken sitter hos en myndighet eller hemma i ett rum eller hos en tolkförmedling. En skärm 
och kamera finns både hos där klienten och tolkanvändaren träffas samt i det rum som tolken 
befinner sig. Utifrån detta kan de samtliga inblandade personerna i samtalet som 
kommunicerar, det vill säga klienten, tolkanvändaren och tolken se och höra varandra 
(Fioretos et al., 2014). 
 
Stress och tolkning 
 
Enligt Kao och Craigie (2013) kan tolkning vara ett stressframkallande aktivitet. Tolkyrket 
kräver många egenskaper där tolken måste ha en utmärkt behärskning av både källspråket och 
målspråket. Det krävs även effektiva färdigheter för riskhantering som tolk där oväntade 
situationer kan uppstå såsom, oväntade frågor och yttre förhållanden eller mänskliga problem 
som tolken måste kunna hantera snabbt.       
     Tolkarbetet anses vara ett krävande yrke jämfört med andra yrken. Utifrån att andra yrken 
kan tänka över saker och ting eller till och med kanske skjuta upp det till nästa dag medan en 
tolk förväntas utföra sin uppgift omedelbart (Kao et al., 2013). Även Schwenke (2012) 
beskriver i sin undersökning att arbeta som tolk är stressande i sig, eftersom det är ett snabbt 
tempo, utmanande och komplicerat. En tolk måste kunna hantera många utmaningar under 
hela tolkningsprocessen och framförallt kunna hantera svår tidspress konstant (Riccardi, 
Marinuzzi & Zecchin, 1998). För att utföra ett bra tolkarbete krävs det mycket 
uppmärksamhet och koncentration från tolken under längre perioder (Hong, 2003).  
     Schwenek (2012) menar att invecklade språkligheter och kognitiva hinder kan bidra till 
stora mängder av stress för tolkarna. Calvete och Connor-Smith (2006) framhåller också att 
tolkyrket kräver mycket arbete från den kognitiva utgångspunkten eftersom koncentrationen 
kräver mycket från den psykiska delen av människan alltså hjärnan. Tidigare forskning kring 
tolkarnas stress har handlat om orsakerna till stressen och allvaret i stressen (Chiang, 2010).  
     Stress kan variera för tolken utifrån tolkens erfarenheter, arbetskunskaper och hantering av 
informationssökning (Kao et al., 2013). Tidigare forskning beskriver att stresshantering är en 
viktig faktor i samband med hur tolkning utförts, tolkar som kan hantera stress och 
svårigheter lyckas mycket bättre med att slutföra en tolkningsuppgift (Chiang, 2010).  
     Tolkar upplever även känsliga situationer där de måste lämna jobbiga besked till sina 
klienter och bli påminda om deras svårigheter som de har varit med om i sitt hemland. Det 
kan även bli känsligt och emotionellt att se sina klienter gråta och må dåligt (Pirraku, 2004).  

Stress är väldigt individuellt och kan upplevas olika från individ till individ. Stress kan till 
exempel innebära spänning och påfrestningar för vissa människor medan för andra kan stress 
innebära och upplevas som besvärligt och jobbigt (Ogden, 2012). Psykologer beskriver stress 
på många olika sätt, framförallt utifrån yttre påfrestningar på miljön som en stressfaktor. 
Stressfaktorer kan beskrivas utifrån fysiologiska beteendemässiga, biokemiska och 
psykologiska förändringar.  
     Många forskare belyser skillnaden mellan akut stress och kronisk stress, där de beskriver 
akut stress sådant som brukar upplevas under skrivningstentamen eller där uppträdande sker 



6�
�

�
�

inför publik, kronisk stress påverkas av fattigdom eller inom arbetet (Snyder & Lopez, 2011). 
Lazarus och Lauiner (1978) har utvecklat definitionen av stress som en interaktion mellan 
individ och miljö och beskriver även stress som en form av personmiljö. Denna teori handlar 
om där vi befinner oss i en stress miljö och belastas med mycket saker i vår vardag.  
     En undersökning om tolkar (Pirraku, 2004) beskriver de copingstrategier som tolkar 
använder för att hantera stress. De vanligaste strategier enligt studien är: att umgås med 
trevliga personer som får en och trivas; terapi; motion; tala med sin ansvariga chef på arbetet; 
göra något roligt och slappna av; prata med en psykolog; prata med sina tolkkollegor på 
arbetet. 
     Tolkar har också något som kallas för handledning. Handledning innebär att det finns en 
psykolog på tolkförmedlingen som tolkarna kan vända sig till om de upplever något jobbigt 
eller obehagligt kring tolkningen (Entrena, 1997). Det finns två varianter av handledning, det 
finns grupphandledning och enskild handledning. Här väljer tolken själv vilket alternativ som 
passar bäst. Grupphandledning innebär att man sitter tillsammans med sina tolkkollegor och 
diskuterar olika tolksituationer med psykologen. Enskildhandledning innebär att tolken sitter 
själv med psykologen och pratar ut och bearbetar jobbiga tolksituationer (Fioretos et al., 
2014).  
 
 
Syftet och frågeställning 
 
Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur kulturtolkar och kontakttolkar 
upplever sitt arbete samt hur arbetet påverkar dem i deras yrkesroller. Hur skiljer sig 
upplevelsen av arbetet mellan en kontakttolk respektive kulturtolk. 

 
 
Metod 

 
Deltagare  
 
För att komma i kontakt med deltagare till undersökningen tillämpades ett snöbollsurval, där 
kontakt togs med Folkhälsobyrån i en medelstor stad i Mellansverige. Sedan handplockades 
åtta tolkar som både har arbetat som kontakttolk och kulturtolk på Folkhälsobyrån där ett 
ändamålsenligt urval utfördes med olika språkliga bakgrunder (kurdiska, arabiska, albanska, 
turkiska, armeniska, bosniska, serbiska och somaliska) och av båda könen, detta för att få en 
bredd i urvalet och för att minska könspåverkan dels för att öka generaliserbarheten i 
resultatet. Hartman (2005) beskriver att ändamålsenligt urval är en metod som oftast används 
vid kvalitativa metoder, urvalet görs utifrån frågeställningen man gör en bedömning vid 
planering av studien vilken information man behöver och väljer deltagare utifrån detta.  
     Totalt 4 män och 4 kvinnor i åldrar 35-58 intervjuades. Alla åtta har jobbat mer än tio år 
som tolkar. De fick ingen ersättning for sitt deltagande i studien. 
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Material   
 
Materialet som användes under intervjuns gång bestod av intervjuarens manus och 
intervjuguide. Intervjuerna inspelades med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna bestod av 
halvstrukturerade frågor som innebär att det finns möjlighet att förändra frågornas form och 
ordningsföljd under intervjuns gång. Följdfrågor framfördes för att intervjun skulle flyta på 
samt för att få in så mycket information som möjligt. Intervjufrågorna handlade om hur det är 
att arbeta som en kontakttolk respektive kulturtolk. Det var tio öppna frågor som framställdes 
till intervjupersonerna. Exempel på frågor från intervjun: ”Hur upplever du att jobba som en 
kulturtolk jämfört med en vanlig kontakttolk?”, ”Vad är likheter och skillnader mellan dessa 
två arbetssätt?”, “Upplever du några svårigheter med att jobba som tolk?” och ”Har du någon 
gång upplevt att dina språkkunskaper inte räcker till?”. 
 
Procedur  
 
De åtta respondenterna kontaktades via telefon och blev tillfrågade om de hade möjlighet att 
delta i undersökningen. De fick även ett missivbrev skickat till deras mail. Deltagarna blev 
informerade vid förfrågan om att intervjun skulle ta cirka 30-45 minuter och att den skulle 
spelas in med hjälp av en telefon, studiens syfte och de forskningsetiska principerna (Kvale & 
Brinkmann, 2010). De kunde avbryta intervjun om de kände sig osäkra eller vid behov 
eftersom studien är frivillig att delta. Informerat samtycke innebär att deltagare deltar frivilligt 
i studien och har rätt att dra sir ur undersökningen när som helst. Att informationen kommer 
att användas på ett konfidentiellt sätt och endast för forskningssyfte. De godkände deltagandet 
och intervjuerna ägde rum på deras arbetsplats. 
     Innan intervjun sattes igång inleddes en orientering, respondenterna blev ännu en gång 
informerad om undersökningens syfte med intervjun, de etiska aspekterna, användningen av 
telefonspelaren samt om intervjupersonerna hade några frågor innan intervjun sattes igång.     
Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter. Innan intervjun avrundades tillfrågades 
intervjupersonerna om de hade något mer att tillägga och tackades för medverkan i studien. 
Intervjuaren försäkrade sig att respondenterna mådde bra efter avslutat intervjun och att 
intervjun inte hade orsakat något problematisk.  
 
 
Databearbetning  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket omfattade cirka tio A4-sidor per intervju. 
Därefter genomfördes en form av meningskoncentrering där varje intervju 
meningskoncentrerades till cirka 560 ord.  
     Meningskoncentrering innebär att längre uttalande pressas samman med kortare 
uttalanden, vilket bidrar till att innebörden av det som framförts under intervjun omformuleras 
till färre ord, borttagna upprepningar, irrelevant fakta, tids- och rumsanvisningar och 
kvantitativa angivningar (Kvale & Brinkmann, 2010). Där en del begrepp ersattes med 
abstraktare begrepp för att kunna komma fram till kärnan i upplevelsen av att arbete som en 
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kontakttolk respektive kulturtolk. Exempelvis nämndes konkreta beskrivningar från deltagare 
som “tycker om mitt jobb som tolk”, “det är roligt att jobba som tolk” och ” känner mig 
bekväm med jobbet”, vilket resulterade som i ett abstraktare begrepp trivsamt.   
     Därefter att intervjuerna meningskoncentrerats användes en lista för varje intervju där de 
centrala begreppen valdes ut.  
 
 

Resultat  
 
Av de åtta intervjuade upplevde samtliga att tolkyrket var trivsamt. Tematisk analys har 
tillämpats där materialet strukturerades under olika teman och sammanfattade resultatet 
utifrån det (se Tabell 1). De gemensamma komponenterna som författaren kom fram till i de 
åtta intervjuer resulterade i sex teman: 1) Stressor, 2) Trivsamhet, 3) Svårigheter, 4) 
Flexibilitet, 5) Begränsningar och 6) Känslomässigt.   
 

Stressor 
 
Respondenterna upplever att det är stressigt: Som kontakttolk och kulturtolk är man aldrig på 
en och samma arbetsplats, utan tolken är och tolkar inom olika myndigheter. Att hinna i tid 
till sina uppdrag upplevs väldigt stressigt av de flesta tolkar eftersom tiden inte alltid räcker 
till. En kvinna berättar att: ” När man är kanske till exempel bokad på flera uppdrag och så 
blir man försenad till nästa uppdrag kan jag bli stressad ibland. Trafiken kan göra mig stressad 
och saker runt omkring”. En man berättar att: ” Tiden räcker inte till när man ska åka långt 
ibland och hinna i tid, det kan vara halkigt ute eller trafik och då blir man stressad ”.  
     Tolkandet kunde bli stressigt om klienten hade med sig anhöriga och alla försöker lägga 
sig i och prata samtidigt det upplevde tolkarna väldigt stressigt. En man beskrev: ”Jag har 
jätte svårt när alla pratar på en och samma gång, eller om klienten har med sig två personer 
och alla försöker lägga sig i och prata samtidigt det stressar mig”. Många upplevde stress även 
när de skulle tolka på nya platser där många hade svårt att hitta rätt. En kvinna berättar att: ” 
Det enda som jag är dålig med stress är lokalsinne där upplever jag stress, där blir det jobbigt 
ibland om jag ska hinna på en timme till Västerås från Köping eller Fagersta”.  
     Respondenterna upplevde tolkyrket som kontakttolk mer stressigt utifrån att de hade tätt 
schema. En kvinna beskriver: ” Jag upplevde faktiskt mer stress när jag jobbade som 
kontakttolk, eftersom där hade vi ibland väldigt tätt schema och korta rese tider man blev 
väldigt stressad”. Många nämner även att tolkyrket är väldigt roligt samtidigt som det 
innehåller mycket stress. En man beskriver: ” Tolkyrket är ju väldigt stressande i sig 
samtidigt som det är roligt också”.  
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Tabell1 
Meningsbärande enheter, subteman och teman baserade på tolkarnas upplevelse 
Meningsbärande enhet subteman teman 
Tiden räcker inte till  
Ibland har man flera uppdrag efter varandra 
Viktigt att komma i tid som tolk  
 

Tidspress (7) 
Trafik stress (5) 
Tätt schema (6) 

stressor 

Tycker väldigt mycket om mitt tolkarbete 
samt mina tolkkollegor och kontoret  
Blir glad när man får beröm från 
myndigheter eller klienter  
Utvecklat och lärt mig väldigt mycket  
väldigt roligt att få träffa och hjälpa till 
mina landsmän  
 

Roligt yrke (7) 
Gynnsamma resultat (5) 
Positiv utveckling (6) 

Trivsamhet 

Svårt att tolka till klienter som har 
annorlunda dialekter 
Förekommer svåra termer som man inte vet 
hur man ska tolka eller vad de betyder 
Jätte svårt att tolka till klienter som är 
analfabeter  
 

Olika dialekter (7) 
Brist på kunskap (5) 
Fack språk (5) 

Svårighet 
 

Budskapet nås fram när jag förklarar för 
klienterna  
Man känner sig mer delaktig när man får gå 
in och förklara och vara med i processen   
Man upplever en sorts frihet som kulturtolk 
där man bestämmer själv hur man ska 
förmedla fram budskapet 
 

Frihet (7) 
Budskap förmedling (6) 
Delaktighet (5) 
 

Flexibilitet 

Som en maskin där jag bara tar in ord och ut 
Det blir missförstånd då man inte får gå in 
och förklara 
Man känner sig väldigt utanför som 
kontakttolk då man ska vara väldigt neutral 
och hålla lång distans  
 

Missförstånd (8) 
Neutralitet och distans (7) 
Utanförskap(6) 

Begränsningar 

Jätte jobbigt i början för att tolka känsliga 
besked till klienter  
Inte låta bli att få tårar när jag ser mina 
klienter gråta 

Tolka jobbiga besked (5) 
Känslomässiga situationer 
(6) 

Känslomässigt

Not.  Siffrorna inom parenteser visar antalet av respondenterna som nämnt subteman 

  
 
 
 
 
 



10�
�

�
�

Trivsamhet 
 
Respondenterna upplever att det är trivsamt: Alla intervjuade beskrev att de trivdes att arbeta 
som kulturtolk och kontakttolk. Att hjälpa sina landsmän och myndigheter genom deras 
tolkning trivdes de mycket med och tyckte att det var roligt. En man beskrev att: ”Det 
roligaste jobb som jag har fått är faktiskt tolkjobbet det är fantastiskt att gå ut och hjälpa 
människor”. En kvinna beskriver att: ”Det här arbetet är verkligen någonting för mig älskar 
att hjälpa mina landsmän och samhället”.     
     Respondenterna trivdes väldigt mycket med sina tolkkollegor och sitt kontor vilket fick de 
att tycka om deras arbete ännu mer. En man beskrev att: ”Jag trivs jätte bra med mitt arbete 
och det är jätte roligt att samarbeta med kontoret”. En kvinna beskriver: ”jag trivs jätte bra 
som tolk annars hade jag inte jobbat så länge trivs väldigt bra med mina tolkkollegor”. Många 
respondenter nämnde även att arbeta på folkhälsobyrån har fått de att trivas mer som tolk och 
känna mer samhörighet med sina kollegor och kontoret. En man beskriver: ”Jag trivs mer att 
arbeta på folkhälsobyrån eftersom jag har närmare kontakt med mina tolkkollegor och vi är 
som en grupp med varandra”. En annan man beskriver: ” På tolkservice vi var fler tolkar och 
kände inte varandra så bra men på folkhälsobyrån är vi som en grupp och alla känner alla”.  
      De flesta av respondenterna upplevde att de hade utvecklas med tiden som tolk, där de 
hade lärt sig nya saker hela tiden. En kvinna beskriver: ”Tolkyrket har varit väldigt givande 
med breda kunskaper samt att de har hjälpt mig att skapa friheten att kunna tänka annorlunda 
och har utvecklat mig som person”. Respondenterna beskrev även att de blev väldigt glada då 
de fick positiv feedback från klienterna eller myndigheterna kring deras tolkning. En man 
beskriver att: ”Jag blir jätte glad till exempel när jag är och tolkar i en skola och får beröm 
från läraren eller rektorn att jag har varit duktig och att alla är nöjda med tolkningen”. 
 
 
Svårigheter 
 
Respondenterna upplever olika svårigheter som kontakttolk respektive kulturtolk: Sju av åtta 
intervjuade bekräftade att det var väldigt svårt med klienter som var analfabeter. Samt att 
dialekter inom vissa språk kunde skapa hinder för tolken under tolkuppdragens process. En 
kvinna beskrev: ”Det händer att man tolkar åt individer som är analfabeter och vi har samma 
språk men ändå så uppstår det kommunikations brister mellan oss”. En man beskriver: ”Sen 
kan det bli svårt också att tolka till klienter som har annorlunda dialekter”. En annan kvinna 
beskriver att: ”Eftersom arabiska språket är så stort språk blir det ofta problematik eftersom 
våra dialekter krockar med varandra”.  
     Att tolka på domstolar och läkarmottagning upplevdes svårt från de flesta eftersom det 
användes svåra termer. En man beskriver: ”Jag personligen tycker att det var jätte jobbigt och 
svårt att tolka på domstolar eftersom det förekommer svåra termer som jag inte riktigt förstår 
ibland”. En kvinna beskriver att: ”Speciellt med medicin och domstolar tyckte jag att det var 
svårt eftersom man måste gå utbildningar eftersom det inte hjälper att man har gått en kurs för 
att kunna alla juridiska begrepp”.  
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     De flesta deltagare upplevde att de behövde fler kurser inom tolkarbetet för att kunna 
genomföra de flesta tolkuppdragen samt att som tolk bli uppdaterad hela tiden. En man 
berättar: ”Jag tycker att vi tolkar borde bli mer uppdaterad och gå på fler kurser för att kunna 
tolka de flesta tolkuppdragen eftersom samhället utvecklas hela tiden”. Klienter som hade 
svårt att uttrycka sig försvårade tolkningen där tolken fick gå in och försöka få ut eller tolka 
så rätt information som möjligt. En 35-årig kvinna beskrev: ”Det finns också klienter som 
saknar kunskap och utbildning och de förstår inte mycket det kan blir jobbigt och svårt att 
tolka till dem ibland, eftersom fast jag tolkar på samma språk de förstår inte”. En man 
beskriver: ”Det är jätte svårt att tolka ibland när klienter inte vet hur de ska uttrycka sig det 
blir svårt att förstå vad de vill ha sagt”.   
 
 
Flexibilitet 
 
Respondenterna upplever sig flexibel som kulturtolk: Majoriteten av de intervjuade ansåg att 
jobbet som kulturtolk kändes mer flexibelt och budskapet nådes fram till klienterna lättare. En 
man beskriver: ”Som kulturtolk du kan gå in och förklara till exempel att bostadstillägg det är 
stöd för de äldre som har låg inkomst då förstår klienterna bättre”. Respondenterna upplevde 
att det lönade sig att få gå in och förklara för sina klienter där tolkningen blev mycket 
tydligare och klienterna kunde förstå informationen bättre. En kvinna beskriver: ”Som 
kulturtolk man är mer delaktig och förklarar saker på ett djupare sätt, man kan förmedla 
budskapet bättre". 
     Det underlättade att tolka som kulturtolk utifrån att vissa termer inte finns på hemspråket 
vilket kunde bli svårt att bara tolka ett svenskt ord rakt på utan att förklara. En man beskriver: 
”Det underlättar att förklara för klienterna eftersom vissa ord som förekommer ibland de finns 
inte på somaliska som vi har i det svenska språket”.  
     Tolkningen upplevdes mycket mer flexibelt som kulturtolk eftersom här har man en fri roll 
om hur informationen ska tolkas eller förklaras. En kvinna beskriver att: ”Det hjälper att man 
får gå in och förklara man känner mer frihet, man är mycket mera flexibel man behöver inte 
tänka djupt med termer viktigaste är att budskapet ska komma fram”. En man beskriver: Att 
jobba som en kulturtolk upplever jag tillfredställelse och frihet eftersom här får man gå in lite 
mer och förklara fenomenet”.  
     De flesta respondenter nämnde att skillnaden med att arbeta som kulturtolk jämfört med 
kontakttolk var att här fick tolken tydliggöra informationen och förklara mer, det var 
budskapet som var viktigt inte termer. Här har man mer kontroll över tolkningen eftersom 
man tolkar saker utifrån ett kulturellt perspektiv. Tolkningen sker utifrån kulturella signaler 
och kroppsspråk.  
 
Begränsningar 
 
Respondenterna upplever sig begränsad som kontakttolk: Samtliga intervjuade upplevde 
tolkrollen som kontakttolk väldigt begränsad. Att hålla distans och vara neutral mot sina 
klienter kunde ofta leda till missförstånd eftersom tolken inte fick gå in och förklara 
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informationen. En kvinna beskriver: ”Som kontakttolk tycker jag att det är lite mer begränsad 
och svårt eftersom det blir mer missförstånd eftersom vi inte får gå in och förklara 
informationen för klienterna”.  
    Tolkningen kunde också bli väldigt svårt som kontakttolk med klienter som hade låg 
utbildning eller var obekanta med ett fenomen eftersom de behövde att man förklarade 
informationen. Men som kontakttolk ska man endast tolka i jag-form. En kvinna beskriver: 
”Detta händer lite mer mot vår grupp äldre personer som inte förstår inte kan läsa eller skriva 
och då kan det bli missförstånd när man inte får förklara”.  En man beskriver: ”Ibland det är 
jätte svårt att tolka till klienter som inte kan läsa eller skriva eftersom de behöver att man 
förklarar informationen mer tydligt och genomgående”.  
     Som kontakttolk får man inte tillägga ord, utan endast ord som sägs från klienten eller 
myndigheterna är det som ska förmedlas och ingenting annat. Vilket ofta kunde leda till stora 
missförstånd där klienten och myndigheter inte kunde komma överens eller förstå varandra 
riktigt. En 45årig man beskriver: ”Som kontakttolk måste man översätta ord för ord och det 
blir väldigt mycket missförstånd ibland mellan klienten och myndigheterna när jag inte får 
förklara ”. En man beskriver: ”Visa termer till exempel finns inte på arabiska som till exempel 
försäkringskassan eller bostadstillägg och då blir det missförstånd när man bara översätter det 
ordet rakt på”.  
     Utanförskap upplevdes också som kontakttolk där man inte fick lägga sig i och förklara 
utan bara översätta eller tolka informationen som en maskin. En medelålder kvinna beskriver: 
”Man fick en stol och så fick man sitta ett avstånd från klienten och myndigheterna man var 
total utanför”. En annan kvinna beskriver: ”Jag är som en ord maskin som bara tar från ena 
örat och översätter”.  
     Det upplevdes många svårigheter och brister att tolka som en kontakttolk utifrån att de är 
så begränsade i sin roll. En kvinna beskriver: ”Som kontakttolk finns det många brister, 
eftersom ibland patienter säger ja ja ja, trots att dem kanske inte förstått och jag kan inte fråga 
dem om de har förstått”.  
     Att arbeta som kontakttolk jämfört med kulturtolk beskrev de flesta att det var säkrare. 
Eftersom här tillägger tolken ingenting utan tolkar endast det som förmedlas och tolken bär 
inget ansvar för det information som har förmedlas. Utifrån att tolken inte får gå in och 
förklara informationen blir det säkrare eftersom de inte tillägger något utan tolkar endast det 
som anges. Termer är det som är det viktiga som kontakttolk inte budskapet. Detta kunde 
medföra många komplikationer för tolken utifrån att tolkningen blev otydlig och klienter hade 
svårt att förstå visa termer.  
 
Känslomässigt 
 
Respondenterna upplever att det är känslomässigt att arbeta som kontakttolk respektive 
kulturtolk: De flesta respondenter beskrev att det var väldigt känslomässigt att lämna jobbiga 
besked till sina klienter. Det var inte lätt att vara neutral mot sina klienter när det uppstod 
oväntade och sorliga besked som skulle tolkas. En kvinna beskrev: ”Det är väldigt svårt och 
jobbigt att vara neutral mot sina klienter när det uppstår jobbiga besked som ska tolkas”.  En 
annan beskriver: ”Ibland kan det bli känslomässigt att tolka visa saker vilket kan vara svårt att 
inte visa känslor”.  
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     Respondenterna beskrev även att de kunde bli påverkad av visa tolkuppdrag, där de kunde 
bli påminda om deras egen resa till det nya landet. Hur det var att vara nyanländ och inte veta 
någonting och hur jobbigt och känsligt det var att börja om på nytt i sitt liv. En äldre kvinna 
beskriver: ”Ibland kan det vara jobbigt att tolka eftersom man blir påmind om sin egen resa 
till Sverige och hur jobbigt det var”. En man beskriver: ”Det kan bli jobbigt ibland att tolka 
man tycker så synd om sina landsmän när man får höra vad de har gått igenom man blir 
påmind om sin egen resa”.  
     Det var svårt att släppa jobbiga eller känslomässiga tolkuppdrag i början där 
respondenterna tog med sig hem tolkningen och inte kunde tänka bort från deras klienters 
lidande eller problem. En berättar: ”I början var det jätte svårt att tolka jag tog med mig allas 
problem till sängen faktiskt, jag kunde inte låta bli att släppa tag folks lidande”. En annan 
beskriver: ”När kvinnan fick reda på att hennes dotter hade blivit påkörd av en buss och dött 
började hon skrika och gråta och dra i min tröja det var jätte jobbigt för mig att se henne sådär 
kunde inte sluta tänka på henne”.    
     Emotionella eller dramatiska besked som respondenterna fick tolka såsom om någon 
anhörig eller barn från klienten har gått bort kunde leda till tårar och emotionella känslor för 
tolken. En beskriver: ”En gång ett litet barn skulle dö och det var på sekunderna läkarna 
kunde inte göra någonting och då tyckte jag synd, man har medkänsla det gör ont så jag fick 
några tårar”. En annan beskrev: ”Jag visar full respekt faktiskt för tårar, känslorna jag brukar 
säga faktiskt att ord är problemet ibland när ord blandar sig med känslor ”.  

 
 

Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att undersöka hur kontakttolkar och kulturtolkar upplever att arbeta 
som tolk samt en jämförelse mellan att arbeta som kulturtolk respektive kontakttolk. 
Resultatet påvisar att de centrala komponenterna i upplevelsen av att arbeta som kontakttolk 
respektive kulturtolk utgörs av, stressor, trivsamhet, svårigheter, flexibilitet, begränsningar 
och känslomässigt.  
     Respondenterna upplevde att det var väldigt stressigt då det var kort om tid ibland mellan 
uppdragen vilket medförde tidspress. Att hinna i tid från en stad till en annan under kort tid 
upplevdes stressigt, utifrån att många tyckte att det var jobbigt med trafiken och lokalsinnet. 
Eftersom det kunde bli svårt ibland att hitta rätt till nya platser som man skulle tolka. Något 
mer som fick respondenterna att uppleva stress som tolk var när fler personer pratade 
samtidigt det tyckte de var en svår utmaning att klara av. Utifrån en studie från Schwenke 
(2012) beskriver man hur tolkyrket med sitt höga tempo leder till ett stressigt yrke med en 
utmanande samt komplicerad linje.  Dessa punkter är sammanflätade med Riccardi et al. 
(1998) att inför dessa utmaningar under tolkningsprocesserna skall man kunna vara förbered 
att hantera dem och speciellt skall man vara förbered under svåra stunder. Tidspress är en 
grundlig sammanhängande faktor som många tolkar utsätts för under sitt yrke, både Riccardi 
et al. (1998) och Schwenke (2012) markerar utförligt att detta skall kunna hanteras av tolkar.  
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     De samtliga respondenterna upplevde att det var trivsamt att arbeta som tolk. Att får träffa 
sina landsmän och få prata sitt modersmål fick de att trivas väldigt mycket. Respondenterna 
upplevde stor glädje med att som tolk kunna hjälpa sina klienter och myndigheter. Denna 
komponent som författaren kom fram till kan bero på att de flesta respondenterna som blev 
intervjuade jobbar nu endast som kulturtolk på folkhälsobyrån. På folkhälsobyrån jobbar man 
inte i stora grupper med tolkar utan det är en mindre fördelningar av grupper. Detta kan få 
respondenterna att uppleva mer samhörighet och trygghet tillsammans på arbetsplatsen. Som 
kontakttolk inom tolkservice är man inte lika integrerade med varandra då man jobbar mer 
individuellt, jämfört med folkhälsobyrån.       
     Majoriteten av de intervjuade påpekade att de trivdes väldigt mycket med sina 
arbetskamrater och kontoret. Enligt Norstöm et al. (2012) beskrivs det att prata med sina 
tolkkollegor fyller en viktig funktion hos tolkar tanken på att det annars är ett så ensamt yrke, 
därför anses det även viktigt med utbyte med andra tolkar. Pirraku (2004) beskriver också i 
sin studie att utbyte med sina tolkkamrater är viktigt för tolkar för att kunna koppla bort sig 
från stressen. Något mer som kan få respondenterna att trivas som tolk är att som kulturtolk 
har man den fria rollen. Här styr tolken ganska mycket själv och det underlättar tolkningen 
vilket kan leda till att man upplever en sorts tillfredställelse där budskapet nås fram och då 
trivs tolken mer med sina tolkuppdrag. Detta lyfter även Norström et al. (2012) upp i sin 
studie att tolkar upplever frihet och tillfredsställelse där de själva få bestämma hur de vill 
tolka och vart de vill tolka detta får tolken att trivas mer med sitt arbete. 
     Svårigheter var det respondenterna upplevde när de skulle tolka till klienter som var 
analfabeter eftersom tolkningen blev väldigt komplicerad och svårt. Olika dialekter mellan 
tolken och klienten försvårade tolkuppdragen. Det upplevdes även svårt när det förekom svåra 
termer eller begrepp som tolken inte kunde översätta ibland. Dessa svårigheter med svåra 
termer och begrepp upplevde respondenterna oftast i början av deras tolkyrke. Med tiden 
underlättades tolkyrket och man var mer erfaren och fick mer kunskap inom de flesta 
områden. Detta kan också förklaras utifrån Kao et al. (2013) studie där man beskriver att 
tolkens svårigheter beror på tolkens arbetskunskaper och erfarenheter. Samt för att tolkningen 
ska underlättas krävs det från tolkens sida att behärska både sitt modersmål och det svenska 
språket (Kao et al., 2013).  
     Flexibilitet upplevde respondenterna sig i sin roll som kulturtolk detta kunde bero på att de 
kände en frihet med att kunna styra tolkningen lite på egen hand. Budskapet nådes fram till 
klienterna på ett praktiskt och tydligt sätt som en kulturtolk. Eftersom som kulturtolk tolkar 
man utifrån ett kulturellt perspektiv där tolken drar in alla kulturella aspekter. Genom att 
förklara och tolka för sina klienter på ett kulturellt sätt blev tolkningen mer genomgående och 
som tolk kände man sig mer delaktig. Detta kan vi också förklara utifrån Johnson et al. (2009) 
studie där det beskrivs att tolken tar på sig rollen som en kulturell konsult och tolkar utifrån 
kulturella perspektivet mellan klienten och myndigheter. Johnson et al. (2009) beskriver 
också att rollen som en kulturtolk underlättar tolkningen utifrån att vissa ord eller begrepp kan 
saknar eller inte alls finns på tolkens modersmål vilket kan försvåra tolkningen. Därför anses 
det viktigt att tolken får gå in och beskriva vissa begrepp på ett tydligare sätt för sina klienter 
för att de ska förstå (Johnson et al., 2009).  
     Respondenterna upplevde sig begränsade i deras yrkesroll som kontakttolk. Detta kunde 
bero på att man inte var nöjd med sin tolkning som kontakttolk. Upplevelsen av att man kände 
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sig begränsad kunde bero på att som kontakttolk fick man inte ut budskapet till sina klienter 
riktigt. Eftersom som kontakttolk ska tolken endast tolka det som sägs och ingenting annat. 
Det kunde ofta leda till missförstånd då man inte fick gå in och förklara för sina klienter. 
Denna tolkningsprocess fick respondenterna att uppleva sig som en maskin där de bara tog 
emot information och tolkade, vilket gjorde att de även kände sig utanför och osynliga. 
Respondenterna som jobbat under en längre tid som tolk, beskrev att i början av yrket fick 
dem känslan av utanförskap från de olika myndigheter samt en form av distans från klienter 
och myndigheter. Detta kan vi även koppla ihop med Fioretos et al. (2014) studie där man 
beskriver att tolkyrket har utvecklats med tiden och att tolkar upplevde sig väldigt osynliga i 
deras yrkes roll som tolk förr i tiden under 1970-1980. Kilpeläinen (1997) beskriver också i 
sin studie att tolkyrket har existerat länge men inte i samma utsträckning som i dagsläget och 
inte haft så betydande roll. Idag är tolkarna mer närvarande och delaktiga under 
tolkningsprocessen och har inte så stor distans mellan klienten och myndigheterna.  
     Tolka jobbiga besked till sina klienter upplevde respondenterna sig väldigt känslomässiga. 
Detta kunde bero på att tolken själv kunde bli påmind om sin egen resa till det nya landet samt 
de svårigheter som man hade genomgått i sitt hemland. Att det kan bli känsligt för en tolk när 
man ska lämna jobbiga besked är ganska självklart, man är trots allt en människa och det kan 
inte vara lätt att vara neutral och inte visa medkänsla när någon gråter eller ska få sorliga 
besked. Pirraku (2004) framhäver också i sin studie att det kan bli väldigt känslomässigt för 
tolkar ibland där de kan uppleva känsliga situationer. Där man som tolk kan bli påmind om 
något svårt som man själv har varit med om i sitt hemland. Samt att det kan bli väldigt 
emotionellt för tolkar att se sina klienter må dåligt (Pirraku, 2004).  
 
Svagheter och styrkor med studien 
 
Det finns styrkor som svagheter med den här intervjustudien. En styrka med den här studien 
är att alla samtliga intervjuade hade arbetat mer än tio år inom tolkyrket där de hade långa 
erfarenheter inom tolkyrket. Deltagarna hade erfarenheter både som kontakttolk och 
kulturtolk vilket gav en bred kunskap för tolkyrket, vilket medförde en styrka i studien. En 
annan styrka med studien är att alla deltagare kom från olika ursprungsland och ingen som 
hade Sverige som ursprungsland samt att urvalet av deltagare var från olika åldrar och båda 
könen. Ytterligare styrka med studien är även att den fick stöd från tidigare studier kring 
tolkarnas upplevelser.  
     En svaghet med studien är också att det endast var åtta respondenter som deltog och att 
samtliga kom från Mellansverige. En annan svaghet med studien är att författarens 
tolkerfarenheter eller förförståelse kan ha påverkat respondenternas svar där respondenterna 
kan ha svarat på så sätt som de tror att författaren vill ha det på.  
 
Validitet och reliabilitet   
 
Det som kan ha hotat validiteten i studien är att vissa respondenter hade lite svårt att uttrycka 
sig ibland, där de kunde hoppa från en sak till en annan vilket blev svårt för författaren att 
tolka och analysera resultatet. Det är också viktigt att belysa fram att författaren har egna 
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erfarenheter utifrån tolkyrket och har arbetat som kulturtolk snart i två år. Resultatet kan 
därför diskuteras utifrån författarens egna erfarenheter och upplevelser. Studiens 
frågeställning har naturligtvis påverkats av författarens egna upplevelser och erfarenheter. 
Trots de brister som nämndes om studien bedöms undersökningsresultatet ha en god validitet 
i studien där författaren kom fram till det författaren ville undersöka alltså upplevelsen av att 
arbeta som en kontakttolk respektive kulturtolk. Studiens metod utgick från kvalitativa 
intervjuer där åtta relevanta respondenter handplockades som var lämpliga för studien.  
Samtidigt som det finns fördelar och djupa svar med kvalitativa intervjuer finns det även 
nackdelar där författarens förförståelse för tolkarbetet kan ha influerat deltagarnas svar kring 
tolkarbetet. Författarens förförståelse är ett hot mot validiteten i studien samtidigt som det 
även har bidragit och underlättat i analysen att förstå deltagarna svar och berättelser.      
     Resultatens giltighet kan ha påverkats i och med att författaren hade någon form av 
arbetsrelation och kände några av deltagarna där författaren arbetar inom samma verksamhet 
som deltagarna, vilket kan ha resulterat till en social önskvärdhet hos deltagarna och kan ha 
påverkat deras berättelser där deltagarna kan ha svarar på så vis de tror att författaren vill ha 
det samt uteslutit viktigt information de kanske trott inte skulle stämma överens med 
författarens tolkerfarenheter. Giltigheten i resultatet kan däremot förklaras utifrån författarens 
intervjuguide där författaren har tagit hänsyn till alla omständigheter under intervjuns gång 
såsom, kroppsspråk, ögonkontakt, olika uttryck och tonläge och har genomfört en noggrann 
transkribering där allting har skrivits ut såsom, ljud, pauser och skratt. Författaren har även 
återspeglat deltagarnas berättelser och frågat då författaren inte hade förstått riktigt för att få 
en tydligare förklaring till vad de menade för att kunna tolka deltagarnas berättelser rätt i 
analysmetoden senare.  
     Eftersom det var för få deltagare som deltog kan det vara svårt att generalisera resultatet 
utöver alla medarbetare i populationen som arbetar som tolk. Samtidigt så bidrar urvalet en 
viss generaliserbarhet där lämpliga respondenter handplockades vilket medförde en rik och 
täckande information samt att frågeställningen besvarades. Utifrån att respondenterna kom 
från olika länder och med olika kulturella bakgrund samt att det var både män och kvinnor i 
olika åldrar. Resultatens överförbarhet kan även förstärkas där författaren har använd sig av 
trovärdiga källor.  
 
Slutsats 
 
Tolkarbete har utvecklats och spelar en viktig roll i samhället samtidigt som det också anses 
vara en stressframkallande aktivitet. Tolkyrket är en viktig funktion i vårt samhälle där det 
bidrar med stor nytta till samhället. För att invandrare ska kunna integrerar sig snabbt i 
Sverige behöver man rätt och tydlig information och detta sker via en tolk. De flesta 
komponenter som författaren kom fram till om hur kontakttolkar och kulturtolkar upplever att 
arbeta som en tolk fick stöd från tidigare undersökningar kring tolkarbetet. Att arbeta som 
kulturtolk verkar bättre, utifrån att rollen som kulturtolk verkar mer begripligt och fri. 
Tolkyrket uppskattas inte så mycket som det borde göras med tanken på att dem i tidigt skede 
spelar en viktig roll för de nyanlända individerna i landet. Tolkar har en viktig funktion i vårt 
samhälle för att de ska kunna må bra i sin yrkesroll måste de få bredare resurser och 
tillgångar. Utbildning är också en viktig aspekt inom tolkyrket, då tolkyrket alltid utvecklas 
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på olika nivåer. Religioner och kulturella aspekterna spelar en viktig pelare hela tiden, där av 
behövs de en rörlig uppdatering inom tolkyrket, för att de skall vara alerta och mer delaktiga. 
Kao et al. (2013) beskriver också hur tolkarbetet utförs beror mycket på tolkens 
arbetserfarenheter och utbildning. I en framtid studie vore det önskvärt att intervjua fler antal 
tolkar än i Mellansverige, en studie om tolkar runt om i världen skulle ge större utbud. Detta 
med tanke på att olika länder har olika strukturer på hur man ska arbeta som tolk och då kan 
man få ett större perspektiv på hur man upplever att arbeta som tolk.  
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