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Sammanfattning 
Inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier (dnr RS 2017–04304, FHK 2017–00009) 
var en av rekommendationerna 2018 inom delområde migration och utbildning att barn och 
unga inte ska användas som språktolkar i VGR- finansierade verksamheter. Arbetet 
uppdrogs till Lärandecentrum migration och hälsas (LMH) för omhändertagande. 

Resultaten visar: 
 Trots hög kännedom angående VGR:s bestämmelse om att barn 

inte ska användas som tolkar så får barn i stor utsträckning tolka 
inom VGR finansierade verksamheter, särskilt i samband med 
oplanerade vårdbesök.  

 Det är relativt få verksamheter som uppger att man har tydliga 
rutiner och riktlinjer kopplat till tolk. Knappt några av dessa 
riktlinjer nämner särskilt att barn inte ska tolka inom 
verksamheten. 

 Det saknas information att ge till vårdnadshavare/anhöriga om 
varför barn inte ska användas som tolkar 

 När det gäller resultaten av barnenkäten, upplever barnen generellt 
att tolka/översätta som en positiv upplevelse. Men när de 
tillfrågades vidare om de förstår det som sägs så problematiseras 
svaret och blir komplext ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

 
Rekommendationer: 
 

 Säkerställa barnrättsperspektivet och sätta barnets bästa i fokus 
genom ett tydligt politiskt ställningstagande för att förhindra 
språktolkning av barn i VGR-finansierade verksamheter. 

 Utifrån beslut om att barn inte ska tolka/översätta inom VGR- 
finansierade verksamheter behövs tydliga riktlinjer/rutiner skrivas 
fram som även ger information om vad man kan göra istället. 

 En översyn bör göras i de avtal och överenskommelser med 
utförarna för att få en enhetlighet i regionen kopplat till språktolkar 
och att barn inte ska tolka/översätta.  

 Tolken som ett viktigt verktyg i mötet behöver lyftas fram och 
stärkas. Därmed behöver regionen säkerställa att fler personal 
inom VGR- finansierade verksamheter har en relevant 
utbildning/kunskap i detta. 

 I samarbete med Tolkförmedling Väst och andra aktörer ta fram 
och sprida andra konkreta verktyg/metoder som kan användas i 
mötet när det uppstår plötsliga behov av språktolk. 
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Inledning och bakgrund 
Inom ramen för Kraftsamling Fullföljda studier (dnr RS 2017–04304, FHK 2017–00009) 
var en av rekommendationerna 2018 inom delområde migration och utbildning att barn och 
unga inte ska användas som språktolkar i VGR- finansierade verksamheter.  

”Syftet med rekommendationen är att säkerställa följsamheten av den riktlinje som säger 
att barn inte ska användas som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med VGR:s verksamheter. 
Därmed förebyggs att barn tvingas utebli från skolan, tar orimligt ansvar som riskerar att 
innebära hälsorisker eller får information om sina närstående som de inte ska ha eller är 
anpassad till barnets kunskapsnivå eller emotionella mognad. Arbetet anknyter bland annat 
till mål i Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen samt 
Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.  

Inriktningen för arbetet är kommunikation, kunskapsspridning om att det inte är tillåtet och 
förståelse för varför det inte är tillåtet. Planer finns för en kartläggning och framtagande av 
stöd till verksamheterna för hur de ska agera/vad de kan göra för att säkerställa att barn inte 
används som tolk.”1 

Arbetet uppdrogs till Lärandecentrum migration och hälsas (LMH) för omhändertagande. 
Under 2018 har ett antal aktiviteter skett för att minimera riskerna att barn och unga 
används som språktolkar men även möjliggöra andra alternativ att använda sig av när man 
som personal inom VGR- finansierade verksamheter ställs inför situationen.  Bland annat 
skickade regiondirektören ut ett mail till alla verksamheter inom hälso- och sjukvården för 
att säkerställa detta. Vidare har arbetet fortsatt med att genomföra enkäter dels till personal 
inom hälso- och sjukvården och dels till barn bosatta i VGR för att inhämta mer 
information och kunskap. Lärandecentrum migration och hälsas arbete med frågan 
fortsätter under 2019. 

Ur ett rättighetsperspektiv finns flera artiklar ur barnkonventionen som kan kopplas till 
barnens rätt till att slippa vara företrädare för sina anhöriga eller att behöva agera tolkar i 
olika sammanhang, barnen ska inte behöva anta en vuxenroll. Bland annat står det i artikel 
3 ”Barnets bästa i främsta rummet” kring föräldrarnas och samhällets ansvar att tillgodose 
fastställda normer vad gäller barnets rätt, i artikel 8 i barnkonventionen lyfter man fram att 
stater/myndigheter ska ge vårdnadshavare/föräldrar lämpligt bistånd så att de kan fullgöra 
sitt ansvar för barnets uppfostran och behov. Därtill att barnkonventionen blir lag 2020 
som ställer krav på myndigheters skyldighet att ha barnets bästa i fokus. 
 

Konsekvenser av att använda barn som tolk  
Genom att vara tolkar tilldelas barn ett orimligt ansvar inte bara i familjen utan också av 
det omgivande samhället. Det kan få långtgående effekter på flera plan. Ur personalens 
perspektiv blir deras användning av barn istället för tolk en enskild temporär lösning, 
medan det ur barnens perspektiv kan vara en del av en vardaglig företeelse.  

 

1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4aca2dd2-93d3-4e5e-
a870-
a9a31435db92/%c3%85terrapport%202018%20Handlingsplan%20Fullf%c3%b6ljda%20studier.pdf?a=false&guest=true  
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Ur ett samhällsperspektiv riskerar användandet av barn som tolk istället för språktolkar till 
att brukare och patienter riskerar inte bara rätt behandling och vård utan även till att 
patientsäkerheten och rättssäkerheten åsidosätts. Detta kan på sikt leda till att tilliten till 
samhället kan försvagas och därmed undergräva möjligheten för social sammanhållning 
och integration. 

När vi talar om barnen och barnens förutsättningar att lyckas i skolan talar vi ofta om 
vikten av föräldrar och deras engagemang. Men när föräldraskapet påverkas av 
språkförbristning kan detta leda till en osäkerhet i hur man som förälder kan vara sina 
barns främsta resurs. Det kan också skapa en maktförskjutning i familjen då det råder 
oklarhet mellan barnets roll och föräldrarnas roll. I rapporten Mammor som kulturtolkar 
(oktober 2012)2 kan man läsa följande: 
 

”Barn som tolkar 
Skolbarnen är ofta de första som lär sig behärska det nya språket och deras 
roll i familjen kan därför bli att vara tolkar och handha kommunikationen 
mellan mindre språkkunniga föräldrar och omgivande samhälle. Valenzuela 
(1999) menar att vissa barns funktion i en familjekonstellation kan liknas vid 
antingen: lärare, advokater eller surrogatföräldrar. Barnen ikläder sig en 
lärarroll när de måste instruera och översätta för föräldrar och yngre syskon. 
Som advokater får de rollen då de ska gripa in eller medla i problematiska 
händelser i relation till exempelvis myndigheter och i rollen som 
surrogatföräldrar blir barnen de som tar över föräldrarnas roll i relation till 
syskonens behov av omsorg eller aktiviteter. Valenzuela pekar på att ett inte 
ovanligt mönster är att det äldsta barnet får axla alla de tre rollerna. Att 
barnen får en tolkfunktion i relation till myndigheter, sjukvård etc. kan 
uppfattas som besvärande ur flera synvinklar. Barn blir införlivade i 
vuxenvärldens dilemman för att deras föräldrar behöver tolk, vilket av barnen 
kan uppfattas som att deras relationer föräldrar barn emellan blir lidande 
(Oppedal & Roysamb 2004). Orellana m fl (2003) menar att barns 
förutsättningar att tillägna sig ett nytt språk ökar då de hjälper till med 
översättningar i olika situationer, att barnen lär tekniker för att översätta och 
att de utvecklar kompetenser att lära sig nya språk. Barnen blir språkmässigt 
”värdefulla” både i hemmet och utanför.” 

 

Socialstyrelsens rapport och dess resultat3 
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stärka stödet till barn som anhöriga. Dock 
har det saknats kunskap i vilken grad barn och andra anhöriga används som tolkar inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 2017 gav Socialstyrelsen Linneuniversitet i uppdrag 
att göra en kartläggning i samarbete med andra forskare inom området.  

Rapporten Barn och andra anhöriga som översätter utgår ifrån en webbenkät som man 
riktade till personal inom socialtjänsten (inom ekonomiskt bistånd och LSS) och personal 
inom hälso- och sjukvården (primärvården). 

Ur rapportens sammanfattning kan följande läsas: 

 

2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e277e511-
5d6e-4323-b9f4-
10a92e6127f6/Mammor%20som%20kulturtolkar,%20en%20förstudie.pdf?a=false&guest=true  
3 https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-13  
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”Resultaten visar att samtliga undersökta verksamheter använder minderåriga barn och 
andra anhöriga istället för tolk i vissa situationer. Främst sker det vid oplanerade besök. 
Det är vanligare att vuxna anhöriga används i stället för en utbildad tolk än minderåriga 
barn. I de fall då mötet med brukaren eller patienten beskrivs som känsligt eller 
komplicerat, ser personalen oftast till att tillkalla professionell tolk. 
 
Inom primärvården är det dock inte ovanligt att låta vuxna anhöriga översätta även vid 
planerade besök. En anledning till att låta barn och andra anhöriga översätta är att 
persona-len säger sig vilja respektera brukarnas och patienternas önskemål om att låta 
dem översätta istället för en tolk. Av intervjumaterialet framgår att personal har kunskap 
om och förståelse för att det är olämpligt att barn och andra anhöriga används istället för 
tolk. Personalen anser att det inte är bra att barn ges ett för stort ansvar och att de 
riskerar att få veta sådant som barn inte bör veta. Det finns även en oro för att 
föräldraauktoriteten undergrävs.”  

”Personalen i undersökningen vittnar emellertid om stora problem med tolkservice. Det 
handlar då om tolkar som inte kan facktermer eller inte känner till olika myndigheters 
uppdrag, tolkar som kommer för sent eller uteblir och tolkar som bryter mot de tolketiska 
reglerna. Givet dessa förutsättningar är risken att det bland personal utvecklas en 
rationalitet där de konstruerar gränser för när det är berättigat att använda barn och 
andra anhöriga istället för tolk, samt argument som legitimerar dessa gränser.” 

I samma rapport har man även intervjuat personer som har haft erfarenhet att översätta för 
anhöriga som barn och som berättar att detta sker i många slags olika situationer. Följande 
finns i rapporten: 

”Det kan handla om vardagstolkning, blankettolkning och medling i kontakt med 
myndigheter, vård och skola. Rollen som medlare tilldelas personen snarare än att den 
intas och det är ofta en roll som tar stor plats och mycket tid. Det handlar om långt mycket 
mer än enstaka och akuta situationer.” 

Urval av resultat från rapporten visar att inom offentlig primärvård4 använder samtliga 
undersökande verksamheter barn som tolkar. Det är dock inte ovanligt att barn och vuxna 
används som tolkar även vid planerade besök.  

‒ 48 % har svarat att de låtit patientens minderåriga barn tolkat vid oplanerade 
besök (de senaste tolv månaderna) 

‒ 20 % har svarat att de låtit patientens minderåriga barn tolka vid planerade 
besök (de senaste tolv månaderna) 

75 % uppger att de inte har fått någon utbildning i tolkanvändning på sin nuvarande 
arbetsplats.  

Det personalen i rapporten uppger som anledningar till att använda sig av barn som tolkar 
är: 

- Svårt att få tag på tolk 
- Tolkservice – otillräcklig och osäker 
- Misstro mot tolkars kompetens 

 

4 Totalt 140 svar inom primärvården, https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-13 , sid 30 och framåt 
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- Respekt mot patienters önskemål 
- Smidigt 
- Bra att ha anhörig eller barn med i mötet för ytterligare kontakter  

Linneuniversitet valde även att genomföra fokusgruppsintervjuer med vuxna med 
erfarenhet av att ha tolkat som barn. Bland de positiva effekterna angavs: 

- Påverkat språkutveckling 
- Ökade kunskaper om samhället 
- Känslan av makt och att kunna påverka 
- Känsla av att vara behövd 
- Att växa med ansvar  

 
Några av de negativa erfarenheterna var följande: 

- Att behöva ta ansvar i allvarliga situationer 
- Tungt ansvar att bära andras förtroende och att stå inför tystnadsplikt 
- Oro och skuldkänslor för att ha översatt fel 
- Att som barn tvingas in i vuxenvärlden 
- Omkastade hierarkier 
- Livslångt åtagande och svårt att bryta sig ur rollen 
- Ingen ifrågasatte deras roll som medlare medan de var barn 

 

Vill ni läsa Socialstyrelsens rapport i sin helhet hittar ni den här 
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Genomförande 
Utifrån uppdraget inom ramen för Kraftsamling för fullföljda studier och Socialstyrelsens 
rapport valde Lärandecentrum migration och hälsa att arbeta med frågan på olika sätt. Men 
för att få en helhetsbild har två enkäter genomförts för att samla in information. 
 
Den första enkäten, utformad som en webbenkät, syftade till att ta reda på i vilken 
omfattning barn används som tolkar inom VGR och VGR- finansierade verksamheter men 
även få en inblick i de hinder som personal upplever och som gör att barn som tolk ses som 
en lösning. Enkäten förlades på LMH:s hemsida och spreds dels via vårdgivarwebben men 
även via vårdgivarnytt. Nyheten om enkäten spred sig vidare inom olika förvaltningar 
inom VGR och även sociala medier användes för att sprida enkäten. Enkäten publicerades i 
slutet på oktober och var öppen för deltagande fram till mitten på november. Totalt deltog 
712 personer som jobbar inom VGR- finansierade verksamheter i enkäten. 
 
Den andra enkäten genomfördes tillsammans med en praktikant hos centrat för att lyfta 
barnens röster från regionen, med syftet att dels ta reda på i vilken omfattning och i vilka 
sammanhang barn får tolka/översätta åt vårdnadshavare och andra anhöriga och dels för att 
fånga deras upplevelser av detta. Enkäten genomfördes som en webbenkät under december 
2018 genom besök i klassrum där de unga fick klicka sig vidare till en länk för att komma 
till enkäten. Totalt tillfrågades ett 60-tal skolor om deltagande och det resulterade i att fem 
skolor deltog med flera klasser i enkäten. Viktigt att tillägga i sammanhanget är att enkäten 
var frivillig att besvara och de unga fick avgöra om de ville bidra till frågeställningarna.  
 
Enkäternas resultat kommer att användas vidare i arbetet med att öka kompetens och 
utveckla verktyg för att hindra att barn används som tolkar inom VGR och VGR 
finansierade verksamheter. Dels genom att identifiera de hinder som personal upplever och 
skapa verktyg för att dessa kan överbryggas, exempel på sådant som redan genomförts är 
ett utvecklingsarbete tillsammans med Tolkförmedling Väst i framtagandet av appen 
TolkNu som säkerställer tolk inom loppet av fem minuter. Ett annat exempel är 
framtagande av information på olika språk som kan ges till vårdnadshavare/anhöriga om 
varför barn inte ska användas som tolk. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 
2019. 
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Resultat av enkäterna 

Svar från personal inom Hälso- och sjukvården/ VGR 
finansierade verksamheter 
Ett antal frågor ställdes i webbenkäten som riktades särskilt till personal inom hälso- och 
sjukvården inom VGR och VGR finansierade verksamheter. Frågorna riktades även till 
personal som jobbar inom kassan eller som har andra relevanta uppdrag inom hälso- och 
sjukvården. Anledningen till detta är att det finns fler funktioner inom hälso- och 
sjukvården som möter barn som tolkar i olika sammanhang inom verksamheterna. Utöver 
bakgrundsfrågorna ställdes även frågor kring: 

- Kunskap om VGR:s bestämmelse om att inte använda sig av barn som 
tolkar inom verksamheten. 

- Om det finns befintliga rutiner/riktlinjer kring detta. 
- Om personalen upplever ett behov av utbildning i frågan. 
- Om man under de senaste 12 månaderna har använt sig av barn som 

tolkar.  

Totalt har 712 personer svarat på enkäten med följande fördelning: 

- Primärvård: 42,4%  
- Habilitering: 9,6% 
- Sjukhus och övrig specialistvård: 31,6% 
- Kassapersonal: 4% 
- Annat: 12, 4% 

 

Kunskap om VGR:s bestämmelse 
När frågan ställdes kring om man känner till VGR:s bestämmelse om att barn inte ska 
användas som tolkar svarar 77% att de känner till detta, generellt ser det lika ut inom 
respektive grupp inom hälso- sjukvården. Dock är vetskapen något sämre (69%) inom 
gruppen ”sjukhus och övrig specialistvård” och inom gruppen ”reception” (72%) än snittet.  
 
 
Rutiner och riktlinjer 
Vid frågan om rutiner/riktlinjer på arbetsplatserna där det framgår att barn inte får 
användas som tolkar, svarar majoriteten (57%) av alla svaranden att de inte har vetskap om 
detta. 15% svarar uttryckligen att det inte finns några riktlinjer på arbetsplatsen eller att det 
finns riktlinjer men att dessa inte nämner barn och att de inte ska tolka. 27 % uppger att det 
finns rutiner/riktlinjer på arbetsplatsen som särskilt nämner att barn inter får tolka och 
majoriteten av de svarandena (93%) menar att de använder sig av dessa i arbetet. 

Utbildning 
Personalen tillfrågades om de har behov av utbildning kopplat till att använda tolk inom 
yrket och en fjärdedel (25%) svarar att de ser ett sådant behov. Exempel på sådan som 
uppgavs var webbutbildning, en handbok eller inom ramen för arbetsplatsen som forum för 
en sådan utbildning. Övriga svarande angav att man inte har behov av någon utbildning.  
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Använt sig av barn som tolk 
Vid frågan om personalen någon gång de senaste 12 månaderna använt sig av barn som 
tolk vid planerat besök uppgav majoriteten att de inte har gjort detta. Frågan fångar 
däremot inte hur många gånger man har använt sig av barn som tolk under denna period. I 
fördelningen bland svaren fördelat på olika yrkesgrupper inom vården svarar kassapersonal 
och inom sjukhus och specialistvård i högre grad än snittet att de använt sig av barn som 
tolk de senaste 12 månaderna (32,1% respektive 12,5%).  
 

Vid frågan om varför man använt sig av barn som tolk uppger flertalet att man saknade 
information om tolkbehov och nästan lika många uppgav att det var för att patienten själv 
ville detta. Vid frågan om man använt sig av barn som tolk vid oplanerade besök de 
senaste 12 månaderna var det markant fler som uppgav att de använt sig av barn som tolkar 
än vid planerade besök. Mest sker detta inom primärvård (38,3%). Men bland övriga 
grupper ligger användandet ganska högt vilket leder till ett högt snitt generellt.  

Vid frågan om varför man gör detta uppger flertalet av de svaranden att patienten ville, 
men även orsaker som saknad av information om tolk, saknade verktyg och att det var 
svårt att få tag på tolk angavs. 

Vid frågan om man de senaste tolv månaderna låtit barn vara tolkar i sitt egna vårdärende 
är snittet bland alla svaranden 8,8 %. Det är påtagligt färre som använder barn som tolk i 
egna vårdärenden än vid oplanerade besök. På frågan om varför uppgavs att patienten 
(barnet) själv ville eller att man saknade andra verktyg att ta till vid vårdtillfället.  

Generellt ser vi att man inom habiliteringen använder sig av barn som tolk i mindre 
utsträckning än i övriga verksamheter och detta tror vi kan härledas till att fler inom 

Tabell 1 
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habiliteringen uttalat att man har tydliga rutiner/riktlinjer kopplat till att barn inte får 
användas som tolkar.  
 
Information till föräldrar 
När de svarandena tillfrågades om det fanns information att ge föräldrar om varför deras 
barn inte ska tolka uppgav majoritet att det inte fanns sådana verktyg. Bland de svarande 
inom habiliteringen uppgav 9,3% att de hade information att ge, snittet bland alla grupper 
inom hälso- och sjukvården uppnådde 4,3 %. Av de som uppgav att de jobbade inom kassa 
var det ingen som kände till om det fanns någon sådan information. Vid frågan om det 
finns behov av sådan information svarar majoriteten av alla svaranden att det fanns ett 
sådant behov. 
 
Slutsatser av enkät kopplat till personal inom Hälso- och sjukvården: 
Det finns ett antal slutsatser vi kan se kopplat till de svar vi har fått in från personalen. 

- Det behövs mer information kopplat till VGR:s bestämmelse i frågan, att 77% som snitt 
känner till den är bra men detta är något som behöver säkerställas bland all personal inom 
hälso- och sjukvården. 

- Detta leder oss vidare till nästa slutsats, det behövs tydliga riktlinjer/rutiner som lyfter 
frågan och som kan vägleda i vad man ska göra istället. Resultaten visar tydlig att man 
tenderar att i mindre utsträckning att använda sig av barn som tolk om det finns 
riktlinjer/rutiner som lyfter fram detta. 

- 75% av alla svaranden uppgav att de inte ser något behov av utbildning kopplat till att 
använda sig av tolk. Att bemöta patienter med tolk är en speciell vårdsituation som kräver 
att man anpassar sitt arbetssätt för att nå ett bra patientmöte. Det ställer krav på 
vårdpersonalens kompetensutveckling och kunskap i att använda tolken som ett verktyg i 
mötet. Detta riskeras när många svarar att man inte ser ett behov av utbildning kopplat till 
att använda sig av tolk i vårdmötet.  

- Barn används i stor utsträckning som tolkar inom våra verksamheter, svaren visar att det 
sker i större utsträckning i samband med oplanerade besök. Men även att man använde sig 
av barnen själva som språktolkar även i sina egna vårdärenden.  

- Det är tydlig att personalen, trots kunskap om bestämmelsen, inte har information att ge 
vårdnadshavare om varför deras barn inte kan användas som tolkar. 
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Barns röster inom VG territoriet 
Det har varit viktigt att utifrån uppdraget lyfta fram tankar och upplevelser hos barn och 
ungdomar inom Västra Götalands län för att fånga deras röster i frågan. I Socialstyrelsens 
rapport lyfter man fram vuxna som har erfarenhet att tolka som barn. Detta ger ett vuxet 
perspektiv på något som hänt tidigare under livet. Det LMH ville fånga var dels 
omfattningen av barn och ungas tolkande men även deras reflektion och upplevelse över 
att agera som tolk utan att problematisera frågeställningen. Vi valde att vända oss till 
skolbarn (15 år och äldre) med migrationsbakgrund som bor i Västra Götaland och det var 
frivilligt att delta i enkäten. 

Följande frågor ställdes: 

- Vid vilka tillfällen tolkade/översatte du? 
- Tycker du om att tolka för dina föräldrar/andra vuxna? 
- Har du någon gång tolkat/översatt information till dina föräldrar/andra 

vuxna som du inte velat tolka/översätta 
- Förstår du alltid det som sägs vid tolkningstillfället? 
- Vad gör du om du inte förstår och hur känns det? 
- Missar du skola/andra aktiviteter för att du måste tolka/översätta? 

 

Inför enkäten hade vi kontakt med fler än 60 skolor i regionen per mail och telefon, 
dessvärre ville majoriteten av skolorna inte delta eller hade inte utrymme för detta då det 
var i anslutning till nationella prov och ledigheter. Men fem skolor deltog, 3 skolor från 
Göteborg, 1 skola från Trollhättan och 1 skola från Skövde. Svarsfrekvensen varierade 
mellan frågorna och totalt var det 143 unga som svarade. Av dessa svarade 66% att de 
någon gång tolkat/översatt för vårdnadshavare eller andra vuxna. Några uppgav att de 
började tolka så unga som femåringar och andra att de just börjat som femtonåring. 
Medelvärdet på när man började tolka av den totala gruppen är 11 år.  

- 37% av barnen uppgav att de har tolkat 10 gånger eller mer 

Vid frågan om de missar skola eller andra aktiviteter på grund av att de måste 
tolka/översätta svarar majoriteten att de inte gör detta, 6% av de som svarat menade att 
man missat skolgång eller andra aktiviteter.  

En annan fråga som blev relevant i sammanhanget är i vilka sammanhang som de unga 
upplever att de får tolka/översätta. Det är lätt som personal att utgå från att det är en 
engångshändelse när man använder sig av barn som tolk men utifrån de svar som vi fick i 
enkäten så svarande majoriteten av barnen att man tolkar och översätter i olika 
sammanhang och tillfällen.  

Vid frågan om man tycker om att tolka för sina vårdnadshavare eller andra vuxna svarar 
majoriteten, 80%, av de unga att man gillar det. Bland de skriftliga svaren lyfter man fram 
följande: 

- Roligt, bra att hjälpa till, man känner sig smart 
- Normalt, ingenting, okej, vanligt. 
- Jobbigt, kan inte förstå, kan inte mitt hemspråk, svårt, säga fel saker på   
utveckling samtal. 
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Vid följdfrågan om de någon gång tolkat/översatt information som de inte velat översätta 
uppger 25 % att de någon gång fått göra det. Av de svar vi fick in kopplat till om de alltid 
förstår svarar 25% att de inte alltid förstår det som sägs i sammanhanget och vid frågan om 
vad de gör när en sådan situation uppstår skriver en del av barnen att: 

- jag ljuger 
- försöker förbättra mig, översätter ändå 
- får panik, låtsas att jag förstår 
- ingenting, tyst, säger något ”random” 
 

 
 
Slutsatser av enkäten kopplat till barn som tolkat: 
 

- Majoritet av barnen som tillfrågats har tolkat/översatt åt deras 
vårdnadshavare eller andra anhöriga och att det sker vid flertaliga 
tillfällen. Det är sällan enstaka tillfällen eller isolerade händelser, det är en 
del av barnens vardag. 

 
- Barnen trivs med att tolka/översätta och tror att det dels hjälper dem med 

språket men även att de är hjälpsamma och får beröm. Som barn upplever 
man inte att språktolka som ett problem på samma sätt som förmedlades i 
Socialstyrelsens rapport som ur ett vuxet perspektiv kan problematisera 
frågan.  

 
- I sammanhang där barn och unga inte förstår det som ska tolkas/översättas 

tenderar de att antingen hitta på eller avstå från att tolka det som är svårt. 
Detta sätter patientsäkerheten på spel och riskerar att bemötandet och 
förståelsen för vården försämras. 
  

- Barnen missar inte skolan för att tolka.  
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Diskussion 
Utifrån enkäterna ser vi ett stort behov av att säkerställa att VGR:s bestämmelse om att 
barn inte ska tolka inom VGR finansierade verksamheter följs. Genom att använda sig av 
barn som tolk riskeras patientsäkerheten och följsamheten till den vård som ges. Även 
sekretessen riskeras då rätten till tolk inom hälso- och sjukvården frångås och barn får axla 
ansvaret istället. Det behövs tydliga rutiner/riktlinjer som kan ge personalen guidning i vad 
man kan göra istället. 
 
Barn inom våra VGR- finansierade verksamheter ska inte användas som tolkar men vi 
behöver även säkerställa barnens rätt till tolkar när det gäller egna vårdärenden och att 
barnet bästa i fokus bör vara vägledande när vi närmar oss att barnkonventionen blir lag 
2020. 
 
Vikten av tolken som verktyg i mötet behöver lyftas och diskuteras. Trots få utbildade i hur 
man använder sig av tolken i mötet ansåg man inte heller att man hade ett behov av få en 
utbildning kring detta. Vi menar att det tolkade mötet är en utmaning i dels att säkerställa 
att informationen man förmedlat landar rätt men även att man som personal inom hälso- 
och sjukvården får rätt information till sig. Patientsäkerheten kan riskeras om man inte 
säkerställer att informationen översätts/tolkas på rätt sätt. 
 
De flesta barns upplevelser av att tolka/översätta för sina vårdnadshavare/anhöriga är 
positiva, däremot kompliceras bilden när översättningen blir svår och komplex och i ett 
längre tidsperspektiv. Det ger barnen ett stort ansvar att värdera vilken information som 
ska ges och riskerar både patientsäkerheten och följsamheten till den givna vården. När vi 
jämför våra svar med de svar som ”de vuxna barnen” uppgav i Socialstyrelsen rapport ser 
vi att de negativa effekterna av att tolka inte uppmärksammas av barnen i ung ålder men att 
effekterna kommer fram i ett längre tidsperspektiv där både ansvar och maktskifte i 
familjen lyfts fram och problematiseras.  

  



 
15   

Vidare arbete och rekommendationer 
Lärandecentrum migration och hälsa, LMH, kommer att fortsätta arbetet med uppdraget 
under 2019. Bland annat tas ett antal bildstöd fram i samarbete med KomHit flykting för 
att säkerställa att vårdnadshavare/anhöriga får information om varför barn inte ska 
användas som tolkar inom VGR finansierade verksamheter. Dessa bilder kommer att 
finnas översätta på de vanligaste språken och finnas digitalt tillgängliga för användning. 
Arbetet med Tolkförmedling Väst kommer att fortsätta dels för att vidareutveckla verktyg 
och säkerställa tillgången till språktolk och dels för att säkra och sprida en utbildning i hur 
man använder sig av tolken som verktyg i ett samtal.  

- Säkerställa barnrättsperspektivet och sätta barnets bästa i fokus genom ett 
tydligt politiskt ställningstagande för att förhindra språktolkning av barn i 
VGR-finansierade verksamheter. 

 
-  Utifrån beslut om att barn inte ska tolka/översätta inom VGR- 

finansierade verksamheter behöves tydliga riktlinjer/rutiner skrivas fram 
som även ger information om vad man kan göra istället. 

 
- En översyn bör göras i de avtal och överenskommelser med utförarna för att få en 

enhetlighet i regionen kopplat till språktolkar och att barn inte ska tolka/översätta.  
 

- Tolken som ett viktigt verktyg i mötet behöver lyftas fram och stärkas. 
Därmed behöver regionen säkerställa att fler personal inom VGR- 
finansierade verksamheter har en relevant utbildning/kunskap i detta. 

 
- I samarbetet med Tolkförmedling Väst och andra aktörer ta fram och 

sprida andra konkreta verktyg/metoder som kan användas i mötet när det 
uppstår plötsliga behov av språktolk. 
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