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Om ”Tolkprojektet”
Dagligen äger tusentals tolkade möten rum i Sverige och tolkanvändning är därmed en del av
vardagen för många yrkeskategorier. Tolkar får med tiden stor kunskap om hur möten mellan
myndighetspersoner och individer som inte talar svenska går till. De får erfarenhet av hur
människor kommunicerar, hur makt hanteras, vilka lojalitetskonflikter som kan uppstå samt
kunskap om frågor som rör den enskildes rättigheter, rättssäkerhet och integrationsprocess.
Kontakttolkens uppgift är att förmedla budskap vid dessa möten.
Vi har studerat hur tolkar hanterar situationen både som ett passivt vittne till det som sker
i mötet myndighetsperson/enskild individ och som en aktiv agent genom sin närvaro och sitt
förfarande vid tolkningen, såväl vid på plats- som vid telefontolkning.
2008 beviljades vi medel från Riksbankens Jubileumsfond och då inledde vi arbetet med
forskningsprojektet Tolken – en kulturell mellanhand.1 Under 2008 sökte vi medfinansiering
för att utöka forskningsfrågorna om tolkens yrkesroll och erfarenheter till att omfatta även
tolkanvändare, klienter/patienter, tolkutbildning, tolkförmedling, auktorisation och
mottagandet av ensamkommande barn och unga samt tolkningens betydelse för rättssäkerhet
och integration. Medfinansiering beviljades av Europeiska flyktingfonden III för
forskningsprojektet Bakom stängda dörrar – tolkningens betydelse för rättssäkerhet och
integration, med särskild inriktning på ensamkommande barn och unga. Arbetet i detta
projekt inleddes den 1 september 2008.
Tolken - en kulturell mellanhand godkändes av Etikprövningsnämnden i Lund under
våren 2008. Bakom stängda dörrar godkändes våren 2009. Vi har arbetat med de två
projekten integrerat under namnet Tolkprojektet. De huvudsakliga syftena med forskningen är
att:


analysera kontakttolkars roll och erfarenheter av tolkade möten och hur
kommunikation mellan myndighetspersoner/tjänstemän och klienter/patienter som inte
kan svenska går till



undersöka tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, med särskild
inriktning på mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och unga

Forskarteamet har en samlad erfarenhet av att arbeta med migration och integration i ett
mångkulturellt samhälle som sträcker sig över mer än 30 år. Vår forskning har inkluderat
olika samhällsinstitutioner; ideologi, värderingar, lagar och särskilt mötet mellan enskilda och
institutioner (Norström 2004; Gustafsson 2004; Fioretos 2009). För att förstå samhälleliga
frågor och vad som händer i mötet mellan ideal och praktik har vi utgått främst från konkreta
enskilda individers erfarenheter. Var för sig har vi under dessa år uppmärksammat problem
som har med tolkar och tolkning att göra och gemensamt bestämde vi oss 2007 för att
närmare undersöka fältet kontakttolkning i Sverige.
Föreliggande text är sammanställd för Tolkprojektets slutkonferens och den består av en
rad abstracts som tar upp viktiga teman och resultat. Dessa abstracts bygger på längre texter
som fortfarande är under bearbetning och som befinner sig i olika faser. En slutrapport med
1

1962 godkändes en donation från Riksbanken för skapandet av Riksbankens Jubileumsfond, en oberoende fond
vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (www.rj.se)
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dessa längre texter, som på ett genomgripande sätt beskriver de olika områden som vi forskat
om, kommer under hösten 2011 att läggas ut på Tolkprojektets hemsida.
Texten är disponerad på följande sätt: Under rubriken Tolkning i Sverige beskriver vi
korta fakta om tolkservice i Sverige och hur lagstiftningen som styr tolkservice ser ut. Efter
det kommer tre delar som handlar om det tolkade mötets huvudaktörer, Tolkar,
Tolkanvändare och Klienter/patienter. I dessa tre avsnitt beskrivs och analyseras enskilda
aktörers erfarenheter av att tolka och att tala genom tolk. Därefter kommer ett avsnitt om
Tolkförmedling dess uppdrag och position som mellanhand mellan enskilda tolkar och
tolkanvändares behov. De tre följande avsnitten handlar om tre ”redskap” som staten har för
att garantera tolkservice, Upphandling, Tolkutbildning och Auktorisation (jfr Norström,
Gustafsson och Fioretos 2010). Där kommer frågorna om hur samhället tillgodoser
rättssäkerhet och integration att bli mer framträdande. I avsnittet om Mottagandet av
ensamkommande barn och unga återger vi huvudresultaten från vår delundersökning och
analyserar frågor om språk, identitet och integration. Tolkning placeras i ett väldokumenterat
konkret sammanhang som handlar om enskilda personers möjlighet att kommunicera med
myndighetspersoner och med sina medmänniskor i vardagen. Detta leder till sista avsnittet där
vi diskuterar tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration.

Arbetsmetod och material
Undersökningen är i huvudsak utförd med kvalitativa metoder. Detta innebär att vi arbetat
med intervjuer och observationer. Vi har gjort en enkätundersökning om tolkars arbetsvillkor
och även tagit del av annan forskning. Det insamlade materialet har förankrats och
vidareutvecklats i referensgrupper och seminarier. Textproduktion har skett kontinuerligt och
varit en del av metoden. Den har främst skett i form av mer än 30 presentationer och föredrag,
både i och utanför Sverige, samt i åtta artiklar (bilaga 1).
Det fält vi utforskat består av olika aktörer, ofta obekanta med varandras mandat, roller
och positioner även om det finns vissa nätverk. Det är emellertid uppenbart att de är beroende
av varandra för sina respektive verksamheter och att det finns ett behov av att synliggöra
detta. Vi har valt att dela in de olika aktörerna på fältet tolkning i fem huvudområden med
tolken i centrum: 1. Kontakttolkar, 2. Tolkanvändare (läkare, socionomer, lärare, poliser etc.),
3. Klienter/patienter, 4. Tolkförmedling och upphandling och 5. Tolkutbildning och
auktorisation.

5

Skriftliga dokument och annan forskning
Hur politiken på kontakttolkningens område har formats, etablerats och förändrats framgår av
offentligt material som statens offentliga utredningar (SOU) och remissvar på dessa,
propositioner, svensk Författningssamling (SFS), direktiv från departement och myndigheter,
Riksdagens protokoll, Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) och Kammarkollegiets (KamK)
skrivelser. 2 Vi har tillgång till privata arkiv med material från 1970-talet och framåt, bland
annat icke publicerade rapporter, tidningsurklipp, personliga brev och fotografier.
Internationellt finns omfattande forskning om tolkning. Denna bedrivs inom discipliner
som lingvistik, sociolingvistik, kommunikationsvetenskap och språk. Olika utgångspunkter i
denna forskning är antingen studier av språket i sig med struktur, grammatik och syntax
och/eller språkets användning och mening i olika sammanhang. Viktiga språkfilosofiska
diskussioner har handlat om skillnaden mellan monologisk och dialogisk kommunikation
samt om skillnaden mellan enspråkig och flerspråkig kommunikation och detta har utvecklats
av bland andra Wadensjö (1992, 1998); Roy (2000) och Angelelli (2004).
Andra forskare ägnar sig åt kontakttolkars yrkesroll och yrkesetik t ex Hale (2007), Lee
och Buzo (2009), Pöchhacker och Shlesinger (2008), Pöchhacker (2010), Skaaden (2010).
Studier har då gjorts av kontakttolkning inom olika sektorer, framförallt rättstolkning, t ex
Berk-Seligson (2002) och Hale (2004) och sjukvårdstolkning Englund (1991), Bowen och
Kaufert (2003) och Angelelli (2004) eller kontakttolkning för en viss kategori, som barn, t ex
Nielsen (2011). Vissa forskare förespråkar en strikt opartisk tolkroll och andra förespråkar
mer anpassade tolkroller för olika sektorer. Hur tolkens roll definieras påverkar den
yrkesetiska diskussionen. Flera av de dominerande forskarna inom kontakttolkning i talade
och teckenspråk är verksamma vid olika universitet som tolkutbildare.
I Sverige finns två professorer med inriktning på tolkning och översättning, Birgitta
Dimitrova Englund och Cecilia Wadensjö. Båda är verksamma vid TÖI, Stockholms
universitet och båda har haft omfattande inflytande även internationellt genom sin forskning
om tolkning som interaktion och särskilt i studiet av tolkning inom asylutredning och
sjukvård. Andra exempel på forskning om kontakttolkning i specifika sammanhang är Niklas
Torstensson som i sin avhandling (2010) undersöker betydelsen av att tolkar talar ”bruten”
svenska i rätten och Olga Keselman (2009) som i sin avhandling har analyserat
asylutredningssamtal via tolk med ensamkommande barn.
Det finns ytterligare några exempel på annan forskning som undersöker kontakttolkning
utifrån andra discipliner. Elisabeth Björk Brämberg (2008) har undersökt patienters erfarenhet
av att tala genom tolk i vårdsammanhang och Nabi Fatahis (2010) avhandling handlar om
tolkning inom vården med fokus på tolkens roll.
Det som är unikt med vår forskning är att det handlar om hela fältet tolkning i Sverige
och dess ideal och praktiker. I denna forskning har vi inte utgått från ett visst språk eller en
viss sektor i samhället.

2

En författningstext anges med sifferkombination och utan att SFS skrivs ut. En ensam sifferkombination,
exempelvis 1994:137, betyder m.a.o. att texten återfinns i SFS.
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Intervjuer och observationer
Intervjuer och observationer är viktiga redskap för att kunna iaktta miljö, struktur och
situation, vilket är grundläggande för att förstå erfarenheter av makt, neutralitet, rättssäkerhet
och jämlikhet (Clifford 1997; Frykman och Gilje 2003; Holstein och Gubrium 2003). Vi har
genomfört nära 200 djupintervjuer. 26 tolkar och 10 personer som kommit till Sverige som
ensamkommande barn har intervjuats i tre omgångar med olika teman.3 Det har varit
livshistoriska intervjuer av öppen karaktär där forskningspersonen fritt fått berätta om och
reflektera över sina erfarenheter. Formmässigt liknar denna intervjuteknik ett samtal.
Vi har gjort tysta och deltagande observationer. Tyst observation innebär att forskaren
iakttar och lyssnar, till exempel vid tolkade möten. Deltagande observation innebär att
forskaren deltar i aktiviteter och för samtal med berörda personer, till exempel i
ensamkommande barns och ungas aktiviteter.

Rummet har ljusgröna och vitmålade vävtapeter. Golvet täcks av en matta av korkimitation i plast. Ljusa
björkmöbler. Ett stor svängt skrivbord vid fönstret och några hyllor. Men i övrigt ganska kalt. Handläggaren
börjar med några artighetsfraser. Edward tolkar lågmält och ser hela tiden på dem han tolkar för. Lyssnar
intensivt och inleder varje fras med ett bestämt Mm. Han sitter ömsom framåtlutad med armbågar på bordet
ömsom bakåtlutad. Precis som de andra två. Klienten talar vänd direkt till tolken, men ser sedan på handläggaren
när denna talar svenska och nickar lite instämmande. Så hon kan uppenbarligen hänga med lite grann i svenskan.
Handläggaren ser mest på klienten, ibland på Edward. Samtalet går runt, runt, samma saker upprepas gång på
gång. Klienten vill inte lyssna på handläggarens råd. Till slut avslutar handläggaren diskussionen. Hon slår sig
för bröstet och säger lite urskuldande att nu har hon lagt massor av kraft på att försöka övertala utan resultat.
Edward tolkar detta, men härmar inte. Han sitter överhuvudtaget ganska stilla. Men gesterna och samspråket
mellan de andra finns ju där ändå. Det är ett integrerat samspel men Edward verkar dock lite seg, och gäspar en
bit in i diskussionen (Fältdagbok).
3

Intervjuerna med tolkar och med ensamkommande barn och unga är hemligstämplade. Efter projekttiden
överlämnas intervjuutskrifter och observationsprotokoll till Folklivsarkivet vid Lunds Universitet, okodade med
sekretesskydd enligt 7 kap. 24 § Sekretesslagen (1980:100) Allt som används i publika sammanhang är
avidentifierat. Alla observationer och intervjuer föregicks av informerat samtycke med samtliga närvarande
parter. För barn och unga krävdes god mans medgivande.
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Observationer har gjorts av tolkar under deras arbetsdagar, tolkar och tolkanvändare under
tolkade samtal, telefontolkade samtal på gruppboende, domstolsförhandlingar med tolk och
tolkförmedlare under vardagligt arbete. Observationer har även gjorts vid grundutbildning och
fortbildning av tolkar, examinationer vid grundutbildningens olika moment och
auktorisationsprov på Kammarkollegiet. Till avdelningen observation hör också att vi följer
flera upphandlingar av tolkförmedling.
Referensgrupper
Parallellt med intervjuer och observationer har vi arbetat med fem referensgrupper: tolkar,
tolkanvändare, förmedlare/upphandlare, utbildare och klienter/patienter. Den sistnämnda
består av vuxna personer med permanent uppehållstillstånd, som kom till Sverige som
ensamkommande barn eller unga. Referensgruppernas samlade erfarenhet och kunskap har
varit viktig eftersom forskarna därmed kunnat pröva och diskutera olika möjliga situationer
som de intervjuade tolkarna berättat om eller som observerats. Referensgrupperna har haft
möjlighet att förbereda sig inför mötena genom på förhand utskickade texter och frågor.
Seminarier
Ytterligare fördjupningar i förståelsen av fältet skapades genom två gemensamma seminarier
med samtliga referensgrupper och särskilt inbjudna deltagare. Underlagstexter och frågor
skickades ut i förväg. Vid dessa seminarietillfällen arbetade vi i tvärgrupper och med
referensgrupperna för sig samt i plenum. Det har inte tidigare förekommit att någon samlat
alla dessa aktörer till gemensamma möten och fördjupade diskussioner. Fem
forskarseminarier har hållits under projekttiden, två på Avdelningen för etnologi med
folklivsarkivet, Lunds universitet, ett på Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
och två seminarier på andra universitet.
Enkät
Under våren 2011 genomfördes en enkätundersökning om hur tolkar ser på sina arbetsvillkor.
2000 frågeformulär skickades ut till tolkar över hela landet, av dessa var ca 600 auktoriserade.
477 svar kom in. Enkäten kommer att slutbearbetas separat under hösten 2011.
Spridning
Mellan 2008 och 2011 har vi vid 31 tillfällen gjort presentationer om Tolkprojektets
framväxande resultat vid konferenser, seminarier och möten. Av dessa har sju varit i
internationella sammanhang. Vi har deltagit i ytterligare ett tiotal konferenser och möten som
berör tolkfrågor och/eller ensamkommande barn och unga och i en referensgrupp för
tolkutbildning i HBT-frågor, initierad av RFSL.
Hemsida
En viktig metod för att informera om forskningsprojekten har varit att ha en uppdaterad
hemsida. På denna kan man läsa om projekten, följa forskarnas arbete och kommunicera med
dem. I ett kalendarium har angivits vad som sker vecka för vecka och var tredje månad till
och med kvartal ett 2011 har ett kvartalsbrev lagts ut.
8

Teori och metod för bearbetning och analys
Den sammantagna textmassa som genererats av intervjumaterial, observationsanteckningar,
protokoll från referensgruppernas möten, har vi enligt kulturanalytisk metod analyserat genom
tematisering, kontrastering och perspektivering (Geertz 1973, Ehn & Löfgren 2001).
Bearbetning har skett i ständigt pågående diskussioner i forskarteamet och med
referensgrupperna samt genom deltagande i etnologiska och kulturteoretiska seminarier och
konferenser.
För att förstå tolkens position som mellanhand och hur makt, lojalitet, ansvar och
rättssäkerhet hanteras, var det viktigt att utforska hela det tolkade mötets dynamik och sociala
sammanhang likaväl som de processer själva tolkningsakten innebär (Angelelli 2004).
I analysen utgick vi från tre dimensioner:




den enskilde individen
det konkreta mötet
strukturella mönster och förutsättningar i det ”mångkulturella” samhället

Enskilda tolkars erfarenheter av sin roll står i fokus för denna studie men också andra aktörers
erfarenheter. Inom aktuell kulturteori är det främst fenomenologiska riktningar som intresserat
sig för betydelsen av erfarenhet. Till skillnad från begreppet upplevelse, som används om en
direkt levd händelse, används begreppet erfarenhet om integrerade upplevelser, som har
hunnit tänkas igenom, förstås, förklaras och som kan ses som kunskap om den upplevda
stunden (jfr Frykman och Gilje 2003).
Individers berättade erfarenheter är tillsammans med observationer viktiga att
dokumentera, beskriva och analysera för att skapa kunskap om hur tolkning går till och hur
olika aktörer uppfattar den. Det handlar här om kunskap som ofta är tyst eller dold och som
förvaltas av enskilda aktörer men sällan lyfts upp till mer systematisk diskussion eller analys.
Genom vår forskning genereras därmed kunskap om det tolkade mötet i praktiken och det är
främst den vi kommer att skriva om. I analysen lyfter vi in och undersöker andra dimensioner
som finns ”utanför” den individuella erfarenheten, i skärningspunkten mellan ideal och
praktik. Det vill säga vi undersöker hur det är tänkt att vara på ett ideologiskt och samhälleligt
plan och hur det kan vara i praktiken. I denna text börjar vi med ideal om hur tolkning bör gå
till och vad lagen säger. Det som sker i praktiken är ibland något helt annat. Det betyder inte
att det som sker i praktiken är fel, tvärtom kan en analys av olika praktiker ge viktiga
kunskaper om tolkning som annars förblir dolda. Kunskaper som i sin tur kan påverka
formuleringen av idealen.
Tolkning sker i en mötessituation, och det är där aktörernas erfarenheter av tolkning
uppstår. De olika aktörernas upplevelse av ett möte beror på dess syfte och deltagarnas
tidigare erfarenheter och föreställningar om varandras roller. Detta medför att vad individen
gör och säger under samtalet är beroende av vilken position och vilket mandat personen har i
mötet (Norström 2004; Gustafsson 2004; Fioretos 2009).
I det konkreta mötet är det tolkens erfarenheter som står i fokus och här har vi använt oss
av begreppet en kulturell mellanhand. Det är ett begrepp som använts analytiskt inom
kulturantropologi och etnologi för att förstå den position som tolkar eller andra personer har
som befinner sig i ett interkulturellt sammanhang (Szasz 2001; Gustafsson, Norström och
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Fioretos 2011). Begreppet kultur är ett komplext begrepp som ofta beskrivs som något som är
eller som människor har och som kopplas till etnicitet, eller nationalitet. Inom etnologi
används kultur istället som ett analytiskt redskap för att utforska alla de delar av mänskligt
samliv som är kollektiva och som handlar om vardagsliv, meningsskapande, livsstil,
värderingar, seder och bruk. Kultur i denna mening handlar om ett särskilt sätt att förstå alla
livets områden, från politik och lagstiftning till känsloliv och moral och hur kultur produceras
konstant i interaktion mellan människor (jfr Eriksen 2004; Öhlander 2005; Hastrup 2010).
Tolkens mellanhandsposition utgör ett kulturanalytiskt verktyg för att undersöka produktion
av rättssäkerhet, jämställdhet och integration i praktiken, men också betydelsen av till
exempel etnicitet, genus, ålder och utbildningsnivå samt maktrelationer och olika former av
representation och positionering.
För att förstå villkoren för de konkreta tolkade mötena och de enskilda personernas
erfarenheter behövs ett vidare strukturellt och samhälleligt perspektiv och där har vi slutligen
utgått från centrala begrepp inom integrations- och migrationsforskning och som berör ett
mångkulturellt samhälle. Förståelsen för hur den samhälleliga funktionen tolkning fungerar är
en nyckel till många faktorer, som hur resurser förvaltas, hur lagstiftning tolkas och
implementeras, hur tolkservice organiseras och vad det är för tjänst man i slutändan får ut i
form av tolkning i olika situationer (jfr Hale 2007). Det är också en nyckel till förståelse för
nationella självbilder och hur ett samhälle politiskt, kulturellt och socialt hanterar frågor om
integration, pluralism, globalisering, mångkulturalism och flerspråkighet (Kymlicka 1998,
Taylor 1999).
De tre dimensionerna, individ, grupp och mångfald, används i analysen för att få fram
olika perspektiv på tolkens roll och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration och
samtidigt visa hur dessa perspektiv hänger ihop. Varje konkret tolkat möte är avhängigt både
av enskilda aktörers agerande och av samhälleliga och strukturella villkor i form av
exempelvis lagstiftning och ekonomiska resurser.

Tolkning i Sverige
Efter det att invandringen till Sverige reglerades 1968 blev det mer och mer tydligt att
utbildade kontakttolkar behövdes i kommunikationen mellan en individ som inte kan svenska
och en tolkanvändare för att garantera rättssäkerhet (SOU 1972:83). Tillgång till tolk är en
kostnadsfri rättighet och bygger på principen att varje människa har rätt att komma till tals
och fritt uttrycka sig i mötet med representanter för olika myndigheter, kommunala
institutioner, sjukvård och rättsväsende. Grundprinciperna är likabehandling och delaktighet.
Inom den offentliga sektorn i Sverige har anställda rätt att beställa tolk om den anställde
inte kan kommunicera med klienten/patienten på grund av att det inte finns ett gemensamt
språk. Om patienten/klienten har en hörselnedsättning eller är döv kallas en teckenspråkstolk
och om det är klient/patient som inte talar svenska kallas en kontakttolk. Klienten/patienten
har inte möjlighet att själv boka tolk även om bokning ofta sker i samråd (Tillgång till tolk
1999).
År 2004 beräknas att det totala antalet tolkade timmar inom den offentliga sektorn
uppgick till 650 000 i mer än 120 språk (SOU 2005:37). Utan tvekan har antalet tolkade
timmar stigit sedan dess och vi beräknar på basis av siffror från Göteborg att år 2009 tolkades
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det i hela landet mellan 1,2 och 1,5 miljoner timmar i omkring 170 språk. Ett mörkertal är att
många tolkningar utförs av icke utbildade tolkar, anhöriga, inklusive barn och vänner. De
största tolkspråken var 2010 arabiska, somaliska, dari och olika kurdiska språk.
Bild på de språk som representeras i svaren i
enkät om tolkars arbetsvillkor: Albanska,
Amarinja, Arabiska, Armeniska, Assyriska,
Azeri, Badinani, Badini, Bengali, Berberiska,
Bosniska, Bulgariska, Burmesiska, Danska, Dari,
Edo, Engelska, Eshan, Estniska, Farsi, Finska,
Franska, Georgiska, Grekiska, Hindi, Ishan,
Italienska, Japanska, Jugrati, Kantonesiska,
Kinyarwanda, Kirundi, Krio, Kroatiska, Kurdiska,
Kurmanji, Lao, Lettiska, Lingala, Litauiska,
Luganda, Makedonska, Mandarin, Moldaviska,
Mongoliska, Nederländska, Norska, Pashtu,
Persiska, Pidginengelska, Polska, Portugisiska,
Punjabi, Rumänska, Ryska, Samiska, Serbiska,
Serbokroatiska, Slovakiska, Slovenska,
Somaliska, Sorani, Spanska, Suryoyo, Svenska,
Swahili, Syrianska, Uiguriska, Thai, Tigrinja,
Tjeckiska, Tjetjenska, Turkiska, Turkmeniska,
Tyska, Ukrainska, Ungerska, Urdu, Uzbekiska,
Vietnamesiska, Yoruba (81)

Tolkning finansieras genom offentliga medel. Förutom Kammarkollegiets tillsyn över
auktoriserade tolkar finns ingen granskning av tolkverksamheten i Sverige. Det är därför svårt
för klienten/patienten att hävda sina rättigheter och för tolkanvändaren att göra en verklig
mätning av kvaliteten på de olika tolkförmedlingarna.
Lagar i Sverige som reglerar tolkanvändning
I Sverige har myndigheter, domstolar och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid
behov anlita tolk. Detta ansvar regleras i flera lagar. Här tar vi endast upp de mest avgörande
lagarna.
Om part, vittne eller annan som ska höras inför rätten inte behärskar svenska språket ska
rätten vid behov anlita tolk enligt Rättegångsbalken (1942:740, 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9§)
och Förvaltningsprocesslagen (1971:291 50 §).4 Om en part eller ställföreträdare för part har
rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i rättegång, ska enligt Lag om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724 16 §) tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i
Rättegångsbalken (5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9§) och Förvaltningsprocesslagen (50-52§§).
Nordiska medborgare har speciella rättigheter vad gäller tolknings- och
översättningsservice. Dessa rättigheter är specificerade i den Nordiska Språkkonventionen
(SÖ 1982:93).

4

För ändringar i Rättegångbalken 5 kap. 6-8 §§ se Lag (1975:589), Lag (1975:1288) och Lag (1984:131).
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Förvaltningslagen reglerar hur handläggning ska ske från myndigheternas sida. Där
specificeras att en myndighet bör använda tolk vid behov (1986:223, 8§).
Varken i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i Socialtjänstlagen (2001:453) finns
rättigheter och skyldigheter rörande kontakttolkning reglerade. I Hälso- och sjukvårdslagen
(2 §) fastslås emellertid att hälsovård måste ges och att vården och behandlingen ska så långt
möjligt utformas och ges i samråd med patienten med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet.
Genom att stifta lagar konstaterar staten att rätt till tolk är ett samhällsansvar. Lagarna
säger emellertid inte något om kompetenskrav.

Tolken
En tolk förmedlar kommunikation mellan människor som inte delar språk. De vanligaste
inriktningarna inom yrket är kontakttolk, teckenspråkstolk och konferenstolk.
Kontakttolkars tolkningssituationer varierar oerhört. En dag kan börja på
mödravårdscentralen med ett ultraljud, fortsätta med ett vårdnadsärende hos
socialförvaltningen, för att därefter handla om njursten på sjukhuset eller ett polisförhör.
Nästa dag kanske handlar om ett narkotikamål i tingsrätten. Tolkning kan ske på plats eller
via distans genom telefon- eller videotolkning. Olika situationer kräver olika former av
tolkning, exempelvis konsekutiv tolkning, dialogtolkning och simultantolkning.5 Att tolka på
plats eller på distans ställer lite olika krav på tolken, men de grundläggande kompetenser är
desamma.
Exakt vilka kompetenser en kontakttolk i talade språk ska ha finns inte fastställt i något
styrdokument i Sverige men är däremot väl beskrivet inom internationell tolkforskning (jfr
Pöchhacker 2010). Olika aktörer på fältet anser att de viktigaste kompetenserna är språk,
realiakunskap, terminologi och kunskap om tolketik och tolkteknik6. Till det kommer
önskemål om personlighets- och karaktärsdrag. Vi har talat med tolkar om vad det är man gör
när man tolkar i ett samtal och vilka kompetenser som krävs för att kunna tolka (tolkningens
praktik). På några sekunder måste man lyssna, ta emot och sända budskap, hitta rätt fackterm,
men också välja rätt ord till rätt person. Hur uttrycker sig en tonåring, treåring, akademiker
eller bonde på sitt modersmål och vad blir det omtolkat på motsvarande sätt på svenska?
Tolken måste ha kunskap om det ämne som avhandlas under mötet, dess fackspråk, regler och
förordningar men också om sociala och kulturella koder samt hantera tabun, känslor och
rädslor.
Tolkars roll och yrkesetik
Tolkars yrkesetiska regler finns samlade i dokumentet God tolksed (2010). Där beskrivs
tolkens roll och etiska ramar. God tolksed är en ”principiellt utformad” vägledning för
5

I konsekutiv tolkning lyssnar tolken färdigt på talaren och tolkar sedan till det andra språket med hjälp av
anteckningar som han eller hon har gjort under det att personen talade. I internationell litteratur skiljer man på
dialogtolkning och konsekutiv tolkning (Lee & Buzo 2009). Dialog betyder då att tolken tolkar åt båda hållen .
6

Tolkteknik innebär bland annat att behärska turtagning, att ta anteckningar, att använda lexikon på ett snabbt
och effektivt sätt, memoreringsteknik och att vara närvarande i det som sker utan att själv påverka.
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auktoriserade tolkar, men samtliga tolkar vi varit i kontakt med känner till detta dokument och
försöker att förhålla sig till det. God tolksed används även av tolkförmedlingar och i
tolkutbildning. De huvudsakliga reglerna är: att tolka allt som sägs i rummet, att tolka i
jagform, att vara neutral och opartisk och att tolken har tystnadsplikt. Samtliga tolkar har
emellertid förmedlat berättelser om när tolkrollen har utmanats på grund av situationen eller
interaktionen med de andra parterna. När tolkrollen utmanas ställs etiken på prov.
Jag tolkar allt som sägs och jag tolkar i jagform
Tolken ska i förväg informera parterna om sin roll. Idealt görs detta genom att tolken får tid
att inleda mötet med att presentera sig, att berätta att tolkningen sker i jagform och att tolken
är neutral och opartisk, har tystnadsplikt och tolkar allt som sägs. Jagformen är viktig för att
upprätthålla neutraliteten och opartiskheten. Genom att tala i jagform ”raderar” tolken sin
egen person och åsikt. Detta sker oftast reflexmässigt och utan att tolkarna reflekterar över det
annat än om parterna inte förstår.
Presentationen är dock inte okomplicerad. En del förklarar att den är som en ramsa som
de räknar upp inledningsvis utan att egentligen vidare gå in på vad den innebär. Andra lägger
däremot vikt vid att verkligen förklara hur t ex tystnadsplikt fungerar. Det beror lite på
situation och vem man tolkar för. Flera tolkar har påpekat att när de presenterar sig för gamla
människor och barn får de förklara extra noga. I undantagsfall känner de sig tvungna att
frångå jagformen. Det kan vidare vara viktigt i vissa fall att tänka på med vilket språk man
presenterar sig på först. Under observationerna upptäckte vi att tolkar inte alltid presenterar
sig. En vanlig förklaring är att tolken har som princip att göra presentationen första och
eventuellt andra gången tolken träffar en tolkanvändare eller klient, men inte varje gång. Det
blir för tjatigt och tar upp dyrbar tid.
Det som tycks vara svårast att förstå för såväl tolkanvändare som klienter/patienter är att
tolken tolkar allt som sägs och att tolken tolkar i jagform. Just dessa två dimensioner av
tolkens roll har gett upphov till många situationer som i efterhand kan upplevas som
komiska.7 Samtidigt finns situationer då jagformen blir tung att bära. Kanske levererar tolken
budskap som känns pinsamma eller kränkande för honom/henne.
Och det är också sånt där som att man förminskar folk. Det är den här gamla mannen som
var hos läkaren och så frågade läkaren. ”Hur länge har du bott i Sverige då?” ”Ja, fyrtio
år.” ”Och kan ingen svenska?” Då sa den här mannen: ”Nej, för jag kom hit för att arbeta
och inte snacka skit.” (skratt) Men det var en ovanlig man. För de flesta säger, hur länge
har du bott i Sverige? Så säger de ”Jag skäms att tala om det.” Det är det vanligare. Så då
krymper de lite där (Intervju).
I andra situationer händer det att tolkar frångår jagform, kanske omedvetet. Detta hände under
en observation av ett pågående asylsamtal med en ung pojke. En timme in i samtalet övergick
7

Fatima berättar om när hon tolkade hos polisen och klienten inte förstod jagform. Polisen sa: Hur kunde du
vara så dum och sno den där kycklingen? Fatima tolkade. Den anklagade glodde irriterat på tolken och sa: Är du
polis eller? Fatima tolkade detta. Polisen svarade: Ja. Fatima tolkade: Ja. Efter det tog det tid innan
missförståndet om vem som tyckte att den anklagade var dum klarades ut (Gruppintervju).
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tolken till att använda tredje person och att därmed tala om pojken. Från att berättelsen
handlade om vad ”jag upplevt” kom den plötsligt att handla om att ”han säger att han har
upplevt”. Ett sådant skifte kan göra något med hur tolkanvändare uppfattar klienters/patienters
tillförlitlighet. Framför allt låter det som att tolken inte litar på pojken och därför distanserar
sig genom att byta från första till tredje person.
Tolkar har berättat att de ibland under tolkning känt sig tvungna att påminna klienter om
att de tolkar allt som sägs. Tolkarna upplever då att klienten inte har förstått det som sades vid
presentationen och att de är på väg att säga saker som de kanske inte vill ska bli
vidarebefordrade. Kränkningar och svordomar är exempel på sådant. Abdel berättar att han
trots att det är många år sedan, fortfarande lider för att han var feg i en situation där två unga
pojkar utsattes för hot av en polis. Pojkarna ertappades när de snattade och de hamnade på
polisstationen dit Abdel blev kallad.
Jag tyckte att jag borde säga någonting. Jag borde tillrättavisa den här polisen, men det
gjorde jag inte /…/ Han hotade de här pojkarna att ”Ni ska skickas hem! Hem till
Burundi. Hem till Afrika” /…/ Jag tänkte att jag har här en mycket svår situation för min
del. Jag är här för att tjäna pengar (skratt). Jag jobbar här, jag ska få lön. Men, jag vet att
betydelsen av polisens beteende inte är förenligt med hans uppgifter. Det är bara
Migrationsverket som skickar folk tillbaks. Inte polisen. Polisen roll är bara att skriva
rapport om vad som har hänt. Inte att skrika och hota. Men jag var feg jag gjorde
ingenting. Och det gör mig fortfarande arg när jag tänker på det här. Varför kunde jag inte
säga till honom att: ”Du vet att det räcker nu. Du behöver inte skrika på dem”. Men jag
gjorde inte det (Intervju).
Tolkar beskriver hur nästan alla samtal som de tolkar är ojämlika i något avseende.
Klient/patient befinner sig i underläge gentemot tolkanvändaren. Det är oundvikligt eftersom
den ena parten representerar en myndighet, rättsväsendet eller sjukvården, det vill säga ett
system, medan den andra representerar sig själv och oftast är den som är i behov av något.
Denna ojämlika situation som beskrivs som grundläggande i mötet mellan parterna kan
uppvägas eller stärkas beroende på hur parterna interagerar. Det är i denna balansakt mellan
över- och underläge som tolkens roll utmanas och tolken börjar överväga om han eller hon
ska gripa in i situationen. Med detta resonemang kommer vi in på frågor om tolkens
neutralitet inför innehåll och opartiskhet.
Neutralitet, opartiskhet och jäv
Den som använder tolk måste kunna lita på att tolken inte gynnar eller missgynnar
någondera parten. En förutsättning för att parterna ska känna detta förtroende är att tolken
förhåller sig neutral i de frågor som tolkningen berör. Tolken får således inte låta sin egen
uppfattning i sakfrågorna komma fram när hon utför uppdraget. Detta innefattar alla
moment från det att tolken får uppdraget till det att uppdraget avslutas. Vidare får tolkens
inställning till parterna inte påverka tolkningen (God tolksed 2010).
I situationen som Abdel beskriver ovan balanserar han mellan partiskhet och opartiskhet. Han
står inför etiska dilemman på flera nivåer. Det handlar om en ojämlik situation och att han
upplever att det räcker med skrikandet. Abdel blir som tolk här ”medskyldig” till skriken och
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hoten som är oberättigade och som gör pojkarna oerhört rädda. Han görs till ett redskap för
dessa hot och det är där hans funderingar över att han faktiskt utför ett arbete som han får lön
för kommer in. Samtidigt uppfattar han att uppdraget blir oetiskt genom att han bidrar till en
orättvis situation. Dessutom hotar polisen med något som strider mot lagen och polisens egna
befogenheter. Abdel upplever att han på något sätt borde stå upp för rättssamhället och
pojkarnas rättigheter (Jfr Camayd-Freixas 2010). Tolken hamnar i frontlinjen mellan skilda
intressen. I detta exempel är det inte enbart de hotade personerna som tolken känner lojalitet
med utan också med grundläggande idéer inom rättssamhället och mänskliga rättigheter.
Neutralitet handlar om att inte låta egna uppfattningar i sakfrågor påverka hur man tolkar.
Tolkar själva säger vid presentationen att de ska vara neutrala, men vad innebär det i
praktiken? Begreppet har många dimensioner som vi uppfattar att tolkar inte riktigt har tänkt
igenom. Vad innebär det att man har ett kön, en klasstillhörighet, nationalitet eller religion?
Föreställningar om betydelsen av att tolken ursprungligen kommer från samma land som
klienten kan leda till svåra lojalitetskonflikter.
Det finns en idé om att neutralitet skulle öka om man tolkar via telefon. Flera berättelser
från tolkar handlar dock om situationer där man via telefon upplever samma dilemman och
kanske ännu starkare än om man varit på plats. Daud berättar:
Det var asylhälsa och det var ingen läkare utan det var en sjuksköterska. Patienten, en
dam klagade på återkommande hjärtbesvär. Sjuksköterskan ställer lite frågor och kommer
fram till att det inte är något akut. Kvinnan säger igen: ”Nej, men vänta jag säger att jag
har hjärtbesvär och jag är väldigt orolig. När jag känner dessa besvär då är det smärta vi
talar om. Ibland så kan inte jag stå ut med dem.” Sjuksköterskan svarade: ”Enligt de
regler och lagar som finns så är det inte ett akut problem och då kan tyvärr inte
sjukvården hjälpa dig så länge du är asylsökande och du inte har fått uppehållstillstånd.”
Jag tänkte: ”Du är sjuksköterska och har en patient framför dig som är sjuk. Du kan väl
åtminstone undersöka henne. Hon klagar på smärtor och nu har ni tagit emot henne.” Här
ville jag genom att använda språket övertala sjuksköterskan och se till att hon går vidare
och att hon hjälper damen…(Intervju).
Daud upplevde damen som svag och i underläge och att om han hade varit på plats hade
sjuksköterskan kanske inte kunnat avvisa henne lika abrupt. Flera tolkar tar upp det faktum att
det blir ”lite trevligare” när en tolk är med, att alla parter skärper sig extra. Men kanske inte
när tolkningen sker via telefon.
Exemplen som Abdel och Daud lämnar handlar om hur neutraliteten kan utmanas och hur
tolken antingen på eget initiativ eller ofrivilligt kan göra sig till part i situationen. Hade Daud
varit på plats kunde en jävsituation uppstått om han tagit parti för damen mot sjuksköterskan.
Precis som han själv beskriver är det systemet, att asylsökande nekas vård, som gör honom
mest upprörd och alltså är det sin egen åsikt som han skulle vilja framföra genom att ta
damens parti. Jäv så som det beskrivs i God tolksed handlar annars främst om de tillfällen då
tolkens opartiskhet kan ifrågasättas i förväg därför att:
Ärendet angår tolken själv eller en nära släkting. Tolken har en skuldsättning eller av
annan anledning är ekonomiskt beroende av någon av parterna. Det i övrigt finns någon

15

särskild omständighet som kan rubba förtroendet för tolkens opartiskhet (God tolksed
2010).
Det finns dimensioner av språk som är viktiga att förstå och som gör att tolkning aldrig kan
vara neutral hur väl tolken än kan hantera dylika ovan nämnda situationer. Det beror på att i
översättning från ett språk till ett annat synliggörs kulturella föreställningar. Språk är ett
medium genom vilket tankar, idéer och känslor representeras inom en kultur (Hall 1997).
Saker och ting ges med andra ord olika mening i olika kontexter (olika tider, platser, och
människor) och detta uttrycks via språket som alltså aldrig är kulturellt neutralt. Tolken kan
genom sitt ordval eller en betoning förändra budskap och de olika parternas position. Om
läkaren säger avföring och tolken tolkar bajs händer något, läkaren framstår som barnslig.
Tystnads- och vittnesplikt
När polisen hotade de två pojkarna förde Abdel en tyst dialog med sig själv och kom fram till
att inte gå ur tolkrollen. Efteråt menar han att han var feg och inte stod upp för deras
rättigheter. Alternativt kunde han ha anmält polisen efteråt. Men då finns problemet med
tystnadsplikten. Tystnadsplikt är hårdare reglerat för tolkar än neutralitet och opartiskhet
eftersom sekretesslagen omfattar alla tolkar, inte enbart auktoriserade. I God tolksed hänvisas
till sekretesslagen och det står:
En tolk som fått kännedom om vissa uppgifter vid tolkning hos en myndighet omfattas av
sekretesslagen och har samma yttrandefrihet – och tystnadsplikt – som en tjänsteman
(God tolksed 2010).
Tystnadsplikt är aldrig förhandlingsbart och kanske samtidigt den etiska regel som gör tolken
mest sårbar. Det är beträffande tystnadsplikten som särskilt klienter och patienter visar upp
mest misstänksamhet. Hur ska man kunna lita på att tolken inte berättar för någon annan?
Tolkar som arbetar på mindre orter förklarar att tystnadsplikten ständigt måste försvaras och
att man genom att hålla hårt på den blir en vinnare i längden. Vägen dit kan emellertid
innebära både hat och isolering. Man kan inte umgås med sina landsmän. En del löser detta
med att tolka på en annan ort än där man bor eller omvänt, att man umgås med vänner på
annan ort. Flera tolkar berättar att de privat aldrig hälsar på en klient innan denne/a har hälsat.
En klient som är ute med sin familj eller vänner ska aldrig behöva hamna i den situationen att
tolken hälsar och att de andra frågar vem det är. Andra berättar hur klienter testar tolken
genom att ställa frågor som: Min fru var hos läkaren igår och jag hörde att du tolkade. Var
det något allvarligt? Tolken svarar då att det är möjligt att jag tolkade, men jag kommer inte
ihåg.
I God tolksed står med hänvisning till rättegångsbalken, att tolkar har vittnesplikt liksom
alla andra medborgare. När man vittnar inför domstol är man skyldig att även lämna uppgifter
som normalt omfattas av tystnadsplikt (God tolksed 2010).
Kim berättar hur hon mot sin vilja fick tystnadsplikten upphävd av domstol. Hon hade
tolkat i ett brottmål där ett av offren plötsligt ändrade hela sin historia och hävdade att det var
tolken som hittat på allt. Det var i slutet av en lång polisutredning och Kim kallades som
vittne till det hon hade tolkat under alla dessa månader som utredningen pågått. En annan
diskussion som förts bland tolkar är gränsen för tystnadsplikt. I referensgruppen med tolkar
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har en händelse tagits upp ett flertal gånger. Den gäller en tolk som under pågående
polisförhör blev lämnad ensam med den anklagade, som då passade på att bekänna för tolken
att han var skyldig. Tolken sade inget till poliserna när de kom tillbaka, men ringde senare till
åklagaren. Det slutade med att tolken kallades in som vittne i utredningen.
Personer som tolkar ideellt
Vid sidan av de professionella tolkarna vill vi kort nämna fenomenet ”ideella” tolkar. Hit
räknas alla de familjemedlemmar; barn, släktingar och vänner som ställer upp och tolkar åt
anhöriga och vänner. Genom att använda ideella tolkar undergräver tolkanvändaren sitt eget
ansvar och utsätter klienten/patienten för risken att inte bli korrekt behandlad. En
professionell tolk kan hållas ansvarig för sin tolkning medan en ideell tolk inte är neutral och
opartisk utan snarare befinner sig i jävsituation. Ideella tolkar kan lägga sig i samtalet och
tolkar inte alltid allt som sägs. Som tolkanvändare kan man inte förvänta sig att ideella tolkar
ska vara kunnig i realia och terminologi, eller förvänta sig mer än nödtoftigt språk i övrigt.
Det finns situationer då ideella tolkar, professionella eller amatörer används för att det
inte finns någon finansiering. Ett exempel är de läkarmottagningar för gömda flyktingar som
finns på olika platser i Sverige. En sjuksköterska som själv arbetar ideellt på en sådan
mottagning förklarar att varje arbetspass avslutas med att alla samlas och ”pratar av sig”. Vid
dessa pass uppstår ofta diskussion om hur man löst olika problem och många gånger har
tolkar ställt frågor eller gett instruktioner till sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor etc. Lika
ofta har de själva fått feedback. Sjuksköterskan tar som exempel att hon hade en tolk som la
sig i med egna åsikter. I stunden lät hon det vara, men efteråt diskuterade de igenom varför
detta inte var så bra (Fältanteckningar).
Vad tolken bör/kan göra
I studiet av vad som är styrande för tolkens roll och yrkesetik har vi utgått dels från idealen,
formulerade i God tolksed där det föreskrivs vad tolken bör göra och dels från praktiken,
situationen och samspelet med dem som man tolkar för. Varje tolkad situation är å ena sidan
unik och kan inte generellt beskrivas utom i sina rutindelar. Parterna (som ibland är fler än
två) har olika förväntningar på och föreställningar om tolken och tolkrollen. Flera
dimensioner av tolken som person aktualiseras, exempelvis kön, klass, etnicitet och ålder. Å
andra sidan har en bild vuxit fram som visar att etiska dilemman som uppstår i samband med
tolkade möten inte är så unika och specifika som man kan uppleva i stunden. De är inte heller
bundna till vissa personer, en särskild sektor eller situation. Etiska dilemman av samma
karaktär kan uppstå i rättssalen likaväl som på vårdcentralen.
Tolkarna delar dessutom många problem med tolkanvändarna. För att gemensamt öka
förståelsen av och möjligheten att hantera vad som händer, är det viktigt att etiska frågor
diskuteras i samråd mellan tolkar och tolkanvändare. I exemplet ovan uppfattade
sjuksköterskan dialogerna med tolkar som lärorika. Liknande dialog förekommer ytterst sällan
i offentligt finansierad tolkning, men skulle kunna leda till ökad förståelse för varandras
uppdrag. En ökad förståelse från tolkanvändares sida av vad tolkning innebär skulle kanske
leda till insikt om varför ideella tolkar i offentliga institutioner inte ska förekomma, vad som
kan förväntas av en professionell tolk och även medföra ömsesidig respekt för varandras
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roller, uppdrag och yrkesetiska regler. En sådan dialog försvåras emellertid av de strikta regler
som finns i God tolksed.
De brittiska forskarna Kredens och Fowler (2010) har undersökt vilka slags etiska
dilemman en kontakttolk ställs inför i vardagen i sin yrkesutövning och hur man
hanterar/löser dem. De har ”samlat” dilemman ungefär som vi har gjort genom våra
intervjuer, sammanställt och kategoriserat dem för att komma fram till generella typexempel
av vilka de gjort en klassifikation av problem, exempelvis olämpliga bekännelser från klient;
intressekonflikt; slå larm, berätta för auktoriteter; att tolka lögner och misstag och
genusrelaterade frågor. Typexempel och klassifikation av dilemman skulle kunna underlätta
dialogen mellan tolkar och tolkanvändare eftersom det skulle hjälpa till att föra diskussionen
på en allmän nivå.
Avslutningsvis ska vi återvända till frågan om tolkrollen och hur den ska avgränsas.
Angelelli (2004) skriver att hellre än att föreskriva hur tolkens roll under en interaktion borde
vara med hänsyn till en ideal modell skulle en ny teori kunna beskriva tolkens roll baserad på
situationsbundna praktiker på olika arbetsplatser. Den skulle också ta hänsyn till tolken som
en synlig, kraftull individ som har möjlighet att påverka mötet. Om man i linje med detta ska
se på tolkning som något situationellt och relationellt så innebär det att man inte kan jämföra
t ex sjukvårdstolkning med rättstolkning eller konferenstolkning. En slutsats som kan dras är
att det krävs olika kompetenser i olika sektorer och att detta även påverkar tolkrollen. I rätten
krävs att tolken är helt neutral och opartisk och tolkar allt som sägs utan att lägga till eller dra
ifrån. Vid en läkarkonsultation där vården bygger på att båda parter ger varandra information
kanske tolken skulle kunna ta ett större ansvar genom att fungera som en mellanhand.
Veilleux (2010) skriver om tolkar som använts vid Human Rights interviews för att ta reda på
om mänskliga rättigheter har kränkts. Hon menar att ett framträdande drag som skiljer
tolkrollen i en Human Rights intervju från exempelvis rätts- och sjukvårdstolkar är tolkens
speciella funktion som tillitsbyggare. Tolken är ofta den som tar första kontakt och utan
tolken skulle intervjun inte kunna komma till stånd.
En motsvarande diskussion om att tolkar på detta sätt skulle specialiseras och utbildas in i
olika tolkroller med olika yrkesetiska krav, beroende på inom vilken typ av samtal eller
sektorer i samhället de tolkar, saknas i Sverige. Det kan just därför vara konstruktivt att se
närmare på hur man internationellt menar att tolkar kan specialiseras. Utifrån det kan man
problematisera den mer strikta och enhetliga tolkroll som definierats i Sverige. I ljuset av
begrepp som kulturell mellanhand, detektiv, advokat eller grindvakt blir den neutrala och
opartiska position som God tolksed föreskriver tydlig liksom dess begränsningar och framför
allt möjligheter.

Tolkars arbetsvillkor
Förutom tolkens kompetens, personliga och yrkesmässiga erfarenheter och yrkesetiska
förhållningssätt är det arbetsvillkoren och beroendet av andra aktörer som inverkar på och gör
den tolkade situationen komplex. Dessa faktorer är också avgörande för vilken tolk som
kommer till det tolkade mötet och med vilka kompetenser och i vilket skick. Tolkars
arbetsvillkor kommer att bli tydliga vid läsning av övriga delar i denna text och här
sammanfattar vi därför endast kortfattat de viktigaste punkterna.
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I de flesta fall är tolken frilansande uppdragstagare och löst knuten till en eller flera
tolkförmedlingar.8 Vanligast är att tolken själv söker upp och registrerar sig hos en
förmedling. En del av de vi har intervjuat har testats innan de fått börja tolka andra har det
inte. Stora skillnader finns mellan hur tolkförmedlingarna bemöter tolkar som är listade hos
dem. Kommunikationen mellan tolken och förmedlingen sker i hög utsträckning via telefon,
internet eller sms. Förmedlingen sköter i princip planeringen av tolkarnas uppdrag och
arbetsdag. Tolkar som arbetar för flera förmedlingar måste dock själva planera uppdrag från
olika förmedlingar, och resor samt bevaka att rekvisitioner blir betalda i tid och korrekt.
Tolkar arbetar under stress och som exempel säger de bland annat att de inte hinner äta annat
än i bilen eller inte hinner hitta parkering och därför har många parkeringsböter. Denna stress
påverkar tolkningen.
I stora tolkspråk har tolkar som befinner sig högt upp på prioriteringslistorna fullbokade
dagar. Tolkar med färre uppdrag kan däremot ha svårt att försörja sig enbart som tolk. Tolken
får arvode per tolkad tid. Arvodet styrs av de avtal förmedlingen efter upphandling ingår.
Tolken får också en viss faktisk restidsersättning och spilltidsersättning. Vanligen utgår
däremot ingen ersättning för förberedelser. Tolkar som uppdragstagare har inte en
pensionsgrundande inkomst och många tolkar bedömer att de har för låga inkomster för att
sätta av medel till semester och försäkringar. Förutsättningarna för A-kassa är försämrad för
deltidsarbetande tolkar vilket gör att många slutar tolka helt. Det leder i sin tur till att
tolkkompetens i mindre frekventa språk försvinner. Situationen som uppdragstagare hos
många förmedlingar leder inte sällan till att tolkar har svårt att få sjukpenning (jfr SOU
2004:15).
Att tolkarna är löst knutna till en eller flera förmedlingar påverkar lojalitet,
utvecklingsmöjligheter och arbetsmoral. De stannar ofta hos en förmedling som stöttar dem
med handledning, fortbildning, auktorisation och medinflytande även när den förlorar en
upphandling. Hos en förmedling som inte stöttar tolkarna kan lojalitet och arbetsmoral
undergrävas. Det förekommer att tolkar uteblir från tolkuppdrag med kort varsel när de
erbjudits ”bättre” tolkuppdrag av en annan förmedling. Vissa förmedlingar satsar små resurser
på tolkarna, vilket uppges vara en konsekvens av rådande konkurrenssituation, där priserna
pressas för att vinna upphandlingar.
Statliga myndigheter, landsting och kommuner upphandlar tolkförmedling.
Upphandlingar som gäller tolkars arbete, görs alltså ovanför deras huvuden. Många tolkar
säger sig vara listade på förmedlingar som de inte har anmält sig till. Också de tolkar som är
lojala mot sin förmedling tvingas för sin försörjning ofta att registrera sig hos den konkurrent
som vann avtalet, även med sänkt arvode. Systemet gör det svårt för såväl tolkar som för
förmedlingar att skapa kontinuitet.
Domstolsverket är den enda myndighet som har en fast taxa för tolktjänster. Denna taxa
följer den allmänna löneutvecklingen. I flera upphandlingar har förmedlingar vunnit trots att
de lagt anbuden så lågt att om ett uppdrag från domstolen ges till en auktoriserad tolk går
förmedlingen med förlust. Detta har medfört att auktoriserade tolkar går utan uppdrag
samtidigt som icke-auktoriserade och även outbildade tolkar får uppdrag. Güle, auktoriserad
8

Undantag är Västmanlands tolkcentral, som anställt sju tolkar i sju olika språk och Transvoice, som har 50
anställda tolkar i sina två callcenter.
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tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk, berättar att hon vid en upphandling hos
Stockholms läns landsting självmant avsade sig alla uppdrag inom sjukvården eftersom hon
insåg att hon skulle komma att kosta mer än vad förmedlingen skulle få betalt. Tolkar
beskriver detta som resursslöseri och som att patienters medicinska rättssäkerhet förhandlas
bort.
Tolkar berättar om frånvaron av insyn i och tillsyn över tolkförmedlingarnas verksamhet,
liksom om sin egen utsatta position.9 Deras beskrivningar av den situation de befinner sig i,
där upphandling av deras kompetens sker över deras huvuden och bortom deras inflytande,
ser de som exploatering och som ett kvitto på att samhället tilldelar tolkyrket mycket låg
status. Ur deras synvinkel behandlas tolkar av både tolkförmedlingar och kunder som köper
tolktjänster, som ”potatis”, ”kläder” eller ”slit och släng”. Metaforerna är åtskilliga.
Trots denna kritik finns ett lågt intresse för att organisera sig bland tolkar. Batu förklarar i
en intervju att det beror på att tolkar är gamar. I grunden handlar det om att tolkar
konkurrerar om uppdrag på en oreglerad arbetsmarknad. För att förstå tolkars arbetsvillkor
kan det vara av vikt att se närmare på vilka frågor som drivits av yrkesföreningar och inom
fackligt arbete.
1975 bildades yrkesföreningen Sveriges tolkförbund (STOF, www.stof.se). Under de
första åren fokuserade STOF framför allt på utbildning, fortbildning och auktorisation,
handledning och förbättring av tolkars psykosociala arbetsvillkor samt upprättade
samarbetsavtal med SKTF och ST. STOF var bland annat med och tog fram God tolksed i
samarbete med representanter från Rådgivandenämnden för tolk- och översättarfrågor (1978).
STOF har engagerat tolkar runt om i Sverige. I samband med 1990-talets avreglering av
tolkförmedling kom allt större fokus att hamna på problem med sänkta arvoden och
försämrade arbetsvillkor, något som bedöms vara en konsekvens av hur upphandling går till.
Förbundet var pådrivande för framför allt den statliga utredningen om Tolkförmedling (SOU
2004:15), och var också med som sakkunniga i Tolkutbildningsutredningen (SOU 2005:37).
Som förbund har STOF även stöttat enskilda medlemmar när de haft problem med förmedling
eller tolkuppdrag. 2001 kom avdelningen SKTF-Rikstolk till stånd genom STOF:s samarbete
med SKTF. Verksamma STOF medlemmar fick då möjlighet till facklig utbildning och kunde
lämna över arbetet med att bevaka upphandlingar till SKTF.
Andra yrkesföreningar är Auktoriserade tolkar i Väst, AUTOR och Auktoriserade Tolkar
i Uppsala (ATUL). ATUL bildade 2010 Auktoriserade Tolkar i Sverige (ATIS). 2011
bildades Föreningen för Rättstolkar (RT). Yrkesföreningarna arbetar med att på olika sätt
tillvarata auktoriserade tolkars yrkesmässiga, ekonomiska, fackliga och sociala intressen.
En representant för SKTF Rikstolk förklarar att deras viktigaste fråga är att bevaka
upphandlingarna. Att de tillhör samma fackförbund som de största tolkanvändarna,
kommunerna, ser han som en möjlighet. SKTF Rikstolks representant anser att landstingen
behöver informeras om att tolkupphandling med prispress inte fungerar om tolkkompetensen
ska bevaras. STOF har genomfört flera bojkotter där auktoriserade tolkar och tolkar med
9

2004 föreslogs i ett betänkande, Tolkförmedling – kvalitet registrering tillsyn (SOU 2004:15), en lag om
registrering och tillsyn av tolkförmedlingar som därmed skulle utöva sin verksamhet inom ramen för ett statligt
regelverk. Förslaget har hittills inte lett till någon förändring.
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sjukvårdskompetens deltagit, bland annat i Malmö 1999, i Helsingborg och Stockholm 2006.
Även föreningen Auktoriserade Tolkar i Väst hotade 2006 med bojkott av migrationsverket
och landstinget i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Konsekvensen blev att avtal revs
upp, men ledde inte till förbättrade villkor. SKTF Rikstolk driver också frågor om
handledning för tolkar, fortbildning och tolkars relation till tolkförmedlingar. De vill se fler
anställda tolkar och öka arbetsrättssäkerheten beträffande bland annat pensionsförsäkring och
semesterersättning.
Ett stort antal aktiva tolkar arbetar deltid och det innebär att de ofta är medlemmar i andra
fackförbund än SKTF, som därmed inte kan ge dem stöd i tolkarbetet. Tolkar anställda i
Transvoice callcenter har möjlighet att ansluta sig till Unionen. Ett problem är att de flesta
tolkar inte agerar som tillhörande en yrkeskår. Det bidrar till svårigheterna att förbättra
villkoren. SKTF Rikstolk har inte mer än ca 300 medlemmar och Unionen har färre tolkar
anslutna.
Möjligheter och hinder
De tolkar som vi har arbetat med har i grunden en positiv hållning till sitt arbete. Drivkrafter
för professionalisering finns hos tolkarna själva. Likväl handlar många reflektioner om allt det
som undergräver professionalisering och yrkesstolthet: dåliga arbetsvillkor, låg ersättning,
känslan av att vara utbytbar som ”potatis” och känslan av att yrket har låg status i samhället.
Flera tolkar med lång erfarenhet och som på olika sätt engagerat sig i att utveckla och
förbättra tolkarnas situation, via sin förmedling, via fackligt engagemang, genom utbildning
eller annat, har resignerat. De upplever att de inte kan förändra, inte göra sig hörda, inte
erhålla den respekt som yrket borde ha. De är, liksom tolkförmedlingarna själva, kritiska till
frånvaron av insyn i och tillsyn över tolkförmedlingarnas verksamhet. Marknadens villkor,
med allt vad det innebär från vinstintresse från förmedlingarnas sida till de ständiga
fluktuationerna i efterfrågan av olika språkgrupper, tycks utifrån tolkarnas horisont tillmätas
mer intresse och utrymme än deras synpunkter och önskemål. Detta gör att kapabla och
välutbildade tolkar slutar. Genomströmningen av tolkar blir hög och villkoren för tolkyrket
leder till deprofessionalisering. Detta är ett resurs- och samhällsproblem.

Tolkanvändare
Tolkanvändare arbetar inom skilda områden, domstolar, hälso- och sjukvården, socialtjänsten
mm. Det betyder att deras behov ser olika ut. Tolkar anlitas i huvudsak när en tolkanvändare
anser att det behövs för att kommunicera med en klient/patient. I de flesta fall har mötet
kommit till stånd för att en enskild klients/patiens bekymmer och behov ska utredas eller
fattas beslut om. Mötet mellan tolkanvändare och klient/patient kan beskrivas som ojämlikt
med klient/patient i underläge, språkligt, kunskapsmässigt mm. (jfr Arnstberg 1988;
Hertzberg 2006).
Tolken förutsätts kunna yrkesspråket i fråga och även den realia som rör området. I detta
avsnitt har vi samlat tolkanvändares erfarenheter av att arbeta med tolk och hur de själva ser
på sin egen och tolkens roll vid det tolkade mötet.
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Rollen som tolkanvändare
En utredare vid Migrationsverket ställde sig frågan: Man måste säga att frågan kan ställas,
vad är en god tolkanvändare? Är man god för tolken eller för sökande eller är man god för
den här situationen. En god tolkanvändare ska vara lyhörd och uppmärksam på att allt blir rätt
översatt och att även om det är klienten/patienten, som står i fokus är det viktigt att även vara
god för tolken, som tillbringar all sin arbetstid hos olika tolkanvändare. En sjuksköterska med
lång erfarenhet av att arbeta med tolk ger följande råd angående sin roll som tolkanvändare:
För det första ska man ha stor respekt och ödmjukhet för det yrke tolkar har, deras
kunskaper i språk och kommunikation, och man ska veta att det tar längre tid att tala
genom tolk. Viktigt är även att man tänker igenom mötet efteråt, tar med tolkningen när
man avväger hur man ska gå vidare. Det är betydelsefullt att tänka igenom placeringen.
Viktigt är också att som tolkanvändare vara klar över vilka som ska delta i samtalet och i
vilken utsträckning (Sjuksköterska).
I tolkens roll ingår kompetensen turtagning i samtalet, men det är tolkanvändaren som har
huvudansvaret och som tar kommandot över mötet:
Jag bestämmer helt enkelt över tolken. Jag säger till dem: Du ska tolka korta stycken, du
ska tolka ordagrant. Är det någonting som inte går att tolka ordagrant så har du möjlighet
att förklara för mig att det här kan sägas på olika sätt, inte lägga i några egna värderingar
utan du får bara tolka det som sägs, det gäller inte dig, du får inte ha åsikter, du får inte
lägga till eller undanhålla någonting utan du får hålla dig till det som sägs även om det
låter konstigt, även om du inte förstår så vill jag att du förmedlar allting till mig
(Advokat).
Flera tolkanvändare beskriver också hur de förbereder ett tolkat möte. En läkare berättar att
han är noga med att se till att det finns stolar till alla. En polis som förhör barn sitter liksom
barnet vanligtvis i en fåtölj, medan tolken sitter på en låg stol en bit bort. En utredare vid
Migrationsverket använder ett lågt njurformat soffbord där klient och tolk kan sitta bredvid
varandra och ändå se varandra lite grann. Vid telefontolkning arrangeras det annorlunda.
Eftersom tolken inte kan se rummet och de närvarande, introducerar tolkanvändaren tolken till
mötet genom att berätta var mötet äger rum, vilka som är närvarande och först efter det
ombeds tolken att presentera sig.
Ytterst få tolkanvändare anger att de för dialog med tolken även om de tror att det skulle
kunna vara bra. Några tolkanvändare säger att de ger tolkar beröm när det har varit bra, andra
att de endast säger till om det är något som inte fungerat. Beträffande vad som händer med
tolken under svåra tolkningar menar tolkanvändare att det är en arbetsgivarfråga.
Tolkanvändarna har helt enkelt inte tid och utrymme att ha ”eftersnack” med tolkar, som en
sjuksköterska uttrycker det. Det finns undantag, särskilt vid tolkning inom psykiatri.
Det finns likaså lite möjlighet till ”försnack” som skulle kunna innebära att man i förväg
meddelar vad ett ärende ska handla om. Endast tolkar i domstol får möjlighet att läsa på
genom att ta del av stämningsansökan där det framgår vilket slags brott det handlar om och
vilka personer som är inblandade. Många tolkanvändare instämmer i att det vore bra att
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meddela vad ärendet gäller. Ibland kan det emellertid vara svårt av sekretesskäl, exempelvis i
samband med polisingripanden.
Ibland finns det behov av att bryta en pågående tolkning. Oftast därför att klienten inte
förstår tolken. De flesta tolkanvändare drar sig för att avbryta, det tar för mycket tid eller man
vill inte kritisera tolken inför någon annan. Ibland lämnas avvikelserapport till förmedlingen,
men flera säger att de inte riktigt har tid med det.
En bra tolk?
Tolkanvändare uppskattar tolkar som följer sin yrkesetik. Tolkarnas färdigheter kan skilja sig
mycket och vilken tolk som fungerar med en viss tolkanvändare är på många sätt en subjektiv
bedömning. Tolkanvändare använder en rad metaforer om tolkar. Tolken ska vara som en våg
mellan två pelare i havet, Tolkning är egentligen en mekanisk tjänst. Förväntningarna på
tolken går utöver yrkesetiken. Tolken ska vara beredd med ett blåljus och larma när det går
fel, … lite grundempati behövs.
En sjuksköterska, som genomför svåra samtal om tortyr och förföljelse, om barn som dött
eller våldtäkter, säger att ansiktsuttryck och kroppsspråk är mycket viktigt. Om hon slår ned
blicken och börjar skriva och markerar att detta blir för svårt att lyssna till, avstår klienten från
att tala vidare. Detsamma kan hända om tolken markerar att den har svårt att ta in berättelsen.
Att en bra tolk ska kunna härbärgera ytterst svåra ting, orka lyssna på det monstruösa är en
kompetens som efterfrågas, bl. a. inom psykoterapi och i samband med asylutredningar.
En läkare tar upp två begrepp som fångar den svåra balansgången mellan att vara på plats
och osynlig och samtidigt hantera sina känslor och reaktioner. Han talar om tolkar som är ”too
little” eller passiva och tolkar som är ”too much” eller för aktiva. En ”too much” blir en tydlig
aktör och låter egna åsikter, erfarenheter och handlingar ta plats. Detta kan ske omedvetet om
tolken exempelvis måste tröska sig genom svenska språket, talar med gäll röst, osar parfym
eller låter bli att ta av sig ytterkläderna. Måttstocken för vad som är tillräckligt bra är att
tolken inte ska upplevas som en begränsning så att man får sänka ambitionen.
Men det är extraordinärt. För man blir helt upprymd då, för att då har det bara flutit på
och blivit liksom ett flöde, alltså där tolkningen liksom inte hakar upp samtalet
(Psykoterapeut).
Att välja tolk?
Det finns skillnader mellan de yrkesgrupper som är fria att beställa tolk av vem de vill och de
som styrs av upphandling. Många advokater väljer tolkar som de anser fungerar och då är det
inte säkert att kriterier som att tolken är auktoriserad prioriteras. Sjukvårdspersonal, som
också vill välja tolk själva, styrs som regel av upphandling, men i samarbete med
förmedlingen går det oftast att lösa behovet av en tolk som motsvarar de kompetenser som
behövs och för kontinuitetsbehov i behandlingsarbetet.
Även klienten kan ha önskemål. En advokat säger att tolken är där för att han ska kunna
utföra ett bra arbete för klientens bästa. Han brukar försöka få klienterna att åtminstone pröva
de tolkar han föreslår.
Majoriteten av tolkanvändare arbetar inom institutioner som är bundna av upphandling.
De bokar kanske inte ens tolk själva utan via en beställarfunktion som inte är integrerad i
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personalens dagliga verksamhet. Denna distans gör det svårt att bevaka vilka krav som ställs
vid en beställning Jag förutsätter att alla är legitimerade, säger en socialsekreterare.
Andra frågor som berör att ”välja tolk” handlar om tolkars språk, dialekt, etnicitet,
religion och kön. Att välja rätt språk och dialekt är naturligtvis mycket viktigt. Att välja en
tolk av ett visst kön är också ganska vanligt, oftast handlar det om att beställa en kvinnlig tolk.
Till detta tas det stor hänsyn, främst med tanke på klienters önskemål. En psykoterapeut
förklarar att hon alltid beställer en kvinnlig tolk inför det första mötet med en patient om
patienten är en kvinna. En sjukgymnast berättar att hon, för sin egen skull, alltid har kvinnlig
tolk oavsett patientens kön. Etnisk eller religiös tillhörighet är inget som förmedlingar
registrerar, men de har ofta sådan kunskap om tolkarna. I vissa fall är det därför möjligt att få
en tolk med för klienten önskvärd religion eller etnicitet. Det kan också vara tvärtom, att man
absolut inte vill ha en tolk som ingår i den egna ”exilgruppen”. Man kanske ska berätta för
sjuksköterskan att man varit otrogen och är orolig att man smittats med HIV, säger en
sjuksköterska som exempel på när tilliten till tolken måste vara total.
När man tillkallar tolk till ett möte kan tolken vara rumsligt närvarande på olika sätt,
fysiskt (på plats), via telefon närvarande med sin röst eller via bildtelefon eller video
närvarande med röst och på en skärm. I det senare fallet kan tolken se rummet som mötet sker
i och personerna som närvarar. Vissa vill ha tolk på plats och ifrågasätter användandet av
telefontolk när det gäller allvarliga frågor med känslor och svåra berättelser. Andra ser bara
fördelar med telefontolkning och menar att situationen blir mer neutral, att man har större
spridning på tolkarna och tolken aldrig behöver veta vem klienten/patienten är. När samtalen
handlar om känsliga saker kan det tvärtom underlätta. En polis berättar:
Att behöva sitta med en tolk i samma rum och det kanske till råga på allt är en man, och
en kvinna ska berätta om saker som man inte ens pratar om, med någon annan. Det kan då
vara lättare på ett sätt att prata /…/ alltså tolka via telefon.
Telefonen binder tolkanvändarna till den bestämda plats där telefonutrustningen finns
tillgänglig och därför kan det vara svårt att använda telefontolkning inom t ex sjukvården,
men försök pågår på olika sjukhus. En ekonomisk fördel med telefontolkning är att restiderna
mellan tolkningarna faller bort. Transvoice har byggt upp ett callcenter för telefontolkning.
Där kan man beställa tolk och få tolk ”on demand”, något som har upphandlats av
Migrationsverket. Även de som föredrar telefontolkning finner situationer som kräver tolk på
plats:
… det kan ju vara vid tillfällen när vi ska åka ut och verkställa någon…, oftast är det
någon familj som vi …, knackar på tidigt på morgonen och hämtar dem, packa och resa,
allting är färdigt. Då får vi ha tolk med (Polis).
I vissa fall måste de som föredrar tolk på plats använda telefontolk, kanske därför att det är
omöjligt att få en tolk i ett visst språk på plats eller att klienten inte vill ha en tolk som
kommer från närområdet.
Det viktigaste argumentet för många tolkar att vilja tolka på plats är, att förutsättningen
för att tolkningen ska bli så nära originalbudskapet som möjligt är att man är närvarande i
situationen, ser kroppsspråket, minspel och parternas interaktion. Tolkanvändarna talar
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mindre om detta, men det finns ett par som har tagit upp att de känner sig hämmade i sin
kommunikation med klienten om tolkning sker per telefon. En annan invändning mot
telefontolkning är att risken för missförstånd ökar. Om klienten/patienten säger jag förstår
inte kan det vara svårt för tolken att veta om det är tolkanvändaren eller tolken som
klienten/patienten inte förstår.
Ett dilemma vid telefontolkning är frågan om sekretess och tystnadsplikt. Tolkanvändare
har berättat att de har fått namn och nummer från förmedlingen till en kvinnlig tolk. När de
ringer upp svarar en man. När tolkanvändaren frågade efter tolken svarade personen att jag
tolkar i stället för att min fru sitter och ammar. En annan tolkanvändare berättar att hon hört
en tolk mitt i ett telefontolkat samtal fråga ketchup eller senap? Han stod alltså och sålde
korv, eller Hon satt nämligen på en buss, vet du. Och jag sa: du kan väl inte tolka, du har ju
tystnadsplikt, du kan väl inte…, då blev jag arg på tolkförmedlingen också. Så får det ju inte
gå till (Polis).
Specifika problem
Vid varje tolkat möte skapas något som vi kallar ”rummets dynamik”. Begreppet handlar om
hur olika dimensioner i det tolkade samtalet påverkar varandra. Vid på plats tolkning är
rummet ofta möblerat i trekant för det tolkade samtalet. På det sättet kan tolkanvändare och
klient/patient ha ögonkontakt med varandra medan tolken kan iaktta bägge talare för maximal
överföring av hela budskapet.

Normalt tar tolkanvändaren kommandot när klient och tolk anländer till mötet; hälsar, visar
platserna och ger tolken utrymme att göra sin inledande presentation. Detta kommando blir
självklart när tolkanvändaren befinner sig på sitt kontor, men kan vara svårare att ta när
scenen för tolkningen ändras. Ett exempel från en intervju med en tolkanvändare som berättar
om ett hembesök hos en familj som hon tidigare träffat på sitt kontor med samma tolk:
… intressant att se hur den tolken förhöll sig. Hon förhöll sig väldigt annorlunda då när vi
var på hembesöket jämfört med när hon var här. /…/ det är ju jag som bestämmer här i
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mitt rum /…/ Men när vi var på hembesök, då var hon.., då förhöll hon sig helt
annorlunda. /---/ Då var hon mer som en bekant som satt och var social och skrattade så
där socialt (Psykoterapeut).
En psykoterapeut tar upp att det försvårar när tolken engagerar sig i klienten, något som är
tydligt när det gäller barn.
… och så, så blir det ändå något i röstläget, i kroppshållningen, i blickkontakten som
förändras när man talar med barn. Jag vet inte om det är någon slags ansvarskänsla som
går igång kanske, tolken tänker att för att fånga barnet så måste tolken vara med och
fånga det också. Men jag tänker det är jag som ska fånga barnet, det är mitt ansvar, så luta
dig tillbaka och sitt kvar där. (Psykoterapeut).
Andra faktorer som påverkar rummets dynamik är tid, klasstillhörighet och utbildningsnivå;
att läkaren talar fackspråk och använder svåra ord som den outbildade patienten inte förstår
eller att tolken kanske förenklar läkarens språk och förskönar patientens.
Ett problem som tolkanvändare tagit upp är känslan av att begränsas genom tolkens
faktiska kompetens. Man kan som yrkesutövare inte göra mer än vad tolken klarar att tolka.
Den vanligaste begränsningen är att tolkens svenska inte är tillräckligt bra allmänt eller när
det gäller facktermer. Till det kommer att tolkarna kan ha svårt att memorera och därför
glömmer att tolka saker. Det gör även skillnad om tolken står för sina brister och därmed
bidrar till säkerheten. Tolkar lämnar ibland rollen och går in i samtal för att förklara, ställa
frågor till klienter eller upplysa tolkanvändare om att de ger fel information. Tolkanvändare
märker detta på olika sätt. Jag tycker felet tolkar oftast gör, det är att de bryter mot det de
säger i början, jag ska tolka allt som sägs, jag är opartisk och det. Och så tolkar de inte allt
som sägs. Utan… jaa, de lägger till lite och drar ifrån lite (Psykoterapeut).
Tolkanvändaren kan oftast inte klientens/patientens källspråk och det är därför svårt att
avgöra om tolken håller sig till regeln att bara tolka det som sägs och allt som sägs. Om jag
säger då, bara en mening, ”var bor du någonstans”? Sen så pratar de [tolk och klient] då i
kanske 1½ minut och så får man ett svar ”X”. Då tänker jag ”jaha, allt det snacket för att
bara få detta (Polis).
I andra fall lägger sig tolken i genom att oombedd delge sina kunskaper. Ett exempel är
en tolk som hela tiden sa till en advokat du måste förstå hur det fungerar i mitt land. Däremot
är tolkanvändare, som vi skrivit ovan, intresserade av att få ta del av tolkars kunskap på annat
sätt, exempelvis för att få del av information som tolken har och som skulle kunna vara viktig
för att diagnoser ska bli rätt eller för vården. Tolkanvändare menar att tolkar efter tolkuppdrag
skulle kunna tala i generella termer som: Har du tänkt på att i vårt hemland skulle man inte
kunna ställa en sådan fråga till en kvinna?
En fördel med tolkning, som många tar upp, är att det ger utrymme för reflektion, tid att
tänka. Det ger både tolkanvändare och klient/patient utrymme, men skapar även distans.
Metaforen ”tolk som buffert” har tagits upp främst i vårdsammanhang. En barnläkare lyfter
fram att buffertfunktionen också handlar om att man vid obehagliga besked inte blir den som
direkt delger patienten detta. Tolkanvändare vet inte hur tolken hanterar detta, men det finns
exempel i intervjuerna som visar tolkars strategier. Ett exempel är att frångå jagform i
sammanhang som blir för mycket. Tolken, som strikt ska tolka allt som sägs, kan uppleva
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denna buffertfunktion som en press från tolkanvändarens sida. I citatet nedan ser vi att det inte
är en enkel fråga när olika aktörer vill använda tolken för sina syften. Exemplet handlar om en
advokat som förebereder tolkar inför förhör i domstol. Om advokaten vet att vittnet kommer
att fara med osanning är han noga med att be tolken följa instruktionen att stanna där han
stannar. Om vittnet säger, jag har inte förstått frågan, vill advokaten inte att tolken ska
upprepa själva frågan utan verkligen tolka det vittnet säger.
Om ett vittne till exempel, som jag vet kommer tala osanning när jag ställer frågor, kan
det hända att tolken ser till att befria dem för de hinner tänka medan tolkningen sker. De
hinner göra saker som för domstolen inte är glasklara (Advokat).
Professionell tolkanvändning
När man ser närmare på tolkanvändarnas erfarenheter av att arbeta med tolk framträder några
teman. Ett är att tolk är en nödvändighet, ett viktigt verktyg, men också förknippat med en hel
del problem. Det mest överhängande är att man begränsas i sitt yrkesutövande genom att
tolken inte har språk, termer, kunskaper och kompetenser som gör att allt kan tolkas fullt ut.
Ett annat problem är att tolkning alltid är förknippad med viss osäkerhet eftersom
tolkanvändaren inte kan källspråket och inte kan veta om allt tolkas korrekt. Ett tredje
problem är att rummets dynamik förändras och att relationen till klienten påverkas av tolkens
närvaro, särskilt om tolken är ”för mycket” eller ”för lite” i sin framtoning.
Det finns hos de flesta tolkanvändare stor kunskap om hur man vill ha det i rummet, hur
man vill leda samtalet, placera tolken och klienten och när man ska avbryta eller inte. Mer
allmän kunskap om tolkservice i samhället, vilka kvalifikationer och arbetsvillkor tolkar har
och vad man kan ställa för krav på en tolkförmedling eller en tolk, saknas däremot i hög
utsträckning.

Klient/Patient
Klienter/patienter är en heterogen grupp och har skilda behov, erfarenheter och bakgrund. Det
finns ingen samlande organisation som för fram de ”icke-svensktalandes” talan offentligt på
det sätt som handikapporganisationerna för fram exempelvis tal- och hörselskadades behov
och krav.
Tolkar anlitas i huvudsak när tolkanvändaren eller myndighetspersonen anser att det
behövs. I de flesta fall är det den enskildes bekymmer och behov som ska utredas eller fattas
beslut om. Samtidigt är det svårt för patienten/klienten att påverka att en tolk beställs till
mötet.
Tolk - en rättighet
Vid en observation på ett gruppboende för asylsökande ensamkommande barn och unga åkte
en grupp pojkar iväg för att spela fotboll i en hall där även pojkar från ett annat boende befann
sig. Det var inte populärt att det kom fler pojkar. Det blev slagsmål och i centrum för detta var
Hassan. Så småningom tillkallas polis.
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Polisen är där inom några minuter och när två poliser kliver in står Hassan på tröskeln
med väggen bakom sig och den kvinnliga polisen mitt framför sig. Flera av killarna pekar
ut honom som förövare. Han säger genast: Jag vill ha en tolk (Fältdagbok).
Hassan i berättelsen ovan kände till sina rättigheter, men det vanliga är att klienten/patienten
inte känner till rätten att få tillgång till tolk. Detta är problematiskt. Av rapporten Tillgång till
tolk - en samhällsservice (1999) framgår att de icke-svensktalande personer som tillfrågades
och som tagits emot i Migrationsverkets anläggningar oftare hade kunskap om rätten till tolk.
Majoriteten av de intervjuade i rapporten var emellertid anhöriginvandrare och angav att de
sällan eller aldrig hade tolk i kontakt med myndigheter och att det, vid behov, var en anhörig
som i så fall tolkade. Dessa personer hade ingen kunskap om tolkens roll och yrkesetik och
beskrev att de hade svårt att överhuvudtaget lita på tolkar. Två mycket uppmärksammade fall
där enskilda fallit offer för fel beslut och övergrepp för att de inte känt till sina rättigheter får
tjäna som illustration. En kvinna i Malmö genomgick abort mot sin vilja efter det att maken
tolkat. I ett annat fall hade en kvinna betalat ”i natura” för tolktjänst eftersom hon fått
information om att hon skulle betala tolken och var utan pengar.
Tolken som möjlighet
Det var första gången jag träffade en tolk när jag var på Migrationsverket. Jag visste inte
att det fanns tolkar. Det var fantastiskt! Jag var så nervös och tolken var jättesnäll. Han
tröstade mig och sa att allt kommer att bli bra, oroa dig inte. Han pratade mitt språk.
Tareq berättar här om sitt första möte med en tolk och om känslan av att kunna uttrycka sig
fullt ut. Kan du inte prata är det mycket svårt att visa vem du egentligen är, säger han, Det
har hjälpt mig mycket att kunna prata genom tolk.
Även Shamsi berättar att första mötet med en tolk, strax efter att han kom till Sverige, var
mycket bra. Han var orolig för hur han skulle kunna förklara mina tankar för personalen på
Migrationsverket. Tillgång till tolk kan beskrivas som en möjlighet. Det ger den som inte kan
svenska en möjlighet att inte bara säga det man kan utan allt det man vill. Karim talade om
detta i ett samtal med sin kontaktperson efter ett bråk med några andra ungdomar på ett
gruppboende. Samtalet kom att handla om mer än bråket och Karim visade att han var en
filosofisk, fundersam och humoristisk pojke. När tolkens inbokade tid var slut och samtalet
avslutades var det uppenbart att Karim återgick till ett ordfattigt och mer begränsat sätt att
uttrycka sig på. Han förminskades och blev ”stum”.
Tolken som hinder
Under en observation av en asylutredning berättar en ung flicka, Aisha, att hon i hemlandet
blev kidnappad och att hon under hot tvingades avsvära sig sin kristna tro. När hon blev
frisläppt var hennes familj försvunnen. Under asylsamtalet förstod Aisha att tolken tillhörde
den majoritet som hade tvingat henne på flykt. Hon påpekade detta för utredaren och bad om
att få en annan tolk. Detta hörsammades inte och hon ifrågasätter om tolken ens översatte
hennes önskemål. Hon kände osäkerhet genom hela samtalet och vågade inte berätta allt som
hon utsatts för i hemlandet. Även för Mirza var det svårt när han förstod att tolken inte
tillhörde hans egen grupp: Det var inte helt bekvämt när man förstod det /…/ om jag säger att
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dom hatar mig, då vet man inte om tolken översätter det. Han tar i samma intervju upp
dilemmat att man inte vill såra tolken. Exemplen visar att tolken kan bli en munkavle för
klienten/patienten och att det kan ske på flera sätt. Att brist på tillit till tolken är ett problem
kommer fram i olika rapporter. Ofta handlar det om tolkens nationalitet, politiska eller
religiösa bakgrund eller kön (Tillgång till tolk 1999, Som man frågar får man inte alltid svar
2004). Till skillnad från politisk eller religiös tillhörighet är det emellertid inte ovanligt att
myndigheter frågar klienter om just önskemål om tolkars kön.
Klienter/patienter ser tolken som ett hinder även genom svårigheten att veta om tolken
tolkar allt som sägs. Jag kan inte veta om tolken översätter det som jag har sagt, precis så
som jag vill ha det sagt. Jag kan inte veta om de översätter något annat.
Den 29 oktober 2010 gick tre patienter vid Landstinget i Dalarna ut i pressen. De
vittnade om felbehandlingar på grund av undermålig tolkning och ifrågasatte användningen av
dåliga tolkar. En av dem hade förskrivits diabetesmedicin som förstörde hennes njurar. Det
visade sig att tolken inte kände till begreppen njurar och insulin på källspråket. Patienten
säger: Våra liv ligger i tolkarnas händer. Om tolken inte kan framföra mina bekymmer, hur
ska jag då bli botad? (Brodin 2010). Även vid asylutredningssamtal kan enstaka ord bli
viktiga för att beskriva den asylsökandes skyddsbehov och trovärdighet. Komplikationer kan
uppstå när människor bott många år i ett land där de inte pratat sitt modersmål på länge och
inte kunnat följa med i språkutvecklingen i det forna hemlandet.
Ett problem som kan uppstå är att tolken talar ett annat språk än klienten. Antingen har de
beställt tolk i fel språk eller har tolken sagt att han pratar mitt språk. Vid två tillfällen har
samtalet fått avbrytas och de har fått kalla in en ny tolk. Det var inte bra när vi inte pratade
samma språk (Shamsi).
Vid ett asylutredningssamtal förekom problem med torftigt språk och direkta
feltolkningar:
Pojken är ivrig och pratar mycket, flera meningar följer efter varandra utan att tolken
avbryter. När tolken så tar vid och översätter det som pojken just har sagt, får vi andra i
rummet ta del av några få meningar på inte helt felfri svenska. Det är något som inte
stämmer. Vad var det pojken sa egentligen? Vid flera tillfällen använder tolken ordet
”grejer” när hon översätter det som pojken säger. När pojken berättar om hur det gick till
när hans pappa blev dödad använder tolken fel ord och säger att det kastades ett
”granatäpple” på familjens hus, när det egentligen var en granat. Ingen av de övriga som
är närvarande i rummet reagerar på denna felsägning. Inte förrän tolken gör samma
felsägning för tredje gången, uppmärksammas detta av utredaren. Ett lågt fniss hörs i
rummet när misstaget uppdagas. Pojken får aldrig veta varför utredaren fnissar när han
berättar om händelseförloppet vid pappans död (Fältdagbok).
Asylutredningssamtalet avslutades med att utredaren bad tolken direktöversätta det protokoll
som hon skrivit under samtalet. Genomgången av protokollet blev därmed en angelägenhet
enbart mellan pojken och tolken. Översättningen av protokollet tog ungefär trettio minuter
och under denna tid hade ingen annan i rummet möjlighet till insyn i det som sades mellan
pojken och tolken.
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Vi har tolk men inte tid att tala med varandra
Utredaren i exemplet ovan överlät delar av sina arbetsuppgifter på tolken som accepterade att
gå ur sin roll som tolk för att bli översättare. Anmärkningsvärt är att översättningen skedde
helt utan insyn trots att tolken tidigare under samtalet hade brustit i professionalitet.
Utredarens agerande är ett exempel på när klient/patient inte får tillgång till den
professionalitet och rättssäkerhet som denne har rätt till. Det är i detta fall utredarens ansvar.
Hon drog sig undan och lämnade barnet med sina frågor till en tolk som inte räckte till vare
sig språkligt eller etiskt.
De intervjuade patienterna i Dala tidningar tog upp att tolkarna är stressade. Vi har
observerat att det ofta finns en tidsaspekt som inte bara stressar tolken utan även
tolkanvändaren. Kanske är det just det som gör att utredaren väljer att låta tolken gå igenom
protokollet direkt utan att själv vara med.
En av våra observationer utspelar sig på ett socialkontor. På plats är förutom
socialsekreteraren fyra personer som arbetar med ungdomsvård samt klienten, mamman, en
vän med ett barn samt observatören och tolken. Ärendet gäller en pojke som ska placeras i ett
boende med översyn. Socialsekreteraren ska gå igenom vårdplanen, som är späckad med
begrepp som ”bygga upp sin identitet”, ”tänka långsiktigt”, ”ta ansvar för sin egen situation”,
att förbättra sin ”självbild” samt med vilka metoder detta ska genomföras. Mamman förstår
inte varför barnet inte kan bo kvar hemma utan ställer frågor och pratar via tolken.
Socialsekreteraren och de andra lyssnar. Hon ser i sina papper och på klockan och säger
att hon ska fortsätta gå igenom så kan de ta frågor sedan. Mamman går inte med på det.
Hon talar åter en lång stund, och är upprörd och ledsen, men när tolken börjar tolka
avbryter socialsekreteraren direkt. Hon lyssnar inte mer nu. Det hela upprepas några
gånger. Men socialsekreteraren tar sig inte längre tid att lyssna klart när tolken tolkar vad
mamman säger. Situationen börjar kännas ansträngd och tolken markerar att han vill tolka
allt som sägs. Då avbryter en av deltagarna från ungdomsvården och ber att tolken tolkar
det han har att säga. Sedan svarar han på mammans fråga (Fältdagbok).
Efteråt försvarade sig socialsekreteraren med att de hade så dåligt med tid. Hon menade att de
bara hade bokat tolken fram till en viss tid och hon var tvungen att hinna gå igenom vissa
saker. Säkert var det av rättssäkerhetsskäl för att ingen information om vårdplanen skulle gå
förlorad, men vad spelade det för roll när pojken och mamman varken förstod det mest
grundläggande eller fick svar på sina frågor?
Det tar längre tid att tala genom tolk, och stress uppstår när inte tillräckligt med tid
planeras för tolkade samtal. Klienternas behov hamnar då i underordnad sällning.
Ojämlika möten
En viktig dimension i klienters/patienters relationer i ett tolkat möte är att de befinner sig i en
situation som kan stärkas eller försvagas av tolken. Benjamin har i efterhand läst det protokoll
som skrevs vid hans asylutredning. Han märker att tolken överdriver det han har sagt. Även
jag överdrev en hel del under samtalet för att förtydliga mitt behov av skydd. Men jag ser hur
tolken överdriver mina överdrifter. Om tolken under samtalet känner empati med klienten kan
detta således avspegla sig i tolkningen. Benjamin menar att det kanske är till hans fördel, men
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att det ändå är obehagligt att inte ha full kontroll över vad som blir berättat och nedtecknat i
en så laddad situation.
Det kan lika gärna vara tvärtom. Goran berättar hur tolken trakasserade honom under
hans asylutredning utan att utredaren förstod vad som sades. Tolken sa till mig att jag var en
idiot. Du förstår väl att du inte får stanna. Du är ju dum, du ljuger ju, sa hon till mig. Utan att
någon annan i rummet förstod vad hon sa.
Tareq och Titos har liknande erfarenheter: Tareq blev utskälld av tolken på deras
gemensamma språk under ett samtal med en psykolog. Tolken sa till mig med låg, väsande
röst: Dumma pojke, nu får du hålla käften! Du ska inte sitta här och hitta på skit! När Titos
ville köpa en cykel möttes han av oförstående från gruppboendets personal. Han framhärdade
eftersom han hade sparat pengar till en egen cykel. Personalen kallade in en tolk, som också
hade synpunkter på Titos önskan. Jag blev mycket ledsen på tolken, säger Titos och fortsätter
tolken ska bara översätta, han ska inte tycka. I följande exempel är det inte tolken som agerar
utanför ramarna utan klienten som gör tolken till en ”allierad”.
Rektor, ämneslärare i svenska som andra språk, matematik och en mentor för klass fyra är
på plats samt specialläraren, en sekreterare och observatören. När tolken kommer är
klienten, en ung pappa, redan på plats. Rektorn visar oss in i ett litet konferensrum som
fylls av ett stort ovalt konferensbord med tio stolar. Rektorn sätter sig vid ena kortänden
och lärarna och sekreteraren på vardera långsidan. Längst ned, närmast dörren som
dessutom öppnas inåt i det trånga rummet, sitter pappan. Han har en stickad mössa på
huvudet som han inte tar av. Tolken sätter sig intill honom vid kortänden. /…/
maktspråket var tydligt och det märktes att pappan försökte värja sig och skaka av sig
”anklagelserna”. Vid ett tillfälle medan en av lärarna talade på svenska och tolken satt
koncentrerad och lyssnade för att därefter tolka till pappan lutade sig pappan ytterligare
mot tolken, sträckte fram sin hand och plockade med ett litet leende bort ett imaginärt
hårstrå från tolkens axel (Fältdagbok).
Pappan skapade en kort stund av intimitet med tolken. Han lyckades inte upphäva
maktobalansen, men ändå en känsla av att han hade någon vid sin sida.
Ett oändligt behov av tolk
Vi har konstaterat att mötet mellan tolkanvändare och klient/patient är ett ojämlikt möte.
Ensamkommande barn kan sägas vara i trippeltunderläge; språkligt, åldersmässigt och som
asylsökande (Keselman 2009). De känner eventuellt inte till sina rättigheter, har inte hunnit
etablera något nätverk och saknar kunskap om hur samhället är uppbyggt och fungerar.
Det största problemet för klienter/patienter handlar om tillit till tolkens roll och yrkesetik.
Många uttrycker oro och berättar om konkreta erfarenheter av att tolkars kön, religiösa och
politiska bakgrund spelat roll för vad de vågat säga och för vad tolken har tolkat. Vidare
uttrycker klienter/patienter osäkerhet inför tolkarnas kompetens, framför allt språkligt men
även yrkesmässigt. Vi har sett exempel på tolkar vars svenska varit knapphändig, som tolkat
fel, och tolkar som brutit mot tolkrollen på olika sätt. Dessa tolkar har inte nått upp till
minimikraven för god tolk.
I det ideala mötet mellan myndighetsperson, klient och tolk byggs en relation upp som
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vilar på förtroende och tillit. Om man som klient kan känna att man litar på tolken och på
myndighetspersonen fungerar ofta samtalet utan svårigheter och man lägger inte märke till
tolkens närvaro. Flera klienter/patienter vittnar om att den tillit, eller brist på tillit, som man
känner inför tolken, i förlängningen kan komma att påverka rättsäkerheten.
Det finns ett nästan oändligt behov av tolktjänster i vardagen som är svårt att tillgodose.
Ofta hamnar tolkar i situationer där de ombeds svara på frågor eller tolka trots att de inte är
beställda för det. Så fort jag visade mig i receptionen mellan de bokade passen kom klienter
fram och bad mig om hjälp att boka tider, lämna meddelande och förklara saker för
receptionisten. Tolkar berättar hur de nästan ”äts upp” av allt detta extra arbete. Samtidigt ser
de att det finns behov av detta och det är svårt att värja sig.

Tolkförmedling
Tolkförmedling för kontakttolkar startade på 1960-talet i Sverige. I de flesta fall var
förmedlingen en del av den kommunala invandrarbyrån. När invandringen reglerades 1968
inrättades Statens Invandrarverk (SIV), som tog ett stort ansvar för utbildning av tolkar. De
tolkförmedlingar som utvecklades vid invandrarbyråerna samarbetade bland annat genom
Riksförbundet för invandrarbyråer.
1992 avreglerades tolkförmedling och sedan dess har antalet privata förmedlingar vuxit.
De tre största privata förmedlingarna är Semantix, Språkservice och Transvoice (Transcom).
Dessa förmedlar tolkar över hela landet utifrån de upphandlingar som har lett till avtal.
Transvoice driver även callcenter för kontakttolkning. De har utvecklat sin verksamhet under
olika förutsättningar, Språkservice har vuxit ur ett litet familjeföretag, medan Semantix och
Transvoice ingår i stora bolag med andra verksamheter.
1996 bildades Tolkservicerådet (TSR), en intresseförening för tolkförmedlingar vars
huvudsakliga mål att utveckla tolkservice i Sverige. TSR erbjuder bland annat utbildningar
och är remissinstans för tolkservicefrågor. Majoriteten av medlemmarna är kommunala
förmedlingar (21) och två är privata.
Oavsett storlek och omsättning, har varje tolkförmedlingen två ”huvudkunder”,
tolkanvändare och tolkar. Huvuduppdraget är att förmedla tjänster mellan dessa.
Två huvudkunder – tolkar och tolkanvändare
En del tolkar beskriver sig som ”kunder” i förhållande till en tolkförmedling, därför att de
anlitar förmedlingen för att få uppdrag. Majoriteten av de aktiva tolkarna är registrerade vid
en eller flera tolkförmedlingar. Oftast går rekryteringen till så att tolken själv tar kontakt. Om
han/hon är intressant för förmedlingen (ett språk som behövs) och dessutom verkar kompetent
blir det intervju och prov i realia och språk. Om provet går bra följer ett nytt samtal och
genomgång av förmedlingens regler. Några förmedlingar låter den nye tolken följa en erfaren
tolk som sedan följer den nye tolken på sina första egna uppdrag. Vi har diskuterat med både
tolkar och förmedlingar hur förfarandet vid rekrytering ser ut. Förmedlingarna säger själva att
de alltid testar nya tolkar medan tolkar ger exempel på både mycket seriös testning och att de
inte testas alls. Det gäller både privata och kommunala förmedlingar.
Den nyrekryterade tolken placeras i en prioriteringslista. Överst på listan finns tolkar med
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speciell kompetens i rättstolkning och/eller sjukvårdstolkning. Därefter följer auktoriserade
tolkar, tolkar som genomgått den nya grundutbildningen och övriga tolkar, som kan vara
mycket erfarna med tusentals tolktimmar bakom sig likaväl som nybörjare. Många förmedlare
väljer att höja prioriteringsgraden för erkänt skickliga tolkar oavsett utbildning och
auktorisation. Tolken får ersättning per tolkad tid enligt en av förmedlingen fastställd taxa.
Ersättningen är differentierad, auktorisation och speciell kompetens ger högst ersättning. Ett
uppdrag hos domstol betalas högre än andra uppdrag. Vissa förmedlingar betalar
restidsersättning och spilltidsersättning. I övrigt utgår ingen ersättning för tid som tolken
lägger ner, till exempel på förberedelser. Domstolsverket utgör ett undantag.
Tolkförmedlingar anordnar egna utbildningar för tolkar, dels för att introducera nya tolkar
till förmedlingen och dels för att försäkra sig om att tolken är införstådd med God tolksed. En
annan orsak är att det inte finns tillräckligt många utbildade tolkar för att möta efterfrågan
inom olika sektorer. Dessa utbildningar får inte räknas in i den statsfinansierade
grundutbildningen och inte heller enstaka kurser hos folkbildarna. Förklaringen är att den
sammanhållna utbildningen övervakas av TÖI.
Varje enskild tolkning ska vara helt professionell antingen tolken arbetar heltid eller
endast tolkar någon gång i månaden. Som vi tidigare nämnt är det stor skillnad mellan hur
olika tolkförmedlingar bemöter de tolkar som är listade hos dem. Det finns förmedlingar som
har infört tolkråd, som betalar för utbildning, vidareutbildning, auktorisation, coachning och
professionell handledning. Och det finns förmedlingar som inte gör någonting alls av allt
detta.
Den andra kunden är tolkanvändarna. Kontakt med dessa sker dels genom upphandling
och upphandlare och dels i vardagen genom bokning av tolk, avvikelserapport, fakturering
mm. Tolkförmedlingarna arbetar aktivt med utbildningar och dialoger med tolkanvändare och
upphandlare.
Förmedlare är som regel kritiska till hur upphandling av tolkförmedling fungerar. De
menar att upphandlare vanligen inte vet tillräckligt mycket om hur tolkning och förmedling av
tolk fungerar. Det leder bland annat till orimliga skallkrav som att förmedlingen vid förfrågan
ska namnge den mest kvalificerade tolken inom två timmar. En annan kritisk punkt är hur
relationen mellan pris och kvalitet vägs. Förmedlingarna menar att upphandlare har svårt att
avgöra vad som är prisvärt. Ett exempel är den kommun som skrev avtal med en förmedling
som erbjöd tolkar till 98 kronor/halvtimme, en avgift som inte ens täcker tolkarvodet för en
tolk med grundutbildning. Förmedlingarna pekar också på att upphandlare vanligen inte
tillräckligt preciserar vad de menar med kvalitet och inte heller följer upp utlovad kvalitet.
Förmedlare är även kritiska till att kontakten mellan upphandlare och förmedlare är
bristfällig. Vissa förmedlare anser att upphandlare inte vet hur förmedling fungerar och det
finns därmed inget förhandlingsutrymme för att skapa en vinna - vinna situation (Förmedlare).
En särskild svårighet när det gäller upphandling är att tolkförmedlingarna inte är skyldiga att
redovisa vilka tolkar de har listade.
Tolkförmedlingen har avtalat med tolkanvändare om att avvikelser ska rapporteras och
dessa är en viktig del i dialogen med tolkanvändarna och upphandlare och i kvalitetsarbetet på
en förmedling. Olika typer av avvikelser ges olika koder beroende på om den beror på tolken,
kunden eller förmedlaren.
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Förmedling – rätt tolk till rätt uppdrag
Den huvudsakliga verksamheten är att förmedla uppdrag mellan en beställare och en tolk.10
Tolkförmedlingar erbjuder tolkning på plats och telefontolkning. Några förmedlingar erbjuder
videomöjligheter och bildtelefon. Förmedling av tolktjänster bygger på två moment;
mottagande av beställning och planering. Till sin hjälp har förmedlarna avancerade
datasystem för att ta emot beställningar, planera tolkuppdragen och följa upp dem. Systemet
underlättar även arvodesberäkning, fakturering och hantering av avvikelser. Förmedlingen
kan lätt göra statistik, till exempel över antalet beställningar och den gör upp mål, handlingsoch tidsplaner för att mäta kvalitet och nå förbättringar inom verksamheten. Det övergripande
målet är att leverera tolkar med rätt kompetens.
Beställning, förfrågan till tolk och bekräftelse från tolken sker oftast via mejl eller en
särskild webbsida som kunder och tolkar tilldelas. Telefon, fax eller sms förekommer också.
Förmedlaren
Navet i förmedlingsverksamheten är förmedlarna, som arbetar med allt från beställning till
leverans. Tolkförmedlare har två huvuduppgifter, att ta emot både kund- och tolksamtal och
att planera tolkarnas arbetsschema. Direkt på morgonen avlyssnas telefonen och hela dagen
passas mejl, telefon och fax. Den som tar emot samtalen möter kunden och ska kunna hantera
att vara förmedlingens ansikte utåt. Planeraren behöver vara säker på språk och känna till
tolkarna så bra att han/hon kan avgöra vilken tolk som passar för uppdraget. Planeraren
behöver även vara säker på den lokala geografin för att veta hur lång sträcka tolken ska köra,
och om trafiksvårigheter kan förutses.
Tillsyn och kvalitetssäkring
I december 2001 gav regeringen direktiv till en utredning om behovet av tillsyn och
kvalitetskontroll över tolkförmedlingarnas verksamhet. Utredningen ledde till ett betänkande:
Tolkförmedling - kvalitet registrering tillsyn (SOU 2004:15). Utredaren var kritisk till rådande
situation med ett besvärande underskott på auktoriserade tolkar och att
tolkförmedlingsbranschen saknade en gemensam hederskodex. Vidare framhöll utredaren att
tolkförmedlingsverksamheten har att hantera skärpta krav i upphandlingsfrågor, ökad
efterfrågan på kompetenta tolkar och förstärkta möjligheter för den enskilde att efterfråga tolk
i förvaltningsärenden. Utredaren föreslog att statlig tillsyn över förmedlingsverksamheten
skulle inrättas.
Utredningen har inte föranlett några åtgärder. Däremot drivs förändrings- och
utvecklingsarbete av förmedlingarna själva. Tolkservicerådet har varit aktivt för att ta fram ett
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Bland övriga uppgifter på förmedlingen kan nämnas rekrytering, utbildning och handledning av tolkar,
utbetalning av tolkarvoden, personalhantering (förmedlare och planerare är i motsats till tolkar anställda),
fakturering, marknadsföring, utbildning av tolkanvändare, lämna anbud i samband med upphandlingar och i
övrigt arbeta med den standard som krävs för kvalitetscertifiering.
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branschanpassat kvalitetssystem för tolkservice.11 En sökning på FR2000.se visar att nio
kommunala/landstingsägda förmedlingar och en privat är certifierade. De tre största privata
förmedlingarna är enligt hemsidorna kvalitetscertifierade; Semantix och Språkservice enligt
ISO 9001:2008 och Transvoice enligt ISO 9001:2000.
Andra utvecklingsområden är analyser av marknaden och effektivisering av
tolkförmedling för att öka möjligheten att rätt tolk kommer till rätt plats i rätt tid. Ett tredje
utvecklingsområde är att tolkyrket är i förändring, inte minst tekniskt. Att tolka per telefon på
ett callcenter eller via videoskärm ställer andra krav på tolken än kontakttolkning på plats.
Tolkar som ska tolka på distans behöver kompetenser i exempelvis telefonkommunikation,
röstergonomi och sekretesshantering. Detta är något som idag inte behandlas inom
grundutbildning för tolkar, men som det finns mycket forskning om internationellt, inte minst
inom teckenspråkstolkning.
Ett fjärde utvecklingsområde gäller tolkarnas arbetsrättsliga situation. Det är en ny
situation idag där tolkar har fått anställning. Många tolkförmedlingar efterfrågar, i linje med
tolkarna, en fastställd rikstaxa på motsvarande sätt som domstolsverkets tolktaxa.
Förmedlingar efterfrågar också utökade möjligheter till utbildning, fortbildning och
auktorisation.
Brist på kontinuitet
Det som primärt efterfrågas av både förmedlingar och tolkar är utredningens (SOU 2004:15)
förslag om en lag om registrering och tillsyn av tolkförmedlingar. TÖI och Kammarkollegiet
har efter några års avvaktan tagit upp problemet i en gemensam skrivelse till
Integrationsministern och framhåller att de ökande bristerna i förmedling av tolktjänster måste
åtgärdas med registrering och tillsyn över tolkförmedling (Brev 2009-09-22, Dnr 82/09 hos
TÖI).
I en motion (Sf379 yrkande 1) betonar Socialdemokraterna att det borde vara självklart
att det finns tillsyn över tolkförmedlingar och föreslår att Diskrimineringsombudsmannen
(DO) kartlägger om detta kan betraktas som diskriminering av både tolkar och dem som är
beroende av säker tolkservice (Betänkande 2009/10:AU7). Utskottet avstyrkte motionen med
hänvisning till Utvärderingsutredningen (SOU 2009:56).12 Politisk vilja har hittills saknats.
De lösa relationer som idag finns mellan förmedlingar och tolkar kan bli ett problem i
förmedlarens mellanhandsposition, exempelvis när tolkar väntar in i det sista med att ta
uppdrag från förmedling A för att de hellre vill arbeta för förmedling B. Ett annat problem är
11

Detta system heter FR2000 Verksamhetsledning för Tolkservice och består bland annat av delar från ISO 9001,
ISO 1400 och SS 624070. Det ställer krav på förmedlingen angående mål, planer, felmarginaler,
personaluppgifter, kvalitet, målmedvetet förbättringsarbete, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
12

Utvärderingsutredningen (SOU 2009:56) menar att Migrationsverket och domstolarna bör ställa tydliga och
konsekventa krav på tolkförmedlingar och regelmässigt reklamera fel och brister. Det bör vid framtida
upphandlingar ställas högre krav på att de tolkar som förmedlingarna anlitar antingen är auktoriserade eller har
utbildningsintyg från grundutbildning. Även kompetens att tolka för barn bör beaktas. Ett centralt register över
tolkar bör inrättas och registrering av och tillsyn över tolkförmedlingar införas. Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
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bristen på kontinuitet i de upphandlade avtalen, eftersom det kan vara svårt för en förmedling
att garantera tolkar uppdrag och därmed att behålla tolkarna.
Tolkning är under förändring på flera områden, dels vad gäller den tekniska utvecklingen
och dels därför att det i framtiden kommer att efterfrågas specialisering av tolkarnas
kompetens. En förändrad tolkservice kommer eventuellt att skapa nya behov vad gäller
förmedlingsverksamhet.

Upphandling
Den offentliga sektorn köper varor och tjänster enligt Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Stat, region, landsting och kommuner upphandlar tjänster och produkter var för
sig. Det finns tre huvudregler som den offentliga upphandlingen ska följa. Den ska ske i
konkurrens, anbudsgivare och anbud ska behandlas objektivt och upphandlingen ska vara
affärsmässig. Anbudsgivaren kan begära att få sekretess på sina anbudspriser. Upphandlaren
gör sin bedömning av de inkomna anbuden. I detta förfarande finns begränsad insyn. I all
upphandling är det viktigt att upphandlaren har kunskap om det som ska upphandlas och vad
som är möjligt. Hur upphandlingen utformas och vilka krav som ställs på tjänsten har stor
betydelse för att säkerställa kvaliteten på den upphandlade tjänsten. Enligt LOU ska avtal
skrivas med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet efter en bedömning utifrån kriterierna
pris och kvalitet. Upphandlare har möjlighet att ge en högre viktning för kvalitet om det
bedöms vara en viktig del av den vara eller tjänst som ska köpas in. En upphandling kan
prövas i domstol.
Upphandling av tolkförmedling
Upphandling av tolkförmedling är en följd av avregleringen av tolkförmedling 1992.
Ansvarig myndighet för ramavtal om tolkförmedlingstjänster för statliga verk var tidigare
Rikspolisstyrelsen. Kammarkollegiet övertog detta uppdrag 2011.13 Vad gäller upphandling
av tolkförmedling har vi identifierat främst tre problem: pris och kvalitet, produkten/tjänsten
och uppföljning/utvärdering.
Pris och kvalitet
När tolkförmedling upphandlas gör upphandlaren ett underlag. I detta beskrivs verksamheten
för vilken upphandlingen sker och här anges även de krav upphandlaren ställer på
förmedlingen.14 Upphandlaren ställer kvalitetskrav och vill givetvis att de tolkar som
förmedlas ska uppvisa en viss kvalitetsnivå. Enligt upphandlaren blir det tolkförmedlingens
ansvar att inte ange ett för lågt pris i sitt anbud.
Jag tycker att förmedlingarna har ett ansvar. För det priset som de lägger, ska på något vis
vara accepterat utav den stora gruppen tolkar då. För annars kan de inte de förmedla några
13

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter.
Ramavtal har tecknats med sammanlagt nio tolkförmedlingar (2011).
14

Omfattande exempel på underlag finns på Migrationsverkets hemsida.
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tolkar, de kan vinna ett anbud om de dumpar ett pris, men då får de inga tolkar att
förmedla och så kan vi inte ha det (Upphandlare).
Stockholms Läns Landsting (SLL) avslutade en upphandling 2006 och skrev då avtal om
enhetspris med en förmedling och ett differentierat pris med en annan förmedling.
Anbudspriserna var så låga att förmedlingarna måste gå med förlust och det fanns ingen
förhandlingsmarginal i avtalet. SKTF varnade för att sjukvårdstolkarna inte skulle ta några
uppdrag och upphandlingen sågs som en diskriminering av både tolkar, patienter och
vårdpersonal och ledde även till protester från sjukvårdspersonal.
Det slutade med att sjukvårdstolkarna i Stockholm vägrade att ta uppdrag för landstinget.
Sjukvården hamnade i ett dilemma som de ansåg att de inte var ansvariga för, eftersom
arvodet är något som beslutas av förmedlingen. Detta är riktigt, men samtidigt är tolkar inte
part i förhandlingarna vid upphandling och har ingen möjlighet att påverka anbudspriset.
Tolkar har inte heller någon skyldighet att ta uppdrag som de inte vill ha. Betalar man för lite
får man inte tillgång till de mest kvalificerade tolkarna. SLL fick nöja sig med ickekvalificerade tolkar som eventuellt inte kunde medicinsk terminologi och inte hade
grundläggande faktakunskaper.
Produkten/Tjänsten
En upphandlare med lång erfarenhet av att upphandla tolkförmedling förklarar:
Det viktigaste är tillgängligheten på tolkar. Tillgänglighet och säker leverans, som jag
säger. Att vi kan vara säkra på att vi har en tolk och att den är bra. God kvalitet,
tillgänglighet och säker leverans. Dels att förmedlingen har många tolkar, att dom är bra
och att dom kommer när man har avtalat tid. Det kan jag säga att det är väldigt viktigt
(Upphandlare).
Förmedlingarna anger i anbudet hur många tolkar de har listade, ibland på ett oseriöst sätt. En
förmedling i Västsverige angav till exempel att den hade mer än 900 auktoriserade tolkar, dvs.
fler än det antal som finns. Att begära listor över tolkar är inte självklart och när
Migrationsverket gjorde det i en upphandling 2010 dömdes verket att göra om upphandlingen.
Argument mot listning är att förmedlingen inte ska vara bunden av vad som finns i
ansökningsögonblicket utan ha möjlighet att värva tolkar om upphandlingen leder till avtal.
Då är både köparen och förmedlingen, som i exemplet med SLL 2006 ovan, beroende av om
tolkar faktiskt vill ta uppdrag på de villkor som köparen och förmedlingen kommit överens
om. I Borås (2007) blev det problem när den vinnande förmedlingen vann avtal på uppgifter
om ett visst antal auktoriserade tolkar. Tolkarna vägrade, precis som i Stockholm, att arbeta
för denna förmedling. Borås stad ville bryta kontraktet och ärendet gick först till Länsrätten,
där man förlorade och därefter till Kammarrätten, som gav Borås rätt. De auktoriserade
tolkarna hade under processens gång skrivit ett brev till domstolen där de underströk att de
inte tänkte arbeta för förmedlingen i fråga och att de aldrig haft för avsikt att göra det heller.
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Uppföljning/utvärdering
Det får man räkna med att i ett initialt skede med en ny leverantör och i ett nytt avtal med
nya villkor som gäller, att det inte kan fungera perfekt första dagen. Det gör det inte, utan
man måste som i alla relationer, tala med varandra och ha en dialog så man vet
förväntningar och behov från bägge sidor. Annars blir det inte bra (Upphandlare).
Både upphandlare och förmedlingar anser att det är viktigt att uppföljning sker mellan
upphandlande myndighet och upphandlad förmedlingstjänst. Förmedlare menar att
upphandlare inte kan avgöra vad som är kvalitet. Upphandlare å sin sida menar att det måste
finnas en fungerande dialog med förmedlingen och att det är viktigt att få statistik som visar
hur stor andel uppdrag som tillsatts med auktoriserad tolk och antal avvikelser i olika
kategorier. Upphandlarens uppföljning handlar här om att se på hur förmedlingen hanterar
avvikelser och vilken kvalitet det är på förmedlingens kompetenshöjande arbete.
När pris går före kvalitet
Den lagstiftning och de regler som måste följas vid upphandling kan ses som redskap för
staten att garantera att god tolkservice förhandlas fram i konkurrens. Samtidigt har LOU i
praktiken inneburit försämringar för tolkservice och tolkars arbetsvillkor. Den främsta
orsaken är att tolkförmedlingar konkurrerar och pressar priserna på bekostnad av kvalitet.
Dessa förmedlingar står inte under någon tillsyn eller några andra krav på kvalitetssäkring än
de som upphandlaren definierar, men sällan följer upp. Tolkar är skarpa i sin kritik av hur
kompetenta tolkar missgynnas när upphandlare antar lägsta anbud. Det urholkar kvaliteten
och i förlängningen hotas rättssäkerheten. Om upphandlare vill få tillgång till tolktjänst så
billigt som möjligt kommer detta att på sikt även utarma yrkeskunnandet. Många
förmedlingar menar att LOU är otymplig. Ständiga upphandlingar, förmedlingar som ena
gången vinner, andra gången förlorar avtal undergräver kontinuitet och drägliga arbetsvillkor.
Om uppföljning och utvärdering verkligen görs, skapas hos upphandlare sakkunnighet som
gör att de kan ställa relevanta krav och ligga i fronten för utveckling av tolkservice. När
migrationsverket upphandlade tolktjänst 2010 gick det ut med två upphandlingar, en för
kontakttolkning och en för telefon/distanstolkning. I takt med teknisk utveckling och förnyade
krav och rutiner vid myndigheter kommer det att bli större efterfrågan på mer differentierade
former av tolktjänster och kompetenser. En annan form av differentiering handlar om att man
kanske inte ska upphandla på nationell basis. Efterfrågan och tillgång till tolkkompetens och
språk ser olika ut i olika delar av landet. Med tiden har större kunskap genererats hos de stora
upphandlarna med mer utvecklade kriterier för att kunna mäta kvaliteten på tolkförmedling.
Ett starkt önskemål från både förmedlingar och tolkar är en rikstaxa, ett nationellt bestämt
arvode för tolktjänst. Detta skulle kunna leda till att tolkförmedlingar enbart konkurrerar om
förmedlingsavgiften.

Utbildning av kontakttolkar
Tolkutbildning har funnits i Sverige sedan slutet av 1960-talet. Det var Statens invandrarverk
och kommunernas invandrarbyråer som ledde utvecklingen, först vid Nordens folkhögskola
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på Biskops Arnö och sedan på folkhögskolor och studieförbund runt om i landet.
Tolkutbildning har varit en s.k. ”invandrarfråga” i linje med de invandrarpolitiska målen
jämlikhet, valfrihet och samverkan (jfr Niska 2004). Så småningom kom tolkning även att ses
som ett myndighetsbehov i samband med införandet av förvaltningslagen 1971 där en
paragraf särskilt talade om behov av tolk.
1986 inrättades Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet med
uppdrag att anordna tolkutbildning och översättarutbildning samt bedriva pedagogiskt
utvecklingsarbete m.m. Från 1991 utökades uppdraget till att även fördela statsbidrag till
kontakttolkutbildning och teckenspråkstolkutbildning m.m. och senare till utbildning av lärare
och språkhandledare.15 I uppdraget ingår att bedriva lärar- bedömar- och handledarutbildning
pedagogiskt utvecklingsarbete, framställa läromedel och tolkordlistor, främja forskning samt
samverka med övriga nordiska länder.
Att myndighetsbehovet styr avspeglas i utredningen Tolkutbildning – nya krav, nya
former (SOU 2005:37), som tillsattes i samband med införandet av Migrationsdomstolar.
Domstolsverket krävde högre tolkkompetens och resurser tilldelades TÖI, för att särskilt
genomföra utbildning för fördjupade kunskaper inom rättstolkning.
Innan utredningen (SOU 2005:37) och reformeringen av kontakttolkutbildningen inom
folkbildningen, kännetecknades den av att det inte fanns formella möjligheter att anordna prov
och göra bedömningar av deltagarna. Däremot kunde skolöverstyrelsen, och sedan TÖI, på
grund av sitt tillsynsansvar, tillhandahålla vägledande studieplaner, kurslitteratur samt i rimlig
omfattning styra ämnen och innehåll samt att språkhandledning och tolkningsövningar
erbjöds i olika språk. Statistik fördes över detta och över deltagarantal m.m. Utbildningen
genomfördes ofta utifrån behovsbedömningar via enkäter till, och möten med
tolkförmedlingar och även med tolkavnämare m.fl. i övergripande referensgrupper.
Tolkutbildningen har byggts upp med tydlig förankring i samhällets behov, på områden
som socialförsäkring, arbetsmarknad, sjukvård och rättstolkning. Däremot har aktuell
tolkforskning, till exempel inom lingvistik, didaktik och kommunikationsteori getts påfallande
litet utrymme.
Den nya sammanhållna grundutbildningen
Utbildning av kompetenta kontakttolkar är ett av samhällets främsta instrument för att se till
att tolkservicen utförs av för uppdraget väl kvalificerade tolkar (SOU 2005:37). Utredningen
ledde till en ny statsfinansierad sammanhållen grundutbildning inom folkbildningen under
TÖI:s överinseende. Grundutbildningen, som motsvarar ett halvårs heltidsstudier, ges vid sju
olika studieförbund och folkhögskolor.16 Utbildning till kontakttolk ges även vid Stockholms
Universitet. Viktiga nyheter var införandet av förkunskapstest, examination och bedömning
av tolkaspiranter. Obligatorisk språkhandledning i varje aktuellt språk med anknytning till
varje ämnesområde infördes, liksom för hela landet enhetlig kurslitteratur och asyltolkning.
Grundutbildningen består av sex delkurser. Introduktionskursen handlar om tolkyrket,
15

Från om med 1 juli 2012 övertar Yrkeshögskolan ansvaret att fördela statsbidragen.
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Katrinebergs, Härnösands, Wiks och Åsa folkhögskolor, Folkuniversitetet i Göteborg, Medborgarskolan Syd,
och Vuxenskolan i Botkyrka.
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etik och teknik. Därefter följer kurser i Socialtolkning, Sjukvårdstolkning, Juridikens grunder,
Juridik påbyggnad och Asyltolkning. Samtliga kurser innehåller realia/ämneskunskap och
språkhandledning med tolkningsövningar och terminologi. Efter varje delmoment ges
skriftliga realiaprov och muntliga tolkningsprov.
För att bli antagen till grundutbildningen bör den sökande ha motsvarande gymnasienivå.
Urval och antagning ska styras av samhällets behov så långt det är möjligt, men är beroende
av vilka språk som söker vid varje ansökningstillfälle och om det finns underlag för en
språkgrupp. Dialog sker med ett antal tolkförmedlingar och rekryteringsinsatser görs med
jämna mellanrum. De som blivit utvalda till en dags förkunskapstest.17 Efter några års
erfarenheter av den sammanhållna grundutbildningen inleddes en diskussion om att skärpa
kraven på tolkaspiranterna. Alltför många har för låg utbildningsnivå, otillräckliga kunskaper
i svenska och dålig studievana. Genomströmningen på tolkutbildningen är låg, ca 50 procent.
Det tolkas på ca 170 språk i Sverige. På grund av stort söktryck och otillräckliga resurser i
förhållande till utbudet har omfattningen på utbildningen och antalet språk fått skäras ned
tillfälligt under 2010/2011 för att TÖI ska kunna anpassa sig till anslagsnivån.
Begränsningarna skapar stora problem för tillgången till utbildade tolkar, något som
förmedlingarna har noterat liksom att tolkutbildning anordnas utifrån de språk som de
sökande har och inte utifrån de språk som efterfrågas på tolkmarknaden.
Tolkaspiranter
En viktig förändring med den nya utbildningen var att man införde intagningsprov för att höja
och kontrollera nivån på de sökande. Vi har mött tolkaspiranter med mycket olika bakgrund,
majoriteten kvinnor, många småbarnsföräldrar. Det fanns kommunalanställda, truckförare,
sjukhusvaktmästare, lärare, hemtjänstbiträden, förskollärare, kockar, sekreterare, en
varuhuschef och en före detta läkarkandidat. Samtliga var i arbetsför ålder och ingen hade
svensk etnisk bakgrund eller var född i Sverige. En handfull var redan aktiva tolkar när de
började. Majoriteten hade valt att satsa på tolkutbildning på eget initiativ, oftast för att de
behövde arbete och för att de redan hade minst två språk ”gratis”. Några av dem började tolka
redan under utbildningen och såg inte någon anledning att fullfölja den. Andra förstod att
deras språk inte efterfrågades i den utsträckning att de kunde försörja sig som tolk och slutade
av det skälet.
Lärare
På kontakttolkutbildningen undervisar realialärare och språkhandledare. Ofta har realialärarna
även fungerat som språkhandledare. Det finns ingen regelrätt utbildning för tolklärare.
Handledarkurser och andra pedagogiska utbildningar anordnas ibland och för att skapa
kontinuitet och enhetlighet samlas språkhandledare och realialärare en gång om året för att ta
del av föreläsningar och diskussion. Förutsättningarna för lärarna utbildningsmässigt skiljer
sig således åt. Likaså skiljer sig villkoren för framförallt språkhandledning beroende på vilket
språk det handlar om. I många språk saknas lexikon till och från svenska. Det ställer mycket
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Förkunskapstestet består av fyra delar: Skriftliga frågor om politik och samhälle på svenska. Översättning av
fraser från svenska till källspråket. Intervju på svenska för att testa aktivt och passivt språkbruk. Intervju på
källspråket för att testa språknivå och fallenhet.
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stora krav på språkhandledaren. En språkhandledare i somaliska visar oss ett kompendium
med termer för delkursen ”juridik påbyggnad”. Det innehåller 2180 termer. För några år sedan
var språkhandledaren och några utbildningsanordnare i Somaliland och besökte domare,
advokater, lyssnade på förhandlingar i domstol och samlade material för att utarbeta
termordlistor. Det har alltså tagit många år att bygga upp ett användbart material medan lärare
i andra språk har tillgång till material från början.

Undervisning
Undervisningen är dels upplagd traditionellt med föreläsningar och litteraturläsning, dels mer
experimentellt genom så kallad ”peer-groupmetod” som man valt vid distansutbildningarna,
som vi företrädesvis beskriver här. Varje delkurs inleds med en närträff med föreläsningar i
realia. Efter det arbetar aspiranterna med studier och uppgifter via det nätbaserade First Class.
Varje delkurs avslutas med närträff och språkhandledning. En av de viktigaste
undervisningsmetoderna är tolkövningar genom förskrivna rollspel som har anknytning till
det ämnesområde man språkhandleder. De flesta rollspelen har författats av en lärare som har
lång erfarenhet av att arbeta både som tolk och lärare. Alla rollspel är skrivna på svenska i
originaltext och författaren lägger stor vikt vid att få med aktuella termer från respektive
ämnesområde, men också idiomatiska uttryck och olika slags jargong som kan kopplas till
exempelvis ålder, kön eller utbildningsnivå. Rollspelen kan även användas för att ta upp
etiska dilemman eller diskutera praktiska erfarenheter. Vi har noterat att realia, terminologi
och språkövningar dominerar undervisningen och att ytterst få diskussioner om etiska frågor
förekommer efter introduktionskursen.
Prov och bedömning
Efter avslutad utbildning med klarade prov utdelas utbildningsbevis. De prov som
förekommer i grundutbildningen är skriftliga förkunskapsprov, realiaprov, terminologiprov
och muntligt tolkningsprov. Dessa liknar på många sätt de prov som Kammarkollegiet
använder sig av, vilket ses som en självklarhet av vissa tolklärare eftersom grundutbildningen
ska vara förberedande för auktorisation, medan andra ifrågasätter det rimliga i detta
(Wadensjö och Englund 2010). En stor och kanske avgörande skillnad mellan folkbildningens
prov och auktorisationen är att vid auktorisation bedöms examinanderna av en okänd
bedömningsgrupp medan de i grundutbildningen bedöms av sina respektive realialärare och
språkhandledare.
Andra statligt finansierade tolkutbildningar
Teckenspråksutbildningen har byggts upp utifrån krav från dem som behöver teckenspråkseller dövblindtolk. Denna utbildning bedrivs inom folkbildning. Den är fyra år lång och
klassas som eftergymnasial yrkesutbildning. Inga förkunskaper i teckenspråk krävs.
Försvarets Tolkskola i Uppsala utbildar sedan 1957 tolkar i enlighet med försvarsmaktens
särskilda behov. Inga förkunskaper i andra språk än svenska och engelska krävs. Utbildningen
omfattar tre terminers heltidsstudier som förutom språk och tolkningsteknik innehåller
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specialträning för arbete i fält i de respektive områden i världen som språken omfattar. Idag
ges utbildning i ryska, dari och arabiska. Militär utbildning ingår också.
Vid Stockholms universitet ges konferenstolkutbildning. Den ger särskild kompetens för
tolkning i offentliga sammanhang med många deltagare.
Efterfrågan större än utbudet
Staten tilldelar TÖI medel att fördela för tolkutbildning. Upprustningen av grundutbildningen
har varit mycket viktig för att höja kontakttolkars yrkeskompetens och status.
Vi kan emellertid konstatera att resurserna inte räcker till för att utbilda tolkar efter
marknadens behov. Tolkservice är nära kopplat till migrationen till Sverige och det är svårt att
föregripa vilka språk, dialekter eller varianter som kan vara aktuella i framtiden. Det innebär
också att tolkar utbildas för en mycket föränderlig arbetsmarknad.
Från marknadens håll, främst från tolkförmedlingar, men även från myndigheter och
professionella, finns alltså ett större behov av tolkar än vad utbildningen tillgodoser. Bristen
på tillgång till tolkar i vissa språk gör att flera tolkförmedlingar ”lappar och lagar” genom att
genomföra egna utbildningar och tester, för vilka det saknas kvalitetsgranskning och
examinationsrätt. Risken är att ”B-lag” av tolkar utbildas för temporära behov istället för att
man tänker långsiktigt; B-lag ur tolkens synvinkel eftersom denne inte får en erkänd
utbildning och, kanske än mer allvarligt, B-lag kompetensmässigt, vilket vanskliggör dels
tolkanvändarnas arbete och dels rättsäkerheten för klienter/patienter.
En annan svårighet är att urvalet av de språk som utbildning ges i är så beroende av vilka
som söker vid varje tillfälle, inte av marknadens behov. TÖI: gör rekryteringsinsatser men det
finns ändå inte alltid sökande i efterfrågade tolkspråk. Det går emellertid att prioritera språk
bland dem som söker och det vore önskvärt med en närmare dialog med förmedlingarna och
samarbete om utbildningsmöjligheter.
TÖI:s mål och vägledande studieplaner fastställs av TÖI:s styrelse. De anger vad tolken
bör kunna efter grundutbildning inom folkbildning. Den som genomgått grundutbildning ska
kunna arbeta som kontakttolk på ett professionellt och rättssäkert sätt och ha uppnått en
färdighets- och kunskapsnivå som gör det möjligt att klara Kammarkollegiets
auktorisationsprov. Här är emellertid frågan om ideal och praktik viktig att analysera liksom
skillnaden mellan förutsättningarna för dem som går tolkutbildning vid universitetet och de
som går grundutbildning inom folkbildning. Lärdomar kanske kan dras genom att jämföra
med andra yrkesutbildningar som ligger inom både folkbildning och universitet, t ex
fritidspedagog och journalistutbildning.
Om ett område ska utvecklas behövs forskning på tolkområdet, särskilt didaktik och
utbildningsvetenskap. TÖI får inga särskilda medel för detta. I Sverige finns exempelvis
ingen mer systematiskt utformad text som handlar om vad som är grundläggande för
tolkutbildning och hur tolklärare ska arbeta. Hur undervisar man, vad och varför?18 Vi menar
att befintlig forskning om tolkning bör återkomma i grundutbildning och fortbildning. Sådan
litteratur förekommer inom universitetsutbildningen. Forskning visar att tolkundervisningen
inte kan bli effektiv om den inte bygger på teori om tolkning och tar hänsyn till
18

Internationellt finns det mycket forskning om detta och det satsas också mer på att utbilda kontakttolklärare.
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forskningsresultat (Hale 2007).
Nuvarande grundutbildning för kontakttolkar kan ses som en baskurs där det inte finns tid
att utveckla de färdigheter som krävs för att hantera yrkesetiska frågor och tolkrollen. Det är
viktigt att uppmärksamma frågor om värderingar och människosyn inom all utbildning om
inte frågor om jämlikhet, jämställdhet och diskriminering ska marginaliseras (Bondestam
2004). Särskilt viktigt är det i utbildningar som handlar om ansvar gentemot andra människor
(jfr Prasad 1997). Självreflexivitet och kännedom om egna värderingar ger redskap för att
hantera sina känslor och fördomar om andra människor. Det ökar möjligheten att kunna
distansera sig, att förstå egna och andras reaktioner samt förutsättningar för att man som tolk
ska vara neutral och opartisk. Beträffande frågor om rasism eller diskriminering på grund av
etnicitet uppfattar vi att det finns en större medvetenhet än om exempelvis genusfrågor eller
HBT. Detta beror förmodligen på att tolkkåren består av migranter med egna erfarenheter av
diskriminering och rasism. I intervjumaterialet med tolkar förekommer flera exempel på detta
medan genusrelaterad problematik i princip är obefintlig.
Avslutningsvis, den sammanhållna grundutbildningen ger en faktabas inom olika
ämnesområden samt grunderna för tolkning. Samtidigt kan den beskrivas som ett första steg,
en A-kurs. Det stora problemet är att det inte ges några B- eller C- kurser som leder till en
komplett kontakttolkutbildning. Man kan här jämföra med t ex teckenspråksutbildning och
försvarsmaktens tolkutbildning. Volymmässigt handlar det om större efterfrågan på tolkar i
talade språk än i teckenspråk eller militärtolkar. Med det som utgångspunkt kan frågan ställas
varför just denna utbildning är kortast och får minst resurser.

Auktorisation
I takt med att tolkbehovet ökade under 1960- och 70- talen ökade också behovet av
kvalitetssäkring av ”god tolkning”. I Invandrarutredningens delbetänkande om tolkservice och
nordisk språkkonvention (SOU 1972:83) föreslogs att en nämnd med uppgift att auktorisera
tolkar skulle upprättas. I promemorian Auktorisation av tolkar och översättare (DsA 1974:9)
föreslogs att tolkar skulle kunna få sina kompetenser prövade genom auktorisationsprov. En
förordning (1975:589) om godkännande av tolkar och auktorisation av översättare trädde i
kraft 1 januari 1976 och det var Kommerskollegium som fick rätten och skyldigheten att
pröva tolkar (SOU 2005:37). 1994 fördes verksamheten över till Kammarkollegiet som idag
innehar uppdraget att sköta auktorisation av tolkar och översättare.19 Auktorisation gäller
mellan svenska och ett annat språk dit även svenskt teckenspråk räknas. Avsikten är att ge
garantier för en god minimistandard på de tolkar som är auktoriserade.
Prov för auktorisation och speciell kompetens
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Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare och Förordning om ändring av Förordning
1985:613 (SFS 2007:718). I detta arbete ska KamK följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Ändring har skett genom rådets direktiv
2006/100.
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Kammarkollegiet beslutar om prov- och ansökningsperioder och meddelar på sin hemsida och
i dagspressen vilka språk, provorter och datum som gäller för det enskilda provtillfället på sin
hemsida och i dagspressen. Den som ansöker om auktorisation som tolk ska svara på de
uppgifter som KamK anger i särskilt ansökningsformulär, bilägga personbevis och betala en
ansökningsavgift. En tolk som har fullgjord grundläggande tolkutbildning vid Stockholms
universitet kan ansöka om auktorisation när som helst under året.
Auktorisationsprovet består av två delar, ett skriftligt realia- och terminologiprov som
utförs i på olika orter i landet och ett muntligt prov i Stockholm. Det skriftliga provet
innefattar ämnesområden som sjukvård, socialförsäkring, arbetsmarknad, vardagsjuridik,
migration, allmän samhällskunskap och tolketik. Terminologiproven består av 100 facktermer
som ska översättas till svenska och 100 facktermer som ska översättas från svenska. För att bli
godkänd ska tolken ha minst 80 procent rätta svar i varje delmoment.
Om tolken blir godkänd på det skriftliga provet kallas han/hon till det muntliga provet.
Detta prov består av tre eller fler rollspel som prövar tolkens förmåga att utföra en tekniskt
godtagbar tolkning med god överföring av information. Tolken ska behärska svenskans och
tolkspråkets ordförråd, grammatik och uttrycksmöjligheter, ha god läsförståelse och
skrivkunnighet samt känna till God tolksed. Rollspelen utförs så autentiskt som möjligt inför
en bedömningskommitté. Tolken får använda hjälpmedel som ordböcker, dator, papper och
penna. Den som blir underkänd på det muntliga provet kan inom 18 månader ansöka om att få
göra ett nytt muntligt prov. Bedömningskommittén består av en provledare från
Kammarkollegiet, en särskilt inkallad språkexpert, en språkassistent och en skådespelare som
spelar rollerna som tolkanvändare och klient i rollspelen. De muntliga proven handlar alltid
om tolksituationer där tolken är på plats. Det finns ingen särskild test för telefon- eller
videotolkning.
Prov för speciell kompetens består av skriftliga prov, muntliga frågor och rollspel.
Rollspelen genomförs i autentisk miljö i rättssal eller på sjukhus och med i
bedömningskommittén finns professionellt yrkesverksamma experter. Om tolken blir godkänd
av bedömningskommittén hämtar KamK information från Kronofogdemyndighet och Polis
som bekräftar tolkens redbarhet och utfärdar sedan bevis om auktorisationen eller om speciell
kompetens.
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Tyst observation av prov för speciell kompetens i rättstolkning

En auktorisation gäller i fem år. I samband med förlängning måste tolken redovisa sin
verksamhet som auktoriserad tolk. I samband med godkännande av speciell kompetens
förlängs auktorisationsbeviset automatiskt med fem år.
2009 gjorde KamK en utvärdering av auktorisationsprovet och uppmärksammade att
frågor inom vissa områden var underrepresenterade, exempelvis inom asylprocess och
pensionsregler (Att få reda på vad andra säger 2009). Vidare var en del frågor alltför
detaljerade och därmed ofta inte relevanta för en tolk. En tredje kritik var att tolketik inte
testades vare sig skriftligt eller i rollspelen. Utvärderingen tog också upp aspekter av
bedömningen av prov och vilka kompetenser detta kräver. Slutligen efterfrågades en större
transparens och att bedömningen måste vara möjlig att förstå för dem som examineras.

Tillsyn av auktoriserade tolkar
Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet för auktoriserade tolkar. En auktoriserad tolk som
bryter mot God tolksed kan få sin auktorisation indragen. Den som är missnöjd med en tolk
kan anmäla detta till Kammarkollegiet. Under senare år har antalet anmälningar mot tolkar
som brustit i sin yrkesroll allt oftare kommit från andra tolkar. Man kan vända sig till KamK i
sakfrågor, som hur jäv eller tystnadsplikt ska hanteras i en viss situation.
Auktorisation – en begränsad möjlighet
Auktoriserade tolkar finns i 38 språk samtidigt som det tolkas i minst 170 språk. Det fanns
1 023 auktoriserade tolkar i januari 2011, 155 var teckenspråkstolkar och 868 tolkar i talade
språk. Antalet personer som är auktoriserade är emellertid lägre eftersom vissa tolkar är
auktoriserade i flera språk. Det finns 134 auktoriserade tolkar i arabiska, 95 i spanska, 91 i
balkanspråken, 81 i finska, 76 i ryska, 57 i polska och 56 i persiska. De mest efterfrågade
språken vid sidan av arabiska är somaliska och olika kurdiska språk. Kammarkollegiet har
inte tillräckliga resurser för att hålla auktorisationsprov oftare än vartannat år i de flesta språk
och inte heller för att utveckla de kontakter som behövs för att utöka antalet språk i vilka man
kan bli auktoriserad. I mindre språk kan det till exempel vara svårt att hitta språkgranskare i
Sverige.
En viktig fråga är varför vissa tolkar inte auktoriserar sig. Det finns flera svar på den
frågan. Ett svar är att det inte erbjuds möjlighet till auktorisation i det språk man tolkar. Ett
annat är att många tolkar misstror språkexperterna. Ett utvecklingsområde för KamK är därför
att se över språkexpertisen och bedömningskommitténs trovärdighet. Även om det inte finns
något att anmärka på ska inte myter om oförrätter och oegentligheter göra att tolkar avstår
från att auktorisera sig. En del tolkar väljer bort auktorisation eftersom de anser att de inte
skulle bli lika attraktiva på arbetsmarknaden efter auktorisation, eftersom de då har rätt till
högre arvode.
Många tolkar anser att proven är för detaljerade och inte anpassade efter den verklighet
man tolkar i och avstår från att försöka auktorisera sig. Denna kritik mot provens
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sammansättning och ifrågasättande av vad de egentligen mäter sammanfaller med KamKs
utvärdering (2009). Precis som för grundutbildningen behöver KamK mer resurser för att
utveckla verksamheten och kunna anordna auktorisationsprov oftare och i fler språk.
Statskontoret har i ett Regeringsbeslut 16 december 2010 fått i uppdrag att identifiera föroch nackdelar med nuvarande ansvarsfördelning och organisation för auktorisation av tolkar
och översättare, inklusive ansvaret för tolkregister, och belysa möjliga alternativ till
förändring av nuvarande struktur. Statskontoret ska även analysera hur utbudet av
auktoriserade tolkar respektive tolkar som med godkänt resultat genomgått sammanhållen
grundutbildning kan öka.
Slutsatsen i Invandrarutredningens delbetänkande (SOU 1972:83) om att det behövs en
myndighet som garanterar kompetens kvarstår. KamK har bidragit till att upphandlare och
tolkanvändare får kunskap om och tillgång till ”behöriga tolkar” genom det register över
tolkar som upprättades 2011. Det vore önskvärt att även grundutbildade tolkar kom att
omfattas av KamKs tillsyn. Slutligen finns frågan om att inrätta en tillsynsmyndighet av
tolkförmedling (jfr SOU 2004:15).

Mottagandet av ensamkommande barn och unga
I detta avsnitt återger vi huvudteman från tre artiklar som vi skrivit om mottagandet av
ensamkommande barn och unga i Sverige. Vi skriver om migration, integration, identitet,
språk, hemlängtan och tillhörighet och kommer inte att specifikt ta upp betydelsen av tolkning
här. Med begreppet ”ensamkommande barn” avser vi personer under 18 år som kommer till
Sverige för att söka asyl utan sällskap av legal vårdnadshavare. Det behöver inte betyda att
personen kommer helt ensam. Många kommer tillsammans med syskon och andra kan ha
vuxna släktingar eller bekanta som sällskap. Majoriteten av dem som kommer idag är
ungdomar mellan 16 och 18 år och ungefär 80 procent är pojkar. Gemensamt för dessa
tusentals barn och unga är att de på grund av krig, våld och brist på framtidvisioner i
konfliktdrabbade områden, tvingats på flykt (jfr Ayotte 2000).20
Ett värdigt mottagande – om ensamkommande asylsökande barn i Sverige
Sammandrag av artikeln To receive with grace (2010)
Det svenska mottagandet av ensamkommande barn bygger i grunden på rättigheter som
statueras i internationella överenskommelser såsom FN:s konvention om barnets rättigheter
(1989) och de rekommendationer som FN:s barnrättskommitté i Genève framför. De
nationella lagar som vägleder det konkreta mottagandet är, förutom Lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande (LMA), Utlänningslag (2005:716), Lag (2005:429) om god man
för ensamkommande barn, Socialtjänstlag (2001:453) och Föräldrabalk (1949:381).
Den ordning som trädde i kraft 1 juli 2006 innebär att Sveriges kommuner och landsting
tillsammans med Migrationsverket och Socialstyrelsen har gemensamt ansvar för
20

År 2004 var det 388 ensamkommande barn som kom till Sverige, 2006 kom 816, 2008 kom 1510 och 2010
kom 2393 (www.migrationsverket.se).
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ensamkommande barn och ungdomar enligt en särskild överenskommelse med tydlig
ansvarsfördelning. Mellan de olika myndigheterna råder sekretess. Migrationsverket ansvarar
för prövning av barnets asylärende, för frågor som rör bistånd och frågor som rör
återvändande. Migrationsverket ansvarar även för att teckna överenskommelser med
kommuner om att ta emot ensamkommande barn. De kommuner som är villiga att ta emot
dessa barn får en ersättning, som täcker de kostnader kommunen har. Vid ankomsten till
Sverige blir barnet först placerat i ett så kallat transithem. Avsikten är att vistelsen där ska
vara kort och det åligger Migrationsverket att så snart som möjligt hänvisa barnet till en
kommun som det finns ett avtal med.
Den kommun som tar emot barnet, har sedan ansvar för att barnet får det stöd och den
hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Några exempel på kommunens skyldigheter är att den
ska utreda barnets behov och besluta om lämpligt boende och skolgång. Det kan röra sig om
en plats i ett av kommunen drivet grupphem eller om en familj eller eventuell anhörig utgör
det bästa alternativet. Grupphem är tänkta att vara korttidsboenden eftersom behandlingen av
barns asylansökningar normalt ska ske inom tre till sex månader, men det har hänt att barn har
bott där i mer än två år. Kommunen ska också utse en god man, som ska träda in i både
vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. God man har ansvar för barnets personliga
förhållanden. Däremot har den gode mannen inte försörjningsplikt gentemot barnet.
Uppdraget som god man upphör när barnet fyller 18 år. Barnet tilldelas också ett offentligt
biträde och det är dennes uppgift att företräda barnet i asylärendet. Om barnet beviljas
uppehållstillstånd ansvarar kommunen för en långsiktig planering av barnets fortsatta uppväxt
och för att barnet ges förutsättningar att integreras i det svenska samhället.
Barnet kan ha en familj och det är Migrationsverkets uppgift att utreda den frågan så
länge barnet är asylsökande och därefter övertas uppgiften av socialnämnden i den kommun
där barnet är bosatt. På ett mer allmänt plan har Migrationsverket ansvar för att planera för
behovet av kommunala platser för ensamkommande barn och unga och ansvarar också för att
ha en beredskap för mottagandet, för att teckna avtal med kommunerna och för att
administrera ersättning till kommunerna. Även Landstinget har ett ansvar för de
ensamkommande barnen. Dessa ska erbjudas sjukvård och tandvård i samma utsträckning
som andra barn i Sverige.
Grupphemmet Liljan - Kommunalt mottagande på ett HVB–hem
Grupphemmet Liljan är inrymt på tredje våningen i ett hyreshus i stadens utkant. Här bor upp
till åtta ungdomar åt gången, pojkar och flickor. Barn under 12 år placeras i allmänhet i
familjehem, men det kan hända att de också bor i grupphem om de har äldre syskon. Flickor
och pojkar bor i skilda korridorer. Varje barn har ett eget rum, men delar toalett och dusch
med andra. Ibland delar syskon rum.
Hemmet är spartanskt i sin inredning, men rent och fräscht. Det finns en del små
prydnadssaker, någon vas eller ljusstake, men i stort sett inga onödiga prylar. Köket, matsalen
och sällskapsrummet är grupphemmets gemensamma utrymmen. I sällskapsrummet finns
soffor, TV, ett litet antal sällskapsspel och ett fotbollsspel. Annars är det tomt. I samband med
att barnet skrivs in görs en förteckning över tillhörigheter så som antalet handdukar,
kalsonger, jeans etc.
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Liljan är bemannat dygnet runt, dagtid med minst två personal och med en sovande
nattpersonal. Det är låst och barnen har inte egna nycklar, de får ringa på när de vill komma
in. Frukost, lunch, mellanmål och middag lagas och serveras vid bestämda tider som alla ska
passa om inte skoltider och tider för fritidsaktiviteter kommer emellan. På skafferidörren som
är låst sitter en lapp: Sötmandel endast på helger och flingor endast till frukost. Den enda mat
som barnen har fri tillgång till är fruktskålen i köket och dryckerna i kylskåpet.
Den dagliga rutinen är att barnen efter frukost går till skolan. Från ca 13.30 kommer
barnen hem från skolan. Eftermiddagar och kvällar ägnas främst åt att umgås med kompisar
utanför grupphemmet, på biblioteket, i simhallen eller på en fritidsgård. Barnen ska vara
hemma senast 22.00 på vardagar och vara i säng klockan 23.00 och på helgerna gäller tiden
24.00. Flera av pojkarna tränar fotboll eller går på gym. På lördagar och lov brukar personalen
i samråd med barnen hitta på utflykter och aktiviteter, allt från friluftsliv med korvgrillning
och fiske till laserdome. En gång per termin kör man gemensamt i Liljans minibuss till ett
lågprisvaruhus och storhandlar kläder och annat.
När ett barn anländer skrivs det in enligt följande rutiner: Varje barn får två
kontaktpersoner inom personalen på grupphemmet. Dessa ska introducera barnet till
grupphemmet, gå igenom regler och praktiska saker. Detta görs i två inledande samtal som i
allmänhet sker via telefontolkning i ett särskilt rum. I bästa fall ska frågan om god man vara
löst redan vid det tredje samtalet och efter det tar god man över mycket av det praktiska,
framförallt ekonomi och det som berör asylprövningen. Idealt ska god man besöka barnet
minst en gång i veckan. Kontaktpersonerna ska hålla veckosamtal där de stämmer av att allt
fungerar. Vid sidan av det har en socialsekreterare ansvar för utredning av placering och
behov av bistånd.
Snarast efter ankomst hälsoundersöks barnen av flyktinghälsovården. Inför
undersökningen lämnas avföringsprov. Innan det är fastställt att barnet är friskt får det inte
delta i matlagning. Varje barn ska, i samråd med kontaktpersonerna, vid det andra samtalet
börja fylla i en ”individuell utvecklingsplan”. Det är en plan som innehåller några
övergripande punkter om boende, skola, hälsa och identitet. Utifrån den ska barnet
tillsammans med kontaktpersonerna sätta upp mål. Målen är ofta mycket konkreta. Det kan
vara att städa sitt rum en gång i veckan, att man ska be personalen om hjälp med läxorna, att
träna en gång i veckan. Frågan om identitet är lite mer komplicerad, men kan exempelvis
innehålla en vision om att en gång bli bilmekaniker.
Personal, som är i tjänst, ska skriva dagjournal för varje barn. Där noteras framför allt om
det är något särskilt, exempelvis något önskemål som barnet haft, om någon sökt barnet,
barnets sinnestämning. Det förekommer att personal noterar egna reaktioner. Jag är trött på
allt tjabbande om maten, var en notering efter en helg med långa diskussioner vid varje måltid
med ett av barnen. Mat och matlagningen är även de kringgärdade av rutiner. All mat som
tillagas ska vara möjlig att äta av alla, därför undviks till exempel griskött. Barnen får vara
med och laga mat.
Det finns således rutiner för matlagning, städning och tvätt som involverar alla. Det finns
regler för datoranvändning, tillgång till simhallskort, resor till vänner och bekanta över lov
och veckoslut, besök av kompisar etc. Det finns regler för hygien, såväl personlig som för
disktrasor. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om rutiner som är utformade så
att inget ska bli glömt. Barnets rättigheter och de olika delarna av tillvaron, som boende,
48

hälsa, skola, fritid, personlig utveckling ska täckas in. Reglerna finns för att fostra barnen, de
ska bli punktliga och kunna klara sig själva vare sig de får stanna i Sverige eller ska återvända
till sitt hemland eller annat land. Tolk används främst för att informera, som vid
inskrivningssamtalen på grupphemmet, eller för att ställa frågor, som vid genomgången av
utvecklingsplanen. Samtal i allmänhet om vardagens alla trivialiteter får göras på
knapphändig svenska och genom kroppsspråk. Vad gör allt detta, ”organiserande”, med
barnet? Vad händer med dimensioner som barnets rätt att bli sedd, hörd och erkänd när det
saknar reella möjligheter att få uttrycka sig fritt om sina tankar och känslor?
Ett värdigt mottagande
Mottagandet av asylsökande barn utgår från både barnets rättigheter, så som de definieras i
Barnkonventionen och den asylsökandes rättigheter enligt 1951 års konvention om flyktingars
rättsliga ställning, Genèvekonventionen. På ett boende för ensamkommande barn där
rättigheterna, så som de formuleras i Barnkonventionen, utgör utgångspunkten för
mottagandet, utvecklas en rad regler och rutiner som ska garantera att dessa rättigheter
kommer barnet tillgodo. Omsatt i praktik skapar rättighetsetik därmed en moralisk ordning
och en konsekvens av detta är att boendet får en uppfostrande aspekt. Regler och rutiner säger
något, inte bara om hur vi bör handla, utan också om hur vi bör vara. Ambitionen att
tillgodose barnets rättigheter leder därmed till att också forma barnen. Vi avslutar med att
ställa några centrala frågor om etik och grundläggande värderingar i mottagandet.
Mottagandet av ensamkommande barn följer ett rättsetiskt tänkande och på det materiella
planet lever Sverige väl upp till sina åtaganden. Vi menar att det går bra att diskutera det
materiella mottagandet eftersom det finns ett språk och en mätbarhet för detta. När det gäller
begrepp som lika värde, kärlek och andlig utveckling är det däremot svårare.
Ensamkommande barn och unga - att få vara den man är
Sammandrag av Ensamkommande barn och unga - att vara en person (2010) och
Ensamkommande barn och unga – att få vara den man är (2011)
I mötet med ensamkommande barn och personer som idag är vuxna, men som kom ensamma
som barn till Sverige, har vi ställts inför en rad språkliga men också djupt existentiella frågor.
Det är frågor som handlar om att förlora sitt språk, om ruckade referensramar, om att tillägna
sig nya sätt att tala och se på världen, men också att själv bli sedd på nya sätt.
Att tala är att leva
Många barn berättar om avsaknaden av möjligheten att kunna tala på sitt eget språk eller
möjligheten att knapphändigt kunna tala på ett främmande språk medför en känsla av förlust
och ofullständighet. Man klarar inte av att få fram det man vill på ett klokt sätt och det leder
till en representationskris. Till det kommer känslan av infantilisering, av att enbart ha
möjlighet att agera i samhället på ett begränsat och barnsligt sätt (jfr Costa 2008).
Infantiliseringen sker också genom det sätt som människor talar med dem som inte förstår
svenska. Ett kortfattat, övertydligt språk med stora gester utvecklas. Och även om
avsändaren, t ex kontaktpersonen på boendet, inte tror att barnet är mindre begåvat så kan
mottagaren (barnet) uppfatta det så när kommunikationen endast sker via kroppsspråk,
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enskilda fraser på engelska och att peka på saker. Vill du ha en kopp te frågar kontaktpersonen
på boendet och pekar på en kopp. Hon håller inte upp koppen för att visa vad en kopp är utan
för att barnet ska förstå vad hon menar. Men man kommer inte längre än så. Barnet kan inte
utveckla sin längtan efter att dricka en viss sorts te eller jämföra koppen med en som fanns
hemma. Man kan heller inte tala om det som oroar mest.
Att förlora det självklara
Aisha kom till Sverige tillsammans med sin yngre bror för snart ett år sedan och de bor
tillsammans på ett gruppboende för ungdomar med uppehållstillstånd. Aisha har gått flera år i
en engelsk privatskola i sitt hemland och hon berättar att hennes föräldrar uppmuntrade henne
att studera. För dem var det viktigt att Aisha fick en bra utbildning och hennes mamma
brukade säga: du måste ha en bra utbildning för att kunna få ett intressant arbete. Dessa ord
har blivit en viktig riktlinje för Aisha i livet.
Aisha går på IVIK, en förberedelseklass inför gymnasiet, och har svenska, engelska och
matematik på schemat. Hon upplever att skolan i hemlandet var betydligt tuffare och hon
beskriver sin nuvarande skolsituation som tråkig, mycket tråkig. Om man jämför med min
gamla skola, jag lär mig ingenting här. Aisha känner sig stressad för att tiden går och hon är
rädd för att hon kommer försenas ett eller två år i sin utbildning.
Ansatsen i mottagandet av ensamkommande barn bygger på att alla ska få samma
möjlighet att gå i svensk skola, att lära sig svenska språket och om det svenska samhället.
Samtidigt kanske detta inte passar alla. Aisha har vid flera tillfällen frågat sin lärare om hon
istället kan få följa undervisning på engelska, i en IB-klass (International Baccalaureate). Hon
upplever att ingen ser att hon faktiskt har kapacitet för det. Den uppfattning om utbildning och
som hon tidigare känt sig stolt över blir plötsligt inget värd.
Människor föds och socialiseras in i olika ekonomiska, kulturella och sociala
sammanhang. Detta medför att individen får eller tillägnar sig olika typer eller grader av
ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Det kan handla om titel, egendom, utbildning, yrke,
socialt nätverk men också etnicitet, kön, religion och klass. Alla dessa kapital innebär att
individen, precis som ordet kapital indikerar faktiskt har tillgång till något värdefullt som kan
ge makt och inflytande. Eller tvärtom leder till maktlöshet eller utanförskap. Värdet beror på
vad som enligt omgivande samhälle och rådande situation man befinner sig i anses vara bra
och viktigt och värdefullt (Bourdieu 1991). I mötet med det svenska samhället blir det för
Aisha så självklara, allt hon kan och vet, osynligt. Hennes symboliska kapital devalveras. På
vilket sätt tas hennes och andra barns individuella kompetenser och egenskaper tillvara?
Att vara en person
När Tareq kom till Sverige mådde han dåligt psykiskt. Han visste inte var hans familj befann
sig och han oroade sig för dem. Var fanns de? Levde de? Jag hade jobbat flera år för att
hjälpa till med pengar. Skulle de klara sig utan mig? undrade Tareq. Under den första tiden i
Sverige bodde han på ett transitboende, men det fungerade inte bra för honom. Han ville inte
umgås med de andra ungdomarna och isolerade sig. Till slut föreslog personalen att han skulle
flytta till ett familjehem. Tareq tyckte detta lät positivt och han såg det som ett bra alternativ
till gruppboendet. Tareqs förhoppning var att han skulle må bättre om han bodde i en familj
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och att han skulle lära sig svenska fortare och få ett större nätverk i Sverige.
Tareq förklarar hur det gick till när han träffade familjen första gången. Hans gode man
kunde inte vara med. Det fanns inte heller någon tolk närvarande. Istället deltog någon annans
god man och det var denne som tolkade samtalet. Tareq kände under mötet att han inte tyckte
om familjen. Familjen pratade bara om mat, om vilken mat jag tyckte om, om jag tyckte om
bönor och falafel. Tareq tycket inte detta var intressant att prata om. Han brydde sig inte om
vilken mat han skulle få. Jag sa: Jag har inte kommit till Sverige för att äta mat. Men detta
översattes aldrig.
Det första mötet med familjen blev, enligt Tareq, misslyckat och han ville inte flytta hem
till dem. Personalen berättade för Tareq att det är svårt att ordna familjehem och att om han
ville bo i en familj var detta hans enda chans. Jag vill inte bo hos dom! Men inte heller detta
översattes, berättar Tareq. Han blev arg och ledsen. När han återberättar detta blir han
återigen upprörd. För honom handlar det om att han inte fick möjlighet att uttrycka sin åsikt.
Han kände sig både maktlös och kränkt. Tareq flyttade till familjehemmet.
Det var personalen på transitboendet tillsammans med kommunens socialsekreterare som
bedömde att en flytt till ett familjehem skulle vara gynnsam för Tareqs situation. De lyssnade
inte på de invändningar som han hade eller så blev de, som Tareq misstänker, inte översatta.
De tror inte att vi förstår någonting. Vi kommer från ett dåligt land, därför förstår vi
ingenting. Vi vill bara äta och sova, tror dom. Dom ser på oss som varor. En lätt business,
man kan tjäna pengar på oss, säger Tareq. Tareq upplever att han reduceras som person och
att han blir till ett objekt som andra kan tjäna pengar på.
Att få vara den man är
Barnens erfarenheter skapas i skärningspunkten mellan personliga erfarenheter och
omgivningens förhållningssätt. Mottagningssystemet, så som vi beskriver det här kan te sig
fyrkantigt och med bristande förståelse för barnen. Det är därför viktigt att poängtera att vi
lyfter fram vissa delar av barnens erfarenheter och tolkningar av systemet. Barnen uppfattar
att mycket är bra och att de möts av både god vilja och omsorg i mottagandet. Samtidigt är de
dimensioner som de uttrycker om språk och kommunikation, viktiga.
Att få vara den man är handlar om att leva med existentiella frågor och om att barnen och
ungdomarna ska kunna visa vem man är och vem man vill bli. Det handlar vidare om att ge
dem möjlighet att formulera detta i samspel med omgivningen och få möjligheter till
erkännande. Diskussionen om att vara en person handlar slutligen om vad dessa
ensamkommande barn och unga har för status och position i samhället.
Att vara ung och att leva som främling
Sammandrag av Separated minors in Sweden – Experiences and possibilities (under
bearbetning 2011)
”Now my life is on hold” (Aisha 18 år)
Vad menar Aisha med orden Now my life is on hold? Hur upplever hon och andra barn och
unga sin situation och migrationen? Vad händer med den egna identiteten? Hur påverkas
deras integration till det nya landet och till vuxenlivet? Frågorna är viktiga att undersöka för
att förstå de existentiella dimensionerna av att migrera som minderårig. Det i sin tur ger
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mottagande länder redskap för att vidareutveckla mottagandet av de barn som kommer som
flyktingar och som migrerar ensamma.
I denna del fokuserar vi på erfarenheter av att fortsätta sina liv utifrån det som varit och
samtidigt bygga upp ett nytt under en period av övergångar mellan olika länder och
samhällen, mellan barn och vuxen. Under senaste åren har barnläkare och andra som arbetar
med ensamkommande barn i Sverige i allt mer alarmerande rapporter påpekat att det ofta är
under flyktvägen som de mest traumatiska och nedbrytande erfarenheterna görs inom denna
kategori. Det är barn som fängslas, utsätts för trafficking och kidnappning. Flykten innebär
ständig skräck och ständig utsatthet och risk för exploatering, inte minst sexuellt utnyttjande
av både flickor och pojkar.
Allt detta omfattar de personer som vi har intervjuat och skriver om. Det är emellertid
inte dessa erfarenheter som står i fokus i denna artikel utan erfarenheter som alltid
uppkommer genom att migration handlar om uppbrott, möte med det nya och om att uppleva
främlingskap.
Teman som analyseras i artikeln handlar om att migrera, att bli immigrant, att inte äga
något och att inte ha makt att bestämma över sitt eget liv. Det handlar om att leva med
hemlängtan och att söka efter tillhörighet.
Citatet now my life is on hold kan beskrivas som en nyckel till hur de ensamkommande
barnen beskriver den situation de befinner sig i. Att komma till ett nytt land innebär stora
förändringar som man inte riktigt hade kunna föreställa sig i förväg. Vid sidan av de svåra
upplevelser och trauman som de flesta av dessa barn har genom sina erfarenheter av krig,
konflikt och flykt är det också en chock att plötsligt vara en ”främling”. Ett framträdande drag
i flera av berättelserna är just erfarenheten av att uppleva sig som främmande både inför
omgivningen men också för sig själv. Allt är annorlunda, språket, sättet att leva men också
den fysiska miljön gör det svårt att orientera sig (jfr Brekke 2004; 2010).
Vi har valt att utgå från postkoloniala teoretiska teman om hemvist, tillhörighet och
maktrelationer, över- och underordningar och gör därmed ett tillägg till postkolonial teori som
ibland anklagas för att vara könsblind. Kanske har den även varit åldersblind och kanske är
situationen för de som migrerar som barn mer komplex eftersom barn inte har samma makt,
eller mindre makt än en vuxen över sitt liv. Viktiga resultat är att ungdomarna upplever
övergivenhet/hemlängtan som är starka känslor som de bär på genom livet. Ett annat resultat
handlar om problemet med att definiera barn. De ensamkommande ungdomarna har ofta
erfarenheter som mer liknar vuxnas än barns och dessutom erfarenheter av krig och andra
trauman. Samtidigt är de barn i övergången mellan olika länder, samhällen, miljöer och i färd
med att bli vuxna. En rigid och etnocentrisk syn på barnbegreppet leder till problem i mötet
med dessa ungdomar. Det mottagande systemet i Sverige ställer höga krav på ungdomarna.
De ges många möjligheter och stor valfrihet. Samtidigt finns det hinder i form av strukturella
begränsningar i exempelvis ekonomi och boende/fostran/människosyn. Ungdomarna är
medvetna om sin position som minoritet och därmed marginaliserad i flera nivåer, migrant,
asylsökande, barn, språkligt och de kan väl beskriva bemötanden i form av stereotypa
föreställningar om ”hur de andra är”. Resultaten visar dimensioner av migration som på ett
plan är självklara, men som kanske hamnar i skuggan av mer tydliga och uppenbara problem.
För att bemöta dessa barn och unga är det viktigt att förstå de existentiella dimensionerna av
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att migrera som minderårig till exempel hemlängtan, tillhörighet, främlingskap och
maktlöshet. Denna förståelse är grunden i utvecklandet av redskap för att stötta barnen i sin
utveckling och integration, att utveckla sin potential och sina livsmål.

Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration – en
sammanfattning
Sverige bedriver sedan 1970-talet vad som betecknas som mångkulturell politik. Det innebär
bland annat att varje medborgare och invånare oavsett kön, geografisk hemvist,
socioekonomisk situation, etnisk-, nationell-, kulturell-, religiös-, och/eller språklig bakgrund
ska ha samma rättigheter, samma möjligheter till delaktighet, medborgarinflytande och
likabehandling. Den övergripande integrationen i samhället är beroende av att invånarna kan
känna sig som fullvärdiga medborgare. Detta innebär att medborgare som har ett annat
modersmål än svenska bör ges stöd för att kunna upprätthålla det, men också ges stöd för att
kommunicera på lika villkor med myndigheter, sjukvård, rättsväsende, skola etc. (jfr Borevi
2002). Som ett led i att garantera de människor som inte talar svenska lika rättigheter har ett
antal lagar stiftats om rätten till tolk i mötet med myndigheter, kommunala förvaltningar och
sjukvården. Dessutom betalas med offentliga medel omkring 6 000 tolkade timmar per dag,
grundutbildning för tolkar, utbildning vid Stockholms universitet samt auktorisation av tolkar.
Förutom lagstiftning och statliga resurser finns bland de människor som på olika sätt
arbetar med tolkfrågor ett engagemang som har lett till en utveckling på området. Genom
myndigheter som TÖI och Kammarkollegiet har utbildning och kvalitet utvecklats, genom
enskilda tolkförmedlingars engagemang har kunskapen om tolkyrket spridits, genom tolkars
långa arbete med kompetens och arbetsmarknadsfrågor har tolkning utvecklats mot ett yrke.
Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel och kanske kommer det i framtiden inte att vara
möjligt att kalla sig tolk utan att man har genomgått en utbildning.
De tolkar vi har arbetat med under tolkprojektets gång har framhållit yrkets fördelar. En
viktig sådan är att tolkar uppfattar att de genom sitt arbete och sina kompetenser hjälper andra
människor. På det personliga planet får de stor insikt i hur samhället fungerar genom att man
som tolk kommer in bakom stängda dörrar, man är med vid förlossningar, hjärtoperationer,
familjerådgivning, vård av cancersjuka, polisförhör, rättegångar, i alla sorters möten. Tolkars
samlade kunskap om hur mötet med enskilda klienter och patienter går till är stort.
I denna text har vi dels beskrivit hur tolkfältet ser ut och vilka möjligheter som finns
för att främja rättssäkerhet och integration, dels identifierat problem. Dessa problem går vi
översiktligt igenom nedan och de ska ses som utvecklingsområden.
Behöriga tolkar
Varje dag genomförs tusentals samtal mellan klienter/patienter som inte talar svenska, och
tolkanvändare inom olika sektorer. Vid varje tolkat möte måste tolkanvändaren kunna utföra
sitt arbete korrekt och klient/patient måste, i samma utsträckning som vid enspråkiga möten
och samtal, få föra fram sina problem och önskemål, få sina behov tillgodosedda och vara
delaktiga i de beslut som fattas.
Ett tolkat möte kan även ses som viktigt för deltagarnas integrationsprocess. Ofta handlar
det om vardaglig kommunikation mellan människor i olika roller, samtalet hjälper till att
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utreda problem och fatta beslut samtidigt som ömsesidig kunskap och förståelse har möjlighet
att utvecklas. Utifrån mötet med olika tolkanvändare drar den som inte kan svenska slutsatser
om det svenska samhället och via tolken förmedlar klienter och patienter sin egen syn på
världen och vem man är. Detta ömsesidiga samtal är viktigt för integrationsprocessen.
Oavsett om tolkning handlar om rättssäkerhet eller om integration, bygger den på att
tolkanvändare och klient/patient fullt ut kan förlita sig på varandra och på tolkens
kvalifikationer.
Tolkens yrkesroll är formulerad i God tolksed och det är riktlinjerna i detta dokument
som tolkar och tolkanvändare har att utgå ifrån för att säkerställa att ett tolkat samtal sker på
ett rättssäkert sätt. Det är endast auktoriserade tolkar som är bundna av God tolksed, men de
flesta tolkförmedlingar kräver att samtliga tolkar som får uppdrag ska följa samma regler.
Regler ger tolken god hjälp att hålla sig inom tolkrollen och att inte inkräkta på
tolkanvändarens ansvar.
Eftersom de flesta tolkade möten idag sker med tolkar som inte är auktoriserade skulle en
breddning av kontrollen över vilka som tolkar vara önskvärd. Kammarkollegiet upprättar
2011 en förteckning över tolkar som genomgått den nya grundutbildningen och det kan vara
det första steget mot en utvecklad tillsyn och definition av vilka som i första hand är behöriga
att tolka.
Möjlighet att bygga tillit
Det finns en rad faktorer, utöver de som hanteras i God tolksed, som påverkar rättssäkerheten
i ett tolkat möte. Några faktorer kan vara tolkars kunskap i käll- och målspråk, realia och
terminologi samt i nödvändiga färdigheter som tolkteknik eller att hantera känslor, tystnad,
tabun, lojaliteter och positioner som uppstår på grund av bland annat kön, etnicitet eller
religiös tillhörighet.
Sammantaget ger de olika aktörernas berättelser om sina erfarenheter information om
olika osäkerhetsfaktorer och begränsningar. Till exempel ställs tolkar inför etiska dilemman i
samband med kränkande maktutövning, orimliga krav från tolkanvändare eller från
klienter/patienter. Tolkanvändare kan uppfatta att de begränsas i sin yrkesroll på grund av att
tolken inte har nödvändiga kunskaper i språk, terminologi eller realia, på grund av att tolken
inte följer de etiska reglerna eller inte behärskar tolkteknik. Klienter/patienter har ofta den
mest utsatta positionen och det finns många berättelser om situationer där de av olika
anledningar inte vågat lita på tolken som person eller på tolkens kompetens.
Dessa exempel visar att den tillit som är grundläggande för att rätt information ska
komma fram och rätt beslut fattas ofta undergrävs på grund av icke-professionell tolkning och
tolkanvändning. Ansvaret för att detta inte sker vilar på både tolken och tolkanvändaren.
Deras relation är central för en fungerande tolkning. Vår analys visar emellertid att
tolkanvändare och tolkar inte har tillräcklig kunskap om varandras yrkesroller och
kompetenser. Tolkanvändare vet hur de vill ordna rummet och vad de vill ha ut av mötet, men
känner dåligt till annat som påverkar tolkningen: hur tolkservice är organiserat, hur tolkars
arbetsvillkor ser ut och exakt vilka krav de bör ställa på sig själva och som de kan ställa på
tolken och tolkningen. Tolkar, som hamnar i svåra situationer eller etiska dilemman som
egentligen angår tolkanvändarens roll och mandat, har ingenstans att vända sig med sina
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frågor eller frustrationer.
Vi ser att det behövs arenor för dialog mellan tolkar och tolkanvändare. Sådana arenor
kunde utvecklas i samarbete mellan tolkförmedlingar och de offentliga inrättningar som köper
deras tjänster. Sådana dialogmöten skulle inte bara öka kunskapen och respekten för
varandras yrkesroller utan även vara ett led i att utveckla metoder för att klienter/patienter ska
känna tillit. Klienten/patienten kan inte själv beställa tolk, något som har betydelse i
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Tolk tillkallas ofta för att tolkanvändaren
ska kunna ge information eller göra utredningar men barnets behov av att uttrycka sig fritt i
övrigt är begränsade. Detta är givetvis en resursfråga, men också en fråga om förståelse för
utsattheten i att inte äga språket.
Vi ser därför att det är viktigt att tolkanvändare utbildas i hur man talar genom tolk. I en
sådan utbildning, som med fördel kunde ingå i alla grundutbildningar till yrken där man möter
människor i sitt vardagliga arbete, bör man lära sig vad tolkning är, tolkens uppdrag och
tolkanvändarteknik. Sådan utbildning saknas idag annat än som korta frivilliga inslag i olika
grundutbildningar. En obligatorisk delkurs i yrkesutbildningarna skulle vara bra dels för att
läkaren, socionomen osv. ska känna till hur ”arbetsverktyget” tolk fungerar och dels för att
kunskapen skulle ge trygghet inför det tolkade möte som man som tolkanvändare har ansvar
för.
Tolkars arbetsvillkor
Majoriteten av tolkar arbetar som uppdragstagare. Det är ett problem på grund av att
arbetsformen inte alltid är frivillig. I dag finns det i stort sett inte några alternativ i form av
t ex anställningar och den arbetsrättsliga trygghet som det ger. De flesta tolkars inkomster är
för låga för privata försäkringar, semesteravsättning mm. Genom det gällande systemet för
upphandling sker ständiga förändringar för tolkar utan att de själva är med i utformningen av
dessa. Det handlar om förändringar i form av reviderade arvoden, vilken slags uppdrag
förmedlingen har att erbjuda och om det finns uppdrag att få överhuvudtaget. Många tolkar tar
uppdrag från flera förmedlingar och tolkar i små språk, har sällan en full arbetsvecka. Detta i
kombination med den psykiska och fysiska press som tolkarbetet många gånger innebär, med
ständiga förflyttningar, ständigt nya miljöer och uppdrag med varierande svårighetsgrad
innebär att arbetssituationen är svår. En del förmedlingar erbjuder stöd i form av handledning
och vid behov stödsamtal. Även för den mest ambitiösa förmedling uppstår emellertid
svårigheter eftersom de ekonomiska ramarna är snäva och relationen till tolkarna är lös. Till
det kommer att tolkarbetet i många avseenden är ensamt och att tolkar befinner sig i en
ständig konkurrenssituation. Det har varit svårt att samla tolkar i fackligt arbete. Några få
tolkar har arbetat under lång tid för att förbättra villkoren, men utan att få gehör för sin rätt att
vara med och påverka sina arbetsvillkor. Problemen på arbetsmarknaden har lett till att många
kvalificerade tolkar valt att sluta tolka.
Arbetsvillkoren som de ser ut idag, arvodesmässigt, arbetsrättsligt och konkurrensmässigt
främjar inte att tolkar utbildar sig eller auktoriserar sig. Som diskuterats i avsnittet om
tolkutbildning kan man säga att antingen går tolkaspiranterna en yrkeskarriär till mötes där de
får arbeta under dåliga villkor och för lite pengar eller så finns ingen yrkeskarriär
överhuvudtaget.
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Den osäkerhet som omgärdar tolkars arbetssituation påverkar inte bara det enskilda
tolkade mötet, arbetsvillkoren gör även att det sker en ständig dränering på tolkkompetens och
att klienter/patienter och tolkanvändare kanske sällan eller aldrig får tillgång till de verkligt
kvalificerade tolkarna. Detta är inte bara frågor som rör den individuelle tolken och aktörerna
i det tolkade mötet utan det handlar ytterst om rättssäkerhet och även om samhällsekonomi.
En översyn av tolkars arbetsvillkor för att säkra att tolkar stannar i yrket och finner det
produktivt att lägga tid på att vinna och utveckla kompetens är alltså mycket viktigt. I en
sådan översyn bör anställningsvillkor, möjlighet att påverka vid upphandling och en
utveckling av fortbildningsmöjligheterna ingå.

Statens ansvar
Utbildning och auktorisation
Vi har tidigare nämnt Invandrarutredningens delbetänkande (1972:83) om tolkservice där det
slogs fast att staten har ett ansvar för att garantera tillgången på kvalificerade tolkar. För detta
ändamål inrättades auktorisationsmöjlighet samt viss statlig finansiering av
kontakttolkutbildning. Även Tolkutbildningsutredningen (2005:37) konstaterar att utbildning
av kompetenta kontakttolkar är ett av samhällets främsta instrument för att tillgodose att
tolkservice utförs av för uppdraget väl kvalificerade tolkar.
Möjligheten till tolkutbildning och auktorisation, så som dessa finansierats av staten
sedan mitten av 1970-talet, kan beskrivas som unika för Sverige. Länder som Norge och
Australien har hämtat inspiration från dessa satsningar. Samtidigt som det alltså finns mycket
som är bra, finns det behov av utveckling. Först och främst täcker inte dagens
kontakttolkutbildning och möjlighet till auktorisation de behov av utbildade och auktoriserade
tolkar som finns i samhället. Förmedlingarna tvingas att själva hålla utbildningar, men dessa
står utanför översyn från TÖI och kan inte räknas tolken till godo i samband med
utbildningsintyg från grundutbildningen.21
Vår beskrivning och analys av kontakttolkutbildningen visar att i jämförelse med andra
tolkutbildningar och i relation till tolkyrkets status kan utbildningen så som den är utformad
idag betraktas som en grundkurs. Den motsvarar en termins heltidsstudier och med tanke på
den stora kunskapsmassa som ska läras in, tekniker som ska övas och rollens krav på
framförallt neutralitet och opartiskhet är detta inte tillräckligt. Tolkutbildningen måste byggas
ut med fortbildning om man ska kunna nå målet att klienter/patienter och tolkanvändare ska
ha tillgång till kvalificerad och rättssäker tolkning.
Auktorisation är ett viktigt redskap för att garantera god tolkservice, men möjligheterna
till auktorisation är på grund av bristande resurser inte tillräckliga. Att anordna auktorisation
kräver ett omfattande arbete och med de resurser som finns idag är det knappt en fjärdedel av
alla tolkade språk som det överhuvudtaget går att auktoriseras i. Även om det går att bli
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Det ansvar för tolkutbildningen som TÖI haft sedan 1986 hotas av avveckling genom prop. 2009/10:149 där
regeringen förespråkar att de särskilda inrättningarna vid universiteten skall avvecklas. Ingen konsekvensanalys
för tolkutbildningen har gjorts, något som efterfrågas av TÖI i skrivelse den 16 maj 2011, Dnr:63/2011.
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auktoriserad finns inte resurser att anordna auktorisationstillfällen tillräckligt ofta. En
svårighet är också att det är svårt att hitta språkexperter för proven. En utveckling behöver
även ske vad gäller relevansen i vad som testas och hur man ska vikta korrekt språk i
förhållande till tolkningsfärdigheter.
Tillsyn över förmedlingsverksamheten
Utöver de ovan nämnda åtgärderna har utredaren i Tolkförmedling – kvalitet, registrering,
tillsyn (SOU 2004:15) föreslagit att en myndighet utses som skulle bedriva tillsyn av
tolkförmedlingsverksamhet. Vi är eniga med utredaren om att tillsyn över förmedling och
upphandling är nödvändiga åtgärder för att säkra kvalitet och kontinuitet. Det skulle vara ett
bra sätt för staten att garantera att tolkförmedlingar följer ett slags ”God tolkförmedlingssed”.
Det handlar också om att skattemedel inte ska användas i en prisjakt där förmedlingar gör
vinster på bekostnad av klienters/patienters, tolkanvändares och tolkars rättssäkerhet.

Tillsyn över upphandling av tolkförmedling
Hur Lag om offentlig upphandling (2007:1091) praktiseras när tolkförmedling upphandlas är
en viktig nyckel till hur tolkservice har utvecklats sedan avregleringen 1992.
Det är idag svårt för seriösa förmedlingar att satsa fullt på kvalitetshöjande åtgärder med
det konkurrenssystem som har utvecklats. Förmedlingar har en känslig relation till tolkar och
egentligen ingen garanti för att de har tolkar att förmedla. Även tolkförmedlingar som satsar
mycket på ”sina” tolkar, och som har tolkar, som är lojala, riskerar att till sist förlora tolkarna
på grund av brist på uppdrag. Förmedlingens kvalitetsarbete behöver alltså få en starkare
gradering och uppföljning vid upphandling.
Upphandlaren måste kunna ställa krav som går att kontrollera vad gäller de förmedlade
tolkarnas kompetens och noggrannhet, förmedlingens sätt att arbeta, hur avvikelserapporter
hanteras, om uppgifter i anbudet stämmer och dessutom följa upp och under avtalsperioden
föra dialog med förmedlingen.
Vår slutsats är att upphandlare generellt har viktat pris före kvalitet. De har inte varit
beredda att betala för kompetens. Detta har vid flera uppmärksammade upphandlingar lett till
att särskilt sjukvården inte fått tillgång till kvalificerade sjukvårdstolkar. SKTF, tolkarnas
yrkesföreningar och tolkförmedlingar anser att ett sätt att värna om de kvalificerade tolkarna
vore att införa en rikstaxa i likhet med den av Domstolsverket tillämpade taxan. På det sättet
skulle upphandling inte kunna ske på bekostnad av tolkarnas arvoden.
Ytterligare ett problem är att statliga myndigheter upphandlar tolkförmedling nationellt
och att detta försämrar möjligheten att den vinnande förmedlingen ska kunna leverera
kvalificerade tolkar. Rätt tolk till rätt uppdrag kräver i de flesta fall kännedom om både tolk
och tolkanvändare, men ingen förmedling känner till landets alla tolkar och beställare, medan
det på regional nivå går att utveckla sådan kunskap hos en förmedling.
Tolkservice - personligt, lokalt, globalt
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Kanske kan ett enskilt tolkat möte ses som en liten sak, men den enskildes delaktighet och
jämlik rättssäkerhet är grundstenar i demokratin och tolkservice är ett viktigt redskap för att
garantera detta. I vår forskning har tolkservice med alla dess delar utgjort en prisma genom
vilket vi kan beskriva och analysera Sverige som mottagande land i en global värld och hur
samhället ser på rättssäkerhet och integration, idealt och i praktiken. Idealt har integration
beskrivits som en ömsesidig process som i sin tur ska främja mångfald och ett mångkulturellt
samhälle. I praktiken har fokus primärt varit på att människor med utländsk bakgrund ska
integreras in i det svenska samhället genom att komma in på arbetsmarknaden och i
utbildningssystemen. I båda fallen spelar kunskap i det svenska språket en central roll (jfr
Bevelander m fl 2009; Olwig och Paerregaard 2007). Att lära sig svenska språket blir ett
överordnat mål framför att främja flerspråkighet och rätten att uttrycka sig på det egna
språket. Vad det innebär har vi beskrivit framför allt utifrån mottagandet av ensamkommande
barn och unga. Tolk används främst på myndighetens villkor, när det ska ges information eller
fattas beslut. Tillgång till tolk skulle i högre utsträckning kunna vara ett redskap för dessa
barn och unga för att också förstå människorna runt omkring sig och det omgivande samhället
samt en möjlighet att uttrycka vem man själv är.
Genom att analysera synen på tolkservice och betydelsen av tolkanvändning kan vi
konstatera att förvandlingen till ett mångkulturellt samhälle inte är helt integrerat som en
självklar utgångspunkt för verksamheten i myndigheters, kommuners och landstings
verksamheter eller inom utbildning vid högskolor och universitet (jfr Borevi 2002). Istället för
att tolken ses som en garant för jämlik och rättvis myndighetsutövning blir den ett problem,
och att inte behärska svenska språket görs till ett individuellt problem. Därmed reduceras
tolkfrågorna till att förstås som ett ”invandrarproblem”, snarare än något som handlar om
demokrati, rättsäkerhet och individens rätt. Den låga status som tolkyrket har och som finns
inbäddat i brist på fortbildning, tillsyn och krav på kvalitet kan också ses som ett
underskattande av enskilda som inte talar svenska (jfr Taylor 1999). Mer radikala röster inom
gruppen tolkar och även bland andra aktörer på fältet menar att det faktiskt är en fråga om
diskriminering av enskilda som inte talar svenska att det inte ställs högre krav på tolkservice
och att det inte finns någon tillsyn av tolkförmedlingar.
Vi menar att varje område på det tolkade fältet har egen del i ansvaret för rättssäker
tolkning genom samverkan och dialog, men det räcker inte. Tolkfrågorna är genom sin
koppling till demokratisk praktik i allra högsta grad politiska ansvarsfrågor.
Vår slutrapport kommer under hösten att läggas ut på www.tolkprojektet.se. Därefter
upphör vårt uppdrag.
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