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Befogad oro 
för brister
i tolkservicen

Förord

Rapporten är ett resultat av varningssignaler
Invandringen till Sverige har medfört att landets befolkning numera består av ett hundratal olika
språkgrupper. Det ger oss som land enorma möjligheter. Språkkunskaper och kunskaper om för-
hållanden i andra länder är viktiga framgångsfaktorer i en allt mer internationaliserad värld.

Samtidigt ställer mångfalden krav på myndigheter och andra samhällsaktörer. Den som är ny i
landet, vistas här tillfälligt eller av andra skäl inte talar och förstår svenska måste kunna kom-
municera på sitt eget språk. Integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell mångfald förutsätter en fungerande tolkservice.

Kommunikation genom tolk möjliggör för den som inte behärskar det svenska språket att till-
varata sin rätt och för myndigheten att fullgöra sin uppgift. Kommunikation genom användning
av tolk är för många nyanlända den första och till en början enda möjligheten till verklig kon-
takt med det svenska samhället och därmed ett första led i integrationsprocessen. 

Enligt förvaltningslagens 8 § är myndigheterna skyldiga att vid behov anlita tolk när de har att
göra med någon som inte behärskar det svenska språket. I samband med att Integrationsverket
startade sitt arbete i juni förra året fick vi en rad skrivelser, förfrågningar och uppvaktningar an-
gående brister i tolkservicen.

Denna rapport är ett resultat av dessa varningssignaler. För att få en mer fullständig bild har vi
genomfört en omfattande enkätundersökning. Även om vi tar hänsyn till metodsvårigheter, visar
enligt vår mening rapporten att den oro som uttryckts är befogad. Det finns brister som behö-
ver åtgärdas. Av det skälet redovisas förslag, bl a om ett förtydligande av myndigheternas ansvar
enligt förvaltningslagen.

I anslutning till rapporten presenterar även Integrationsverket i samarbete med andra ansva-
riga myndigheter en informationsbroschyr om tolkservicen och enskildas rättigheter. 

Lars Stjernkvist
Generaldirektör
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SAMMANFATTNING
Förslag
Integrationsverket har undersökt: myndigheters användning av tolk vid behov, de anlitade tol-
karnas kompetens i förhållande till deras uppdrag hos myndigheterna, tolkförmedlingarnas roll
och behovet av tillsyn. Utifrån undersökningen föreslår Integrationsverket följande:

• Ett sammanhållet regelverk för samhällets tolkservice upprättas.

• Förvaltningslagens §8 ändras, så att myndigheter, när de har att göra med personer som inte
behärskar svenska, bör anlita tolk vid all myndighetsutövning, inklusive vid information som har
betydelse för individens möjligheter att ta tillvara sina rättigheter eller fullgöra sina skyldighe-
ter.

• De kompetenskrav, som ska ställas på tolkar som myndigheterna anlitar vid all myndighets-
utövning, beskrivs i det sammanhållna regelverket för samhällets tolkservice.

• Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över tolkarnas utbildnings- och arbets-
villkor och föreslå åtgärder.

• Obligatorisk registrering och tillsyn av tolkförmedlingarna införs.

Efter det att Integrationsverket tillkom 1 juni 1998 har verket fått en mängd skrivelser, telefon-
samtal och uppvaktningar från myndigheter, tolkarnas intresseorganisationer, tolkförmedlingar
och andra. De har på ett eller annat sätt beskrivit de brister och problem som finns på tolk-
marknaden.

Därför har regeringen uppdragit åt Integrationsverket att utreda följande: 

• om personer som inte behärskar språket vid behov får
tillgång till tolk i sina kontakter med myndigheter, kom-
muner och landsting,

• de anlitade tolkarnas kompetens i förhållande till deras
uppdrag hos myndigheterna,

• tolkförmedlingarnas roll.

• om det behövs särskilda tillsynsinsatser och hur dessa i
så fall bör utformas.

För att få svar på regeringens frågor valde Integrations-
verket att skicka ut en enkät med frågor till tolkanvändare
och tolkförmedlingar.

Sammanlagt har 1051 enkätsvar bearbetats.

Svarsfrekvensen varierar kraftigt mellan olika delar av lan-
det och mellan olika myndigheter. Utfallet bör därför tolkas med försiktighet.

I rapporten finns en utförlig beskrivning av tolkservicen i Västerås. Det beror på att 50 olika enhe-
ter inom Västerås kommun har svarat på enkäten. Några av svaren är dessutom en samman-
ställning av flera svar, vilket ger en så gott som heltäckande bild.

Integrationsverket har också träffat representanter för tolkarnas intresseorganisationer för att
inhämta deras synpunkter, samt några invandrarorganisationer och  sfi-klasser för att samla erfa-
renheter från de tolkbehövande.

En referensgrupp, med företrädare för berörda myndigheter, har sammankallats under arbetets
gång.
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Resultatredovisning
Myndigheternas användning av tolk vid behov
Myndigheter, kommuner och landsting säger – inte oväntat –  att de alltid använder tolk vid
behov. Däremot kan deras bedömning av behovet variera.

De flesta enheter inom landstingen säger att de alltid anlitar tolk vid behov, undantaget är tand-
vården. Vid oväntade besök, anger 32 procent av samtliga enheter att de inte anlitar tolk.

Alla polisdistrikt använder alltid tolk vid behov eller vid beställt besök. En tredjedel av polis-
distrikten (32 procent) anlitar dock inte tolk vid oväntade besök.

78 procent av kommunernas enheter (av totalt 324 enheter) svarar att de alltid anlitar tolk vid
behov, inklusive väntade besök. Vid oväntade besök har nio procent av enheterna inte några ruti-
ner alls, 15 procent beställer tolk om det inte går att lösa på annat sätt och 22 procent bokar ny
tid med tolk.

Nästan alla domstolar använder tolk vid behov. Besök är
inte så vanliga. Om de ändå förekommer, skulle en del
domstolor anlita tolk. Lika många skulle godkänna med-
följande anhörig eller egen, tvåspråkig personal som tolk.

Majoriteten av SIV:s enheter (89 procent) använder alltid
tolk vid första besöket, när de delger ett negativt beslut och
under asylutredningarna.

NÄR UNDERLÅTER MYNDIGHETERNA ATT ANVÄNDA TOLK?
Vid ärenden av enklare karaktär, underlåter både kom-
muner, sjukvård och polis att anlita tolk.

Inom sjukvården använder man inte tolk när det är fråga
om upprepade rutinbehandlingar, eller när patienten inte
vill ha tolk.

Inom kommunerna använder 16 procent tvåspråkig per-
sonal eller anhöriga som tolkar. nio procent använder
barn som tolkar, särskilt inom förskola och skola (22 pro-
cent).

Statens Invandrarverk avstår från att använda tolk när det gäller enkla praktiska frågor, eller när
personalen behärskar det aktuella språket.

ERFARENHETER FRÅN DE TOLKBEHÖVANDE SJÄLVA

Vid förbokade besök, får i princip de tolkbehövande tolkhjälp när de begär det. Vid spontana
besök avgör slumpen. 

Myndigheterna uppmanar de tolkbehövande att antingen klara sig själva eller att ta med sig
någon som kan tolka. Situationen upplevs som värst inom sjukvården.

De tolkbehövande saknar någonstans att vända sig när de behöver tolk. Ibland vänder de sig till
sina egna organisationer för att få hjälp. 

Tvåspråkig personal saknas på medborgarkontoren i några invandrartäta bostadsområden.

SYNPUNKTER FRÅN TOLKARNAS INTRESSEORGANISATIONER

Intresseorganisationernas samlade uppfattning är att myndigheterna inte alltid använder tolk
vid behov. Det är vanligare än man tror att släktingar uppmanas att tolka. Ett skäl till detta, menar
tolkarna, är de olika enheternas eget budgetansvar. Spariver leder till nedskärningar av tolk-
servicen. Värst är det inom sjukvården.

När det gäller samtliga myndigheters tolkanvändning, uppfattar man att det är helt godtyckligt
om man anlitar tolk och i så fall vilken tolk som anlitas.
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Myndigheterna ifrågasätter ofta behovet av tolk. De tolkbehövande måste få information för att
kunna ta vara på sina möjligheter till tolkhjälp.

TOLKFÖRMEDLINGARNAS SYNPUNKTER

Tolkförmedlingarna pekar särskilt på behovet av bevakning av myndigheternas ansvar att anlita
tolk vid behov.

Tolkservicerådet (TSR) anser att myndigheterna inte använder tolkning och översättning i till-
räcklig omfattning. Många myndigheter saknar en uttalad policy i dessa frågor. Det, i sin tur,
skapar osäkerhet hos personalen. TSR anser att det är en allvarlig brist att det saknas ett tydligt
och samlat ansvar för tolk- och översättarfrågorna i Sverige. Rätten och tillgången till språkservice
är en viktig rättssäkerhetsfråga, som man inte kan lämna till marknaden att sköta. Rådet efter-
lyser samordning mellan tolkförmedlingsservicen till myndigheterna och de enskilda tolkarnas
uppdrag.

POLICY FÖR TOLKSERVICE

Få myndigheter har skickat med ett policydokument som särskilt behandlar tolkservicen, trots
att flera har svarat att ett sådant dokument finns. Några myndigheter har skickat kopior på andra
dokument, till exempel om myndigheternas ansvar att anlita tolk eller vad man ska tänka på när
man anlitar tolk.

SIV (Statens Invandrarverk) har en handbok där det framgår när man bör anlita tolk och vem
man ska anlita.

Flera landstingsenheter har skickat med kopior på information som Invandrarverket har gett ut.
De har också skickat kopior på dokument om tolkrutiner eller riktlinjer för tolkanvändning. En
del av dessa dokument innehåller något om landstingets policy angående tolkservice.

Hälso- och sjuvårdsnämnden i Stockholms län (HSN) har antagit en kvalitetspolicy för tolkser-
vice i sjukvården. I ett dokument om invandrar- och flyk-
tingfrågor som HSN antog 1995, finns också ett särskilt
kapitel om tolkservice. Där skriver man att god tolkservice
är en förutsättning för att kunna leva upp till hälso- och
sjukvårdslagen i det mångkulturella Stockholms län. Man
säger också att sjukvården, enligt förvaltningslagen, har
skyldighet att anlita tolk när patienterna inte klarar sig på
svenska.

VEM AVGÖR OM DET BEHÖVS TOLK?
Att en person önskar tolk, eller att personalen vet att per-
sonen inte talar svenska, är det som vanligen avgör beho-
vet av tolk hos de flesta myndigheter. Många gånger
framgår behovet av tolk av de dokument som myndig-
heten redan har om personen.

VARIFRÅN FÅR MAN TOLK?
Det är sällsynt att man har egna anställda tolkar. Det före-
kommer mest inom de kommunala förvaltningarna, där fem procent av enheterna har anställda
tolkar. Tolkarna är då deltids- eller timanställda.

De flesta myndigheter anlitar tolk genom en kommunal tolkförmedling. En liten del vänder sig
direkt till tolken. Andra anlitar privata förmedlingar.

Knappt hälften av polisdistrikten, och en tredjedel av tingsrätterna, har egna förteckningar över
tolkar som de anlitar.

De flesta tolkar är registrerade hos en eller flera tolkförmedlingar, och arbetar på frilansbasis.
Det flesta tolkförmedlingar skriver inte avtal med tolkarna.
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Tolkningens kvalitet
Bra kvalitet i det tolkade samtalet förutsätter dels att tolken är kompetent, dels att de samtalande
personerna är insatta i hur man talar genom tolk. Enkätfrågorna om kvalitet berörde följande
frågor: myndigheternas krav på tolkens kompetens, hur man försäkrar sig om tolkens kompe-
tens, information till anställda och tolkbehövande om hur man talar genom tolk, om myndig-
heterna anmäler behov av utbildning för tolkar inom det egna verksamhetsområdet, om tolkarna
får något psykologiskt stöd.

KVALITETSPOLICY OCH TOLKARNAS KOMPETENS

Hela 67 procent av enheterna inom sjukvården anger att
de har någon form av kvalitetspolicy/rekommendationer
för tolkservicen.

Drygt 50 procent av sjukvårdsenheterna ställer alltid krav
på tolkens kompetens. 24 procent gör det aldrig, 12 pro-
cent gör det ibland. De som inte ställer krav på tolkens
kompetens, utgår från att tolkförmedlingen gör det.
Också de som ställer krav litar på tolkförmedlingens
bedömning. 

Endast fyra (av 31) polisdistrikt har någon form av kvali-
tetspolicy för tolkservicen. Däremot ställer 80 procent av
distrikten alltid krav på tolkens kompetens. Drygt hälften
litar på tolkförmedlingens bedömning av tolkens kompe-
tens. En tredjedel gör en egen bedömning och 18 procent
utgår från tolkens dokumenterade utbildning.

Endast sju procent av de enheter som svarat från kom-
munerna (totalt 324), har någon kvalitetspolicy. 65 procent
av samtliga kommunala enheter säger att de alltid ställer
krav på tolkens kompetens. 14 procent gör det ibland, 12 procent gör det aldrig. 80 procent för-
litar sig på tolkförmedlingens bedömning av tolkens kompetens.

Endast 14 (av 87) domstolar uppger att de har någon kvalitetspolicy för tolkservice. Drygt 90
procent av tingsrätterna, och samtliga hovrätter och kammarrätter, säger att de alltid ställer krav
på tolkens kompetens. Sex tingsrätter ställer ibland vissa krav på tolken, till exempel vid för-
handlingar, men inte vid en vigsel. De flesta domstolar litar på tolkförmedlingens bedömning
av tolkens kompetens.

En tredjedel av de enheter inom SIV som besvarat enkäten (totalt 18), säger att de inte har någon
form av kvalitetspolicy för tolkservicen. Lika många har inte svarat på frågan. De flesta av SIV:s
enheter ställer krav på tolkens kompetens vid delgivning av viktiga myndighetsbeslut eller
liknande. Man försäkrar sig om tolkens kompetens genom tolkförmedlingens bedömning, men
också via upphandling då man oftast begär auktoriserad tolk.

Det framgår av enkätsvaren att de flesta myndigheter litar på tolkförmedlingens bedömning av
tolkens kompetens.

KVALITETSSÄKRING I AVTAL

Domstolarnas krav på tolkarna finns specificerade i avtal som träffas med tolkförmedlingarna.
I dessa avtal ingår att tolkförmedlingen i första hand ska anlita tolkar som är auktoriserade av
Kammarkollegiet. Helst ska tolken ha speciell kompetens som rättstolk.

När det gäller andra myndigheters avtal, finns kompetenskrav inskrivna i en del av dem, men
långt ifrån i alla.

En del myndigheter överlämnar kompetenskraven helt och hållet till tolkförmedlingarna. 

I några av avtalen nämns ”kvalitetssäkring”, ”uppföljning” och ”utvärdering”. I andra avtal sägs
ingenting om myndigheternas krav på tolkarna eller om kvalitetssäkring.

Det vanligaste är att tolkförmedlingen ansvarar för rekrytering och utbildning av tolkar. Det kan
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också vara avtalat att tolkförmedlingen ska följa upp tolkarnas utbildning och kontrollera och
introducera nya tolkar.

I en del avtal, har de som anlitar tolk försäkrat sig om att tolkarna får möjlighet till förkovran inom
det egna verksamhetsområdet.

KVALITETSREVISION

Ett bra exempel på kvalitetssäkringsarbete är den kvalitetsrevision som Stockholms läns lands-
ting gjorde 1998, på uppdrag av landstingets kvalitetsutskott. Revisionen visar att tolkförmed-
lingarna, så långt som möjligt, skickar de mest kvalificerade tolkarna till sjukvården. Däremot
finns brister i uppföljning och kontroll från sjukvårdens sida. Uppgifter från framförallt patien-
ter och tolkar, visar att mycket kan förbättras. Ett exempel: Under det aktuella halvåret, fick en
tredjedel av patienterna inte tolkhjälp, trots att de begärde det.

Enligt ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, ska sjukvårdsstyrelserna, akutsjukhusen och
tolkförmedlingarna tillsammans arbeta med kvalitetsutveckling av tolkservicen, och lämna en
redovisning av arbetet under 1999.

INFORMATION

De flesta enheter inom sjukvården, polisdistrikten, kommunerna och Invandrarverket infor-
merar sin personal om hur man använder tolk. Andelen domstolor som informerar sin perso-
nal är mindre. Som skäl till detta anger man att personalen är van vid tolk.

De tolkbehövande säger att de inte får information om sina möjligheter till tolkservice.
Asylsökande som bor på Invandrarverkets förläggningar brukar få information, men inte anhö-
riginvandrare eller asylsökande som bor i vanliga bostäder. Om de får skriftlig information, kom-
mer den alldeles för sent. Invandrarnas organisationer informerar nya medlemmar om tolkhjälp.

TOLKARNAS UTBILDNING

Myndigheterna anmäler sällan behov av specialutbild-
ning inom den egna verksamheten för tolkarna. Många
utgår från att tolkförmedlingen tar ansvar för sådan
utbildning.

Av de 1 140 tolkar, som anlitades genom kommunala tolk-
förmedlingar, har 42 procent deltagit i minst en folkhög-
skoleutbildning och 29 procent i någon av studieför-
bundens kurser 1998.

Vid statistisk bearbetning av materialet framgår det att
bara 31 procent av samtliga tolkar har deltagit i någon
utbildning under 1998.

Tolkarnas intresseorganisationer framför följande krav:

• Mer resurser till Kammarkollegiet, för att utveckla och
bredda auktorisationen av tolkar. 

• Mer resurser till Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för
bättre bevakning och tillsyn över tolkutbildningarna. 

• Bättre samordning mellan de två myndigheternas
insatser.

• Ändrade former för tolkutbildningen. Man måste ställa
krav på resultat. 

• Mer resurser till fortbildning av auktoriserade tolkar, och till utbildning av granskare inom språk
där det saknas auktorisation.

PSYKOLOGISKT STÖD

Få myndigheter erbjuder tolkarna psykologiskt stöd. När det erbjuds, är det vanligen en chef eller
en handläggare som ger stödet.
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TELEFONTOLKNING

Åsikterna om telefontolkning – vad gäller kvalitet och rättssäkerhet – går isär bland myndighe-
terna.

Många myndigheter använder telefontolkning som en nödlösning i akuta situationer. Andra
föredrar telefontolkning, framför allt av integritetsskäl. Man kan tänka sig att de som oftare
använder telefontolkning, har lärt sig den speciella teknik som telefontolkningen kräver, och där-
för är mer positiva till den.

Tolkförmedlingens roll
Tillgången till tolkförmedlingar, både kommunala och privata, varierar i landet. Därför kan man
inte dra några slutsatser om vilka förmedlingar som myndigheter och landsting föredrar.
Kommunerna däremot anlitar i högre grad de kommunala tolkförmedlingarna.

Majoriteten av enheterna inom landstingen, 63 procent, har inte avtal med någon tolkförmed-
ling. 19 procent har avtal med en förmedling och fem procent med flera.

Bara tre polisdistrikt har avtal med en tolkförmedling. 

65 procent av samtliga kommunala enheter saknar avtal. 13 procent har avtal med en förmed-
ling, två procent med flera.

Knappt en tredjedel av tingsrätterna och en hovrätt har skrivit avtal med en tolkförmedling. Ett
par tingsrätter och en hovrätt har tecknat avtal med flera förmedlingar.

Majoriteten av SIV:s enheter, 78 procent, har avtal med en eller flera tolkförmedlingar.

De flesta enheter, som använder tolkförmedlingarnas tolkar, är nöjda med både de kommunala
och privata förmedlingarna. När det finns missnöje, kan det handla om tolkarnas beteende eller
att det inte fungerar bra med vissa språk.

Om en tvist skulle uppstå mellan tolkanvändaren och tolken, skulle de flesta myndigheter vända
sig till tolkförmedlingen. Många säger att en sådan situation aldrig har inträffat. Det är också säll-
synt med konflikter mellan tolkanvändare och tolkförmedling. Om det skulle hända, säger några
myndigheter att de skulle vända sig till cheferna, till Kammarkollegiet eller tolkförmedlingen.
Om det blir en tvist mellan myndigheten och tolkförmedlingen, vet många myndigheter inte vart
de skulle vända sig. Många har inte svarat på frågan.

Minimikraven på tolkarna hos de flesta kommunala och privata förmedlingar, är att de har
genomgått grundutbildning för tolkar, är beredda att satsa på yrket och delta i fortbildningar och
fördjupningar.  

Många tolkförmedlingar säger att de i första hand anlitar auktoriserade tolkar, med eller utan spe-
ciell kompetens. I andra hand anlitar de ”utbildade” och ”testade” tolkar med tolkerfarenhet. I
tredje hand kommer tolkar som har gått en introduktionskurs och påbörjat en tolkutbildning.

Många förmedlingar betonar vikten av tolkens sociala kompetens och personliga lämplighet för
yrket.

De vanligaste sätten för tolkförmedlingarna att kontrollera tolkarnas kompetens, är att testa dem
och begära dokumentation över genomgångna kurser.

Behov av tillsyn
ICKE AUKTORISERADE TOLKAR

Inom landstingen, polisdistrikten, domstolarna och SIV, anser knappt hälften att det behövs till-
syn av icke auktoriserade tolkars verksamhet. Hela 62 procent av enheterna inom socialtjänsten
i kommunerna vill ha en sådan tillsyn.

De myndigheter, som inte vill ha tillsyn, anser att man inte ska anlita icke auktoriserade tolkar
eller att tillsynen är tolkförmedlingarnas ansvar. De myndigheter som förordar tillsyn, tycker att
det borde finnas något slags kontroll över tolkarnas utbildning och lämplighet.

Många enheter inom samtliga myndigheter, har lämnat frågan obesvarad.
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Drygt hälften av de kommunala tolkförmedlingarna, och 71 procent av de privata, svarar att det
behövs särskild tillsyn när det gäller icke auktoriserade tolkar. De säger att det borde finns någon
form av kontroll över icke auktoriserade tolkars kompetens, utbildning och lämplighet.

Knappt en tredjedel av samtliga kommunala tolkförmedlingar svarar att det inte behövs några
särskilda tillsynsåtgärder. De motiverar ställningstagandet med att tolkförmedlingarna själva
ansvarar för icke auktoriserade tolkar.

TOLKFÖRMEDLINGENS VERKSAMHET

42 procent av enheterna inom landstingen, anser att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas
verksamhet. 14 procent tycker inte att det behövs, 44 procent har inte svarat.

38 procent av polisdistrikten tycker att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas verksamhet.
28 procent tycker inte att det behövs, 37 procent har inte svarat.

40 procent av de kommunala enheterna anser att tillsynsåtgärder behövs, 15 procent tycker det
inte att det behövs. Övriga har inte svarat.

Bara några få domstolar tycker att det behövs tillsynsåtgärder för tolkförmedlingarnas verk-
samhet. 82 procent svarar att de antingen inte kan uttala sig, inte har någon åsikt eller att åtgär-
der är onödiga eftersom de alltid anlitar auktoriserade tolkar.

Knappt en tredjedel av SIV:s enheter tycker att det behövs tillsynsåtgärder, särskilt när det gäller
privata förmedlingar. Drygt en tredjedel tycker dock inte att tillsynsåtgärder behövs.

De myndigheter som är negativa till tillsyn, utgår från att kommunerna har full insyn i de
kommunala tolkförmedlingarnas verksamhet. Många tycker att förmedlingarnas verksamhet
fungerar bra, eller har aldrig haft några problem. De som tycker att tillsyn behövs, säger att någon
typ av kontroll borde finnas, särskilt över de privata förmedlingarna.

VAD TYCKER TOLKFÖRMEDLINGARNA SJÄLVA?
Drygt 50 procent av de kommunala förmedlingarna, och sex av sju privata förmedlingar, tycker
att det behövs särskilda tillsynsåtgärder för verksamheten. De vill ha en tillsynsmyndighet som
bevakar förmedlingarnas verksamhet och beteende mot tolkarna. Få har svarat att tillsyn inte
behövs. 

35 procent har inte svarat alls.

SYNPUNKTER FRÅN TOLKARNAS INTRESSEORGANISATIONER

Tolkarnas intresseorganisationer efterlyser en tillsynsmyndighet, både för tolkförmedlingarnas
verksamhet och för icke auktoriserade tolkar. De menar att det är nödvändigt att en opartisk
myndighet utövar tillsynen, tar tillvara de tolkbehövandes intressen och utreder klagomål.

Eftersom myndigheterna överlämnar kvalitetskontrollen till förmedlingarna, är både tolkarna
och myndigheterna helt i händerna på tolkförmedlingarna, säger tolkarna. Det bekräftas av
enkätsvaren.

Tolkarnas intresseorganisationer efterlyser också ny och skarpare lagstiftning när det gäller anli-
tande av kvalificerade tolkar och när det gäller vilka krav som ska ställas på en tolkförmedling.

För att komma tillrätta med de offentliga upphandlingarna, som ofta resulterar i att man anli-
tar billigare och sämre tolkar, vill tolkarnas intresseorganisationer att staten tar på sig hela
kostnaden för tolkservicen. Tolkförmedlingarna kan i stället konkurrera om bästa förmedlings-
service till lägsta pris. De menar också att en enhetlig tolktaxa, liknande Domstolsverkets tolk-
taxa, skulle skapa sundare konkurrens.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund – Larmrapporter
I Integrationsverkets myndighetsinstruktion står det att verket ska främja utvecklingen av tolk-
och översättarverksamheten. Det har lett till att verket fått en mängd skrivelser, telefonsamtal
och uppvaktningar från myndigheter, tolkarnas intresseorganisationer, tolkförmedlingar med
flera. De har alla, på ett eller annat sätt, beskrivit situationen på tolkmarknaden. Verket blev på
detta sätt uppmärksammat på dolda brister i tolkservicen och myndigheternas ansvar att anlita
tolk vid behov, tolkförmedlingarnas roll samt tolkarnas situation. 

Integrationsverket har i sin tur informerat regeringen om situationen i sina kvartals- och års-
rapporter hösten 1998.

Här följer en sammanfattning av den kritik och de synpunkter som Integrationsverket fick del
av från skilda håll.

1.1.1 NEDSKÄRNINGAR I KOMMUNER OCH LANDSTING

Kritikerna menar att den kaotiska situation som råder på tolkmarknaden, är en direkt följd av
avvecklingen av invandrarförvaltningar och invandrarbyråer under 90-talet. Invandrarbyråerna
var de som tog på sig ansvaret för att informera myndigheterna om lagstiftningen kring tolk-
servicen. Det var också invandrarbyråerna som anlitade tolkar – utan vinstsyfte. Invandrar-
byråerna såg också till att tolkarna fick utbildning, att de träffades och utbytte erfarenheter.

Kritikerna hävdar att nedskärningarna i kommuner och lansting har medfört att myndigheterna
inte längre bryr sig om lagstiftningen. Man säger också att myndigheterna inte längre tar sitt
ansvar för att anlita tolk vid behov. Det förekommer att myndigheter frågar tolkbehövande om
släktingar kan tolka, så att myndigheten kan spara pengar.

Man saknar ett centralt tillsynsorgan, med övergripande ansvar för tolkverksamheten. Denna
tillsynsmyndighet skulle kunna ta emot klagomål både från enskilda tolkbehövande, från tol-
kar, förmedlare och beställare. Myndigheten skulle också ansvara för information om lagstift-
ningen. Förmedlingarna - inte ens de kommunala – kan inte ta det ansvaret, eftersom de i så fall
hamnar i en intressekonflikt.

Det är samhället som ska ansvara för att möten genom tolk, mellan myndigheter och tolk-
behövande, har god kvalitet. Marknaden kan inte sköta det. När nyanlända får information om
det svenska samhället, bör det ingå information om rätten till tolkservice.

1.1.2 AVREGLERING AV TOLKFÖRMEDLINGSSERVICEN

Tolkförmedlingsverksamheten avreglerades och konkurrensutsattes 1992. Nu ifrågasätter man
hur en samhällsservice, som bekostas av offentliga medel, alls kan konkurrensutsättas. Man ser
anbudsförfarandet som ett hot mot rättssäkerheten och kvaliteten. En annan konsekvens är att
tolkarnas arvode har minskat med 35 procent sedan 1992.

Tolkförmedlingarna vill styra uppdragen och därmed tolkarnas arbetssituation. Tolkarna är bero-
ende av förmedlingarna för sin inkomst. Tolkförmedlingarna ställer krav på tolkarna och agerar
som arbetsgivare trots att inget anställningsförhållande föreligger.

Vem som helst kan starta en tolkförmedling. Ingen kontrollerar förmedlingens kompetens.
Samhället behöver en organiserad tolkverksamhet, som anlitar kvalificerade tolkar.

1.1.3 ENHETLIGA PRISER PÅ TOLKSERVICEN

Tolkarna vill ha enhetliga priser på tolkservicen. De menar att det inte finns någon motsättning
mellan konkurrens och enhetstaxa. Det måste finnas en rikstäckande taxa för alla offentliga tolk-
ningar, liknande Domstolsverkets tolktaxa. Tolkförmedlingarna kan i stället konkurrera med för-
medlingspåslaget. Som det nu är, använder tolkförmedlingarna billiga tolkar för att hävda sig i
anbudsförfarandet och öka sin egen förtjänst.
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1.1.4 SÄNKTA KRAV PÅ KOMPETENS

Man tycker att en del myndigheter har sänkt kraven på tolkarnas kompetens, när de upphand-
lar tolktjänster. Myndigheterna anlitar inte auktoriserade tolkar, därför att de kostar lite mer.
Auktorisationen är samhällets sätt att främja en säker och korrekt tolkning. Myndigheternas
personal kan i allmänhet inte bedöma tolkningens kvalitet. Om myndigheterna inte anlitar
auktoriserade tolkar, kan hela auktorisationssystemet falla sönder.

1.1.5 SAMORDNING AV TOLKFÖRMEDLING

Tolkarna upplever det som en hälsorisk att tillhöra flera tolkförmedlingar. De rycks mellan olika
förmedlingar. Ibland hinner de inte avsluta ett uppdrag, förrän de ska iväg till ett annat, beställt
av en annan förmedling. Tolkarna slits, på grund av att det inte finns någon samordning av
tolkuppdragen.

1.1.6 TOLKARNAS ARBETSSITUATION

Tolkarna är inte anställda på tolkförmedlingarna. Många har inte heller avtal med förmedling-
arna. Trots det upprättar en del tolkförmedlingar avtal om tolkservice, som om de förfogade över
tolkarna.

Eftersom tolkarna inte är anställda, kan de inte bli varslade. Om tolkförmedlingarna förlorar upp-
drag, kan tolkarna bli utan jobb. Det medför stor osäkerhet.

Tolkarna tycker att de är helt i händerna på tolkförmedlingarna. De tolkar som arbetar som fri-
lansare vågar inte klaga – eller har inte råd att klaga. Risken är då att tolkförmedlingen stryker
deras namn. 

När tolkarnas arvode ändras får de många gånger reda på det genom ett meddelande per post.

Det finns en begreppsförvirring när det gäller tolkarnas kompetens: auktoriserade tolkar, registre-
rade tolkar, TÖI-testade tolkar, utbildade tolkar etc.

1.1.7 LAGSTIFTNING

Från olika håll kräver man en skärpning av lagstiftningen.

Integrationsverket uppmärksammade i sina kvartals- och årsrapporter hösten 1998 regeringen
på behovet av åtgärder när det gäller situationen för tolkservicen och som ett direkt svar på detta
fick Integrationsverket och fyra länsstyrelser i uppdrag att utreda den.

1.2 Tidigare rapporter
1.2.1 REGERINGENS UPPDRAG TILL TÖI OCH SIV
1994 fick Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och Statens Invandrarverk (SIV) regeringens upp-
drag att kartlägga och analysera vissa frågor kring utbildning och verksamhet för kontakttolkar.
Denna kartläggning visade att en samordnad kontaktutbildning är av central betydelse för
kvaliteten i tolkservicen och därmed för rättssäkerheten vid tolkning.  1993/94 kostade tolk-
verksamheten mellan 400 och 500 miljoner kronor.

Enligt rapporten är de myndigheter, som TÖI och SIV samrått med, överens om att det behövs
någon form av tillsyn och kvalitetskontroll i tolkverksamheten – utöver Kammarkollegiets till-
syn av auktoriserade tolkar. Vidare bör man överväga licensering av tolkförmedlingar och/eller
mer resurser till TÖI och Kammarkollegiet för uppföljning av verksamheten och bättre infor-
mation till tolkförmedlingar och tolkbeställare. Ett alternativ till licensiering är att inrätta en
branschorganisation. Tystnadsplikten vid privat tolkförmedling bör utredas.

Man bör inte införa ett kunskapstest under auktorisationstestets nivå. Däremot kan TÖI:s och
SIV:s test utvecklas och föras in i utbildningen som ett diagnostiskt prov.

Som en direkt konsekvens av rapporten bildades 1996 en branschorganisation bland storstä-
dernas kommunala förmedlingar. Den fick namnet Tolkservicerådet. Syftet med organisationen
är att främja kvalitet och rättssäkerhet i tolkservicen.

Av SIV:s redovisning framgår att tolkmarknaden, uppskattningsvis, domineras till 95 procent av
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icke auktoriserade tolkar. Närmare 99 procent av asylärendena avgörs med hjälp av icke aukto-
riserade tolkar. Samtidigt är det orealistiskt att ens ha som målsättning att få fram auktoriserade
tolkar i många – för svenska förhållanden – mindre språk. TÖI och SIV avvisade båda alla tan-
kar på en lägre auktorisationsnivå, registrering av tolkar hos länsstyrelsen, med mera. En sådan
nivå skulle kunna uppfattas som en mellanliggande tolkkompetens, eller en kompetens som
ingen riktigt vet vad den står för.

1.2.2 JO-BESLUT FRÅN 1996-11-15 RÖRANDE TOLKARS RÄTTSLIGA STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR

En anmälan kom till JO från en enskild auktoriserad tolk. Anmälan gällde tolkars rättsliga ställ-
ning, arbetsvillkor med mera. Den ledde till en förhållandevis bred och principiellt inriktad utred-
ning, där JO gjorde en egen bedömning av arbetsförmedlingens roll i förmedling av tolkuppdrag.
JO bedömde att tolkuppdrag inte handlar om ett anställningsförhållande, och att den som
rekvirerar tjänsten inte är skyldig att anlita den statliga arbetsförmedlingen. 

I fråga om den kommunala kompetensen fann JO att det var oklart om lagen inte bör hindra en
kommun från att fortsätta att bedriva arbetsförmedlingsverksamhet. JO såg allvarligt på sekre-
tessfrågan och betonade, i likhet med Socialstyrelsen, den stränghet som råder inom sjukvår-
den när det gäller att lämna ut uppgifter om patienters identitet och medicinska status. I detta
fall hade dessa uppgifter lämnats ut till tolkförmedlingen. 

Angående de näringsrättsliga aspekterna, överlämnade JO frågan till behandling av de ordina-
rie organen på området, det vill säga Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphand-
ling. 

JO:s slutsats blev att det är angeläget att lyfta fram olika aspekter kring tolkverksamhetens funk-
tion och uppbyggnad, och att man inte kan göra det utan lagstiftarens medverkan. JO höll med
de centrala remissinstanser som sagt att det mer allmänt finns behov av en sammanhållen
lagstiftning på tolkområdet.

1.2.3 SPRÅKLIGA TJÄNSTER FÖR INVANDRARE I SVERIGE, NORGE, DANMARK OCH FINLAND, 1997
Nordiska ministerrådets migrationsutskott beställde en nordisk jämförande undersökning av
språklig service för invandrare 1997. Rapporten innehåller en detaljerad beskrivning av tolk-
servicen, från begynnelsen och fram till 1997. Man redogör för lagstiftning, tolkservicens orga-
nisation, utbildning och auktorisation av tolkar och myndigheters användning av tolk. De flesta
uppgifterna i rapporten är fortfarande aktuella.

1.2.4 ANVÄNDNING AV TOLK VID VÅRDCENTRALEN TÖRNROSEN

Vid en vårdcentral i ett invandrartätt område i Malmö, gjordes i mars 1998 en beskrivande studie.
Läkarna vid vårdcentralen fick fylla i enkäter när de fått besök av patienter som hade tolk med
sig. Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning anhöriga fungerade som tolk, och
i vilken utsträckning man anlitade professionella tolkar. Av totalt 177 tolkbesök under mars
månad, användes professionella tolkar endast vid 25 procent av besöken. 30 procent av de
professionella tolkarna var auktoriserade. Vid övriga besök användes anhöriga som tolk. Nio
procent av dem var under 20 år. Anhörigtolkarna var särskilt vanliga vid akutbesök och när
patienten var över 65 år.   

1.3 Tolkutbildningar
Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, vid Stockholms universitet anordnar grundutbildning på folk-
högskolor och studieförbund. Utbildningen består av en introduktionskurs och flera separata
tolkkurser i social-, försäkrings-, sjukvårds-, vardagsjuridik- och arbetsmarknadstolkning.
Kurserna bör innehålla realia, tolk- och terminologiövningar, tolkningsteknik och tolkningsetik
för att vara kompletta. Utöver grundutbildningen, kan tolkarna gå fortbildnings- och repeti-
tionskurser och olika typer av utbildningar vid universiteten.

TÖI tillhandahåller ett särskilt test när tolkförmedlingar rekryterar nya tolkar. Därför ser man
ibland beteckningen ”TÖI-testad” tolk. TÖI-testet är dock inte ett kunskapstest, utan visar om
en person är lämplig att utbilda sig till tolk.
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1.4 Auktorisation av tolkar
Syftet med den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade tolkar.
Auktorisationen infördes 1976 och regleras i förordningen (1975:689) om auktorisation av tolkar
och översättare. Den som anlitar en auktoriserad tolk, kan räkna med ett professionellt genom-
fört uppdrag.

Kammarkollegiet anordnar auktorisationsprov, liksom prov för speciell kompetens som rätts-
tolk och sjukvårdstolk. Allmänna villkor för auktorisation är förutom språkkunskaper att tolken
är redbar och i övrigt lämplig för yrket.

Tolkauktorisationen gäller fem år i taget och kan förnyas kontinuerligt. Kammarkollegiet har till-
syn över de auktoriserade tolkarna.

Kammarkollegiet ger varje år ut en förteckning över auktoriserade tolkar. Förteckningen kan
rekvireras kostnadsfritt från kollegiet.

1.5 Regeringsuppdraget
Regeringen har uppdragit åt Integrationsverket att utreda om personer, som inte behärskar
svenska, får tillgång till tolk när de behöver det i sina kontakter med myndigheter, kommuner
och landsting. Verket ska också utreda om tolkarnas kompetens är tillfredsställande i förhållande
till deras uppdrag. Om det inte är så, ska verket analysera orsakerna och föreslå åtgärder. Verket
ska uppmärksamma tolkförmedlingarnas roll, överväga om det behövs tillsynsinsatser och hur
dessa i så fall bör utformas. Vidare ska Integrationsverket, i samarbete med Tolk- och över-
sättarinstitutet, Kammarkollegiet, Konkurrensverket och Socialstyrelsen, utforma ett samlat
informationsmaterial om tolkfrågor till statliga myndigheter, kommuner och landsting. Upp-
draget ska rapporteras till regeringen senast den 15 september 1999.

Samtidigt har länsstyrelserna i Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län
fått i uppdrag att undersöka hur respektive läns kommuner och landsting tillämpar regelverket
kring tolkservicen. Länsstyrelserna ska föreslå förändringar i regelverket, för att förbättra
konkurrensen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Konkurrensverket. Länsstyrelsen i
Östergötland ska samordna arbetet.

1.6 Arbetsmetod
Uppdraget genomfördes i projektform. Fyra personer, från verkets olika avdelningar, bildade en
projektgrupp.

För att få svar på regeringens frågor, valde projektgruppen följande arbetsmetod.

1.6.1 ENKÄTUNDERSÖKNING

De mest frekventa tolkanvändarna fick en enkät med 20 frågor (se bilaga 1). Enkäten skickades
till 73 utvalda kommuner. Urvalskriterierna var dels invandrartätheten, dels att samtliga län
skulle vara representerade.

Enkäten skickades också till samtliga landsting, tingsrätter, hovrätter, kammarrätter, länspolis-
myndigheter och Invandrarverkets regioner. Ledningen för myndigheterna fick ett följebrev med
begäran om att enkäten skulle vidarebefordras till berörda enheter inom respektive myndighet.

Samtliga privata och kommunala tolkförmedlingar (enligt en sändlista från Tolk- och över-
sättarinstitutet och Kammarkollegiet) fick en motsvarande enkät med 20 frågor (se bilaga 2).

Sammanlagt har enkäten skickats till 273 tolkanvändare och till 137 tolkförmedlingar, 120
kommunala och 17 privata, totalt 410 enkäter.

1.6.2 SVARSFREKVENS OCH BORTFALLSANALYS

Av 73 kommuner svarade 47, eller 64 procent. Från de 47 kommunerna kom 324 svar från olika
enheter. Alla län, utom Värmland, Västernorrland och Jämtland, finns med bland svaren.
Svarsfrekvensen är mycket varierande. Från Västerås kom till exempel 50 svar, från Jönköping
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40 och från Örebro 37. Stockholms stad skickade bara ett svar, Norrköping två. Svaren från kom-
munerna är likartade, vilket talar för att de är någorlunda representativa. Dock kvarstår en
osäkerhet beträffande de kommuner som inte har svarat på enkäten.

Det kom svar från 18 landsting (90%) och sammanlagt 479 svar från de olika enheterna. Det
saknades svar från Örebro och Västmanlands län. Enkätsvaren från 18 landsting bedöms som
representativa. Däremot är antalet enkätsvar från de olika landstingsenheterna mycket ojämna.
Det har kommit 152 svar från Skåne och 62 från Södermanland i jämförelse med  25 svar från
Stockholm och 3 från Östergötland.

87 tingsrätter (90 procent) besvarade enkäten, med totalt 95 svar från de olika enheterna. Åtta
hovrätter (80 procent) svarade. Svarsfrekvensen från tingsrätter och hovrätter är alltså mycket
hög, vilket gör svaren representativa för hela rättsväsendet.

Av samtliga polisdistrikt fick verket svar från 31 distrikt (44 procent), i 17 län. De skickade in 81
enkätsvar. Örebro, Skåne och Stockholms län svarade inte alls. Därför är det mycket osäkert om
svaren är representativa eller inte.

Det kom svar från samtliga av SIV:s regioner, men endast med 18 av cirka 40 möjliga svar. Alla
verksamhetsgrenar inom SIV svarade inte. Därför kan svaren från SIV inte anses vara represen-
tativa.

Totalt skickades 273 enkäter till tolkanvändande myndigheter. I följebrevet till kommunerna,
landstingen, SIV och polisdistrikten ombads myndigheterna att kopiera enkäten och skicka den
vidare till de enheter inom respektive myndighet som de ansåg var relevanta i detta samman-
hang. Hur många enkätsvar som sändes berodde helt enkelt på hur myndigheterna spridde enkä-
ten. Myndigheterna valde antingen att sammanställa svar från olika enheter, att skicka ut enkäten
till samtliga enheter, att skicka enkäten till vissa enheter eller att inte besvara enkäten. Därför är
det omöjligt att ange det maximala antalet enkätsvar som kunde ha kommit och därmed bort-
fallet totalt. Av tidsskäl har inte något påminnelsebrev skickats till de myndigheter som inte
besvarat enkäten. 

120 kommunala tolkförmedlingar fick enkäten, 57 svarade (48 procent). 18 av dem var redan
nedlagda. Sju av 17 privata förmedlingar svarade. Det motsvarar 41 procent.

Marknaden för tolkförmedling verkar vara rörlig. En hel del kommunala förmedlingar läggs ned,
medan nya privata förmedlingar dyker upp här och där. De geografiska avstånden mellan bestäl-
laren och leverantören, verkar inte vara ett hinder för avtal om leverans om tolktjänster.

Hur många kommunala och privata förmedlingar fanns vid tidpunkten för utskicket är osäkert.
Många kommunala förmedlingar har lagts ned på senare tid, medan privata förmedlingar helt
nyligen har startat. Därför är det svårt att bedöma hur representativa svaren från förmedling-
arna är. Däremot har vi fått svar från ett stort spektrum av olika förmedlingar; både små,
mellanstora och stora.

Enkätsvaren sammanställdes delvis av projektgruppen och delvis av en utomstående konsult.
Enkätsvaren från landstingen och kommunerna delades upp och behandlades för olika verk-
samhetsområden. 

1.6.3 TOLKARNA OCH DE TOLKBEHÖVANDE

För att komplettera uppgifterna från tolkanvändarna och tolkförmedlingarna, hade vi ett möte
med representanter från tolkarnas intresseorganisationer. De fick svara muntligt på de frågor
som vi hade ställt till tolkanvändarna och tolkförmedlingarna. Tolkarnas intresseorganisationer
har också lämnat skriftliga svar.

För att höra de tolkbehövandes synpunkter, ordnade vi en hearing med invandrarnas riksför-
bund. Vi skickade ut en enkät i förväg, med frågor till de tolkbehövande, och bad invandrar-
organisationerna att försöka få svar på frågorna från sina medlemmar. Ett 15-tal invandrar-
organisationer var närvarande på hearingen. Några, som inte kunde komma, skickade in skrift-
liga svar.

Projektgruppen har också besökt cirka åtta sfi-klasser i Norrköping och Linköping, för att dis-
kutera tolkanvändning med dem.
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1.6.4 REFERENSGRUPP

Referensgruppen har bestått av företrädare från Kammarkollegiet, Socialstyrelsen, Rikspolis-
styrelsen, Statens Invandrarverk, Domstolsverket, Svenska Kommunförbundet (som också
representerade Lanstingsförbundet), Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Stock-
holms län, Länsstyrelsen i Gävleborgslän och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Referensgruppen
har träffats tre gånger under arbetets gång och haft kontakter per telefon.

1.6.5. KOMMENTAR TILL METODEN

Enkät är ett tidsbesparande sätt att få svar från många instanser. Metoden har dock en nackdel:
Jämfört med exempelvis en intervju, är det är osäkert hur frågorna uppfattas och därmed vad
svaren står för.

Eftersom bortfallet är stort från vissa myndigheter, ökar osäkerheten angående resultaten ytter-
ligare. Rapporten kan ses som en inventering av olika problem och frågeställningar som olika
instanser redovisat, inte som en objektiv beskrivning av verkligheten. Rapporten bygger till stor
del på svaren från tolkanvändare, tolkförmedlare, tolkar och tolkbehövande. De djupstudier som
finns, talar för att samhällets tolkservice kan ha större brister än vår rapport visar.
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2. RESULTATREDOVISNING
2.1 Landstingen
2.1.1 ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

Svaren är uppdelade i kategorierna primärvård/akutmottagningar, sjukhus, psykiatriska enhe-
ter och tandvård.

De flesta sjukvårdsenheter, 77 procent, svarar att de anlitar tolk vid behov. Vanligen bedömer man
att det finns behov om personen inte talar svenska eller om det finns risk för missförstånd. Många
svarar också att det ofta framgår av remissen, eller journalen, om patienten inte kan svenska.

Av dem som uppger att de inte alltid använder tolk vid behov, säger 13 procent att det inte går
att få tag på tolk.

Vid väntade (beställda) besök, använder nästan 100 procent av enheterna tolk. Undantaget är
tandvården, som använder andra lösningar i nästan 20 procent av fallen. I kommentarerna till
denna fråga, finns dock reservationer av typen: ”om det inte går att lösa på annat sätt” i fem
procent av svaren.

Vad gör man vid oväntade besök, om patienten inte behärskar svenska? De allra flesta, 68 procent,
svarar att de antingen inväntar tolk eller använder telefontolkning. Det innebär att cirka en
tredjedel inte använder tolk.

De enheter, som oftast försöker lösa språkproblemet utan tolk, tillhör tandvården. Det är också
vid tandvårdsbesök som det är mest vanligt att anhöriga fungerar som tolkar.

Eftersom frågan innehåller en bedömning, ”om det behövs”, ges ett utrymme för att anse att tolk-
ning inte behövs vid vissa typer av besök.

Flera avstår från att beställa tolk vid besök av enklare karaktär. Det kan handla om upprepade
behandlingar eller behandlingar som man informerat patienten om tidigare. Inom psykiatrin
påpekar man att en del patienter inte vill släppa in en tredje person i samtalet, och att man där-
för inte kan använda tolk.

En tredjedel svarar att de beställer tolk, när de inser att det finns risk för missförstånd. Knappt
en tredjedel drar slutsatsen att det behövs en tolk när de läser remissen eller på annat sätt får
information om patienten. Resten bestämmer om det behövs tolk efter diskussion med patien-
ten. I några fall kan man skymta att den som svarat på enkäten ifrågasätter patientens rätt till
tolk, därför att patienten bott länge i Sverige eller för att hans/hennes svenska borde vara till-
räcklig.

Det förekommer bara i undantagsfall att sjukvården har egna, anställda tolkar.

2.1.2 TOLKNINGENS KVALITET

Ställer man krav på tolkens kompetens? 54 procent svarar att de alltid gör det, 24 procent att de
aldrig gör det och 12 procent att de gör det ibland. Av kommentarerna framgår att de som aldrig
ställer kompetenskrav, utgår från att tolkförmedlingen garanterar kompetensen. Också de flesta
som ställer krav litar på tolkförmedlingens bedömning.

Det finns också enheter (cirka tio procent) som bedömer tolkens kompetens utifrån egna erfa-
renheter av tidigare tolkningar.

De som ställer krav ibland, förklarar att det avgörs av besökets art.

Det är relativt sällsynt att tolken får någon form av psykologiskt stöd från sina uppdragsgivare
inom sjukvården. Endast sju procent svarar att de erbjuder stöd, oftast inom psykiatrin.

De flesta enheter inom sjukvården (61 procent) säger att de informerar sin personal om hur man
använder tolk. Många som svarat nej, uppger att personalen är van vid tolk och inte behöver
information.

Ungefär lika många (67 procent) säger att de har någon form av kvalitetspolicy/rekommenda-
tioner för tolkservicen. Flera har skickat med den information som gäller inom deras landsting.
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Hela 18 procent har inte svarat på den här frågan, eller svarat att de inte vet.

Av dem som använder telefontolkning, anser knappt hälften att det är lika bra som – eller bättre
än – en fysiskt närvarande tolk.

En tredjedel anser att telefontolkning ger lika god – eller bättre – rättssäkerhet som kontakt-
tolkning.

De som tycker att telefontolkning är riskabel för rättsäkerheten, tänker på hur förhållandena är
där tolken finns: är tolken ensam i rummet, kan samtalet avlyssnas? Några försäkrar sig alltid
om att samtalet inte går via mobiltelefon.

De som är positiva, tycker att telefontolkning är bättre av integritetsskäl, särskilt på små orter
där patient och tolk kanske känner varandra.

Vilka är problemen med tolkning inom sjukvården? Tolkanvändarna anger, i fallande ordning:
Att inte ha direktkontakt med patienten, vilket gör det svårare att ställa diagnos och sätta in
behandling. Osäkerhet om informationen är korrekt, extra tidsåtgång, administrativt merarbete
(ibland till ingen nytta om patient eller tolk uteblir), extra kostnader, svårighet att hitta rätt tolk
till rätt patient (till exempel till kvinnor), att tolken inte är neutral och/eller inte respekterar tolk-
yrkets etiska regler.

2.1.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Det vanligaste är att beställa tolk via en kommunal tolkförmedling, det gör 70 procent av tolk-
användarna inom sjukvården. 18 procent vänder sig till en privat förmedling och sju procent kon-
taktar en enskild tolk.

Några, fem procent, har en egen lista över tolkar som de anlitar.

De flesta är nöjda med servicen från tolkförmedlingen.  Missnöjet är dock lite högre med de pri-
vata förmedlingarna: 14 procent jämfört med sju procent för de kommunala förmedlingarna.
Klagomålen gäller främst tolkarnas kompetens, men också tidspassning och alltför pressade tids-
scheman.

Majoriteten av landstingens enheter, 63 procent, har inte avtal med någon tolkförmedling. 
19 procent har avtal med en förmedling, fem procent med flera.

Om det skulle uppstå en tvist med en tolk, skulle 53 procent vända sig till tolkförmedlingen, 26
procent vet inte vad de skulle göra. Några skulle gå till sina överordnade inom landstinget eller
kommunen, andra skulle försöka lösa problemet direkt med tolken eller inte anlita tolken igen.
De flesta svarar dock att situationen inte har uppstått.

Om en tvist skulle uppstå med tolkförmedlingen, vet 44 procent inte vart de skulle vända sig. 
28 procent har inte svarat, åtta procent skulle vända sig till kommunen eller landstinget. Åtta
procent skulle försöka lösa problemet direkt med tolkförmedlingen.

2.1.4 BEHOV AV TILLSYN

Behövs tillsyn av icke auktoriserade tolkars verksamhet? 41 procent svarar ja, för att säkerställa
kompetensen. 11 procent säger nej, de flesta på grund av att de tycker att tolkförmedlingarna
står för tillsynen. Någon kommenterar att tillsynsinsatser skulle skapa en sorts legitimitet för en
yrkesgrupp som inte ens uppfyller minimikravet på auktorisation, och att det därför är bättre
att satsa på fler auktoriserade tolkar.

Hela 48 procent har inte besvarat frågan.

Behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas verksamhet? 42 procent svarar ja, förslag på lämplig
instans varierar. De som svarar nej, tycker antingen att det är bra som det är, att det finns till-
räckligt med tillsynsåtgärder i samhället eller att branschen troligen sanerar sig själv.

Även här har många lämnat frågan obesvarad – 44 procent.
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2.2 Polisen
2.2.1 ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

30 av 31 polisdistrikt som har besvarat enkäten säger att de anlitar tolk vid behov.

Hur avgör man behovet av tolk? 42 procent säger att de beställer tolk om personen har svårt att
göra sig förstådd. 33 procent gör en egen bedömning. 28 procent beställer tolk om klienten begär
det. 20 procent anser att en tolk alltid är nödvändig för rättssäkerheten. 17 procent beställer tolk
om de tycker att ärendets art kräver det.

Vad gör man vid oväntade besök? De flesta polisdistrikt (64 procent) svarar att man använder
tolk – antingen anlitar man en tolk på plats eller använder telefontolkning. 11 procent bokar in
en ny tid, lika många försöker lösa frågan utan tolk. Tio procent säger att det beror på vad ären-
det handlar om. En liten del, fyra procent, använder egen personal eller anhöriga.

Alla beställer tolk om besöket är väntat.

Inget polisdistrikt har egna anställda tolkar. Hela 41 procent använder egna förteckningar över
tolkar, som de antingen kontaktar direkt eller beställer från den aktuella tolkförmedlingen.

2.2.2 TOLKNINGENS KVALITET

80 procent av distrikten ställer krav på tolkens kompetens. Övriga gör det ibland, beroende på
ärendets art.

Drygt hälften litar på tolkförmedlingens bedömning, knappt en tredjedel på sin egen bedöm-
ning och 18 procent bedömer kompetensen utifrån dokumenterad utbildning.

Av dem som använder telefontolkning, är två tredjedelar nöjda. Den resterande tredjedelen
tycker att telefontolkning är sämre än att ha tolken närvarande. De använder telefontolkning bara
i undantagsfall.

Hälften tycker att telefontolkning är lika bra som kontakttolkning ur rättssäkerhetssynpunkt –
det är till exempel mindre risk att klient och tolk känner varandra. 25 procent tycker att rätts-
säkerheten är sämre vid telefontolkning. 

Resterande 25 procent använder telefontolkning bara vid enklare ärenden och korta samtal,
vilket antyder att också de tycker att rättssäkerheten är sämre vid telefontolkning. Flera nämner
risken för avlyssning vid telefontolkning.

Vilka problem uppstår när man använder tolk? Framför allt handlar det om kontakten med kli-
enten, man är rädd för att förlora nyanser i det som sägs. Några nämner också vissa förhörstek-
niska svårigheter, när man vill ”pressa” förhöret. Några är osäkra på om informationsutbytet blir
korrekt. Andra nämner extra tidsåtgång och svårigheter att få tag i tolkar på rätt språk och vid
udda tider. Andra problem: ovana vid att använda tolk – både hos polisen och klienten, kultu-
rella skillnader, som inte går att överbrygga med tolk. Påfallande få nämner kostnad som ett prob-
lem.

2.2.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

33 procent av polisdistrikten anlitar kommunal tolkförmedling, 22 procent privat förmedling.

De flesta som använder kommunal förmedling, är nöjda med servicen. Åtta procent anser att
tolkarna inte motsvarar deras krav på kvalitet eller att de inte är säkerhetskontrollerade.

Alla som använder privat förmedling är nöjda.

Om en tvist skulle uppstå med tolken, skulle cirka en tredjedel vända sig till tolkförmedlingen.
Nio procent skulle vända sig till närmaste chef. Lika många vet inte vad de skulle göra. Drygt en
tredjedel säger att problemet aldrig har uppstått.

Om en tvist skulle uppstå med tolkförmedlingen, säger knappt hälften att frågan aldrig har varit
aktuell. 21 procent har inte svarat, 15 procent vet inte vad de skulle göra, tio procent skulle gå
till närmaste chef och sex procent skulle lösa problemet direkt med tolkförmedlingen.
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2.2.4 BEHOV AV TILLSYN

Knappt hälften, 45 procent, tycker att det behövs tillsyn av icke auktoriserade tolkars verksam-
het. 20 procent tycker inte att det är nödvändigt, framför allt för att de litar på tolkförmedlingen.
35 procent har inte svarat.

38 procent tycker att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarna, 25 procent tycker inte att det är
nödvändigt. 37 procent har inte svarat. De som är negativa till tillsyn, tycker att det är bra som
det är eller utgår från att kommunen har full insyn i verksamheten. De som är för tillsyn, anger
säkerhetsskäl och behov av kontroll mot straffregistret. Man betonar också vikten av att tolk-
förmedlingen följer gällande avtal på arbetsmarknaden.

2.3 Kommunerna
2.3.1 ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

Svaren är uppdelade i kategorierna barn och ungdom (skola och förskola), socialtjänst, äldre-
omsorg, invandrarrelaterad verksamhet, ”övriga” och anonyma svar. Vi kommer bara att redo-
visa större skillnader mellan de olika enheterna.

Majoriteten av kommunerna (78 procent) svarar att de anlitar tolk vid behov. Att man anlitar tolk,
beror oftast på att personen önskar tolk eller att personalen vet att personen inte talar svenska.
Många gånger avgör samtalets karaktär och innehåll om det behövs tolk eller inte. Vid myndig-
hetsutövning anlitas alltid tolk. En del enheter bedömer att man ska anlita tolk, även när per-
sonen själv inte tycker att det behövs.

Vid föräldrasamtal inom skolan, anlitar de flesta enheter alltid tolk. Man vill ha kontakt med för-
äldrarna för att kunna diskutera barnets skolgång. ”Hellre än overksam tolk under samtalet, än
risk för missförstånd”, som någon enhet uttrycker det. Många skolor påpekar att det inte är lämp-
ligt att eleverna tolkar åt föräldrarna. Ibland anlitar man tvåspråkig personal, till exempel en
modersmålslärare, vid samtalen.

I de invandrarrelaterade verksamheterna, anlitar man alltid tolk vid nybesök. I sfi-klasserna anli-
tar man alltid tolk för nybörjare. En enhet beklagar att många myndigheter är ”ovilliga” att
använda tolk och i stället hänvisar tolkbehövande till flyktingmottagningen. På det sättet läggs
ett stort ansvar på enheten när det gäller språkproblem i kommunen. 

En femtedel av kommunernas enheter svarar att de inte alltid använder tolk vid behov. Som skäl
anger de oförutsedda möten och klienter som vägrar använda tolk. En enhet tar upp detta som
ett problem: En del klienter är rädda för att tolken känner deras nätverk och kommer att skvallra
om klientens problem. Det händer också att kvinnor, från vissa kulturer, inte vill ha manliga
tolkar.

I vissa skolor anlitar man inte tolk om det finns vuxna i skolan som behärskar språket, eller om
en släkting, vän eller granne kan tala svenska. Ibland, säger några skolor, vill föräldern att eleven
(sonen eller dottern) ska tolka. 

Som exempel på problem, nämner skolorna att det inte finns pengar avsatta i skolans budget
för tolkning. Det kan leda till att personalen drar sig för att anlita tolk, trots att det behövs. En
skola konstaterar dock att de aldrig avstår från att anlita tolk av ekonomiska skäl.

Inom socialtjänsten anlitar man inte tolk om ett vårdbiträde kan tolka. En annan enhet
konstaterar att det är svårt att anlita tolk när budgeten inte tillåter det. Men, säger man, egent-
ligen finns ett stort behov av tolk, eftersom många av de hjälpsökande inte behärskar svenska
språket.

Inom de invandrarrelaterade verksamheterna svarar några enheter att det händer att personen
i fråga uteblir flera gånger när man har beställt tolk. Enheterna slutar då att beställa tolk. Andra
skäl att inte beställa tolk kan vara att besökaren inte vill det, eller vid spontant uppkomna
situationer.

Enheterna inom kategorin ”övriga” anlitar inte tolk vid mycket enkla ärenden eller när anhöriga
är med och kan förklara.

Vid oväntade besök har nio procent av kommunerna inga rutiner. 22 procent bokar en ny tid,
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16 procent använder tvåspråkig personal eller teckenspråk. 15 procent beställer tolk om
situationen inte går att lösa på annat sätt. Hela nio procent använder barn som tolkar.

Ungefär en fjärdedel av förskolorna och skolorna använder tolk vid oväntade besök. Knappt en
tredjedel använder egen personal, till exempel en modersmålslärare eller en anhörig. En fem-
tedel bokar ny tid. Drygt en femtedel (22 procent) använder barn som tolkar, om det handlar
om enklare frågor. Några enstaka enheter använder kroppsspråket eller telefontolkning.

Drygt 40 procent av enheterna inom socialtjänsten använder tolk vid oväntade besök. Lika
många bokar ny tid. En del använder telefontolkning, andra godtar en medföljande som tolk för
att reda ut det mest akuta. I vissa fall ber man klienten att ta med sig någon, som han eller hon
litar på, och som kan tolka. Man använder inte barn som tolkar.

Inom äldreomsorgen använder drygt 60 procent av enheterna tolk vid oväntade besök. Knappt
en tredjedel använder egen personal eller en vuxen anhörig.

Drygt en tredjedel av invandrarenheterna anlitar tolk vid oväntade besök. En femtedel bokar ny
tid. Lika många använder egen personal eller anhörig – av dem använder 11 procent barn. 

En enhet säger att de har flerspråkig personal och aldrig behöver anlita tolk. De menar att
personalens språkkunskaper sparar enorma pengar åt kommunen.

Bland ”övriga” eller anonyma enheter, använder knappt hälften tolk och en tredjedel bokar ny
tid. En femtedel anlitar egen personal eller anhöriga. Några enstaka använder telefontolkning.

Vid planerade besök använder de flesta enheterna inom kommunerna tolk. Inom förskola och
skola finns dock några enheter som säger att föräldrarna brukar ha tolk med sig, eller att man
använder tolk vid första besöket och därefter avgör behovet av tolk.

Vid de invandrarrelaterade verksamheterna använder några enheter bara tolk vid introduktions-
och utvärderingssamtal.

En enhet inom äldreomsorgen klagar över att anhöriga ibland inte vill blanda in en tolk. Då är
det svårt att veta vad som gäller, eftersom man gärna vill kunna ställa krav på tolkningen.

Endast fem procent av kommunernas samtliga enheter har anställda tolkar. De flesta av de
anställda tolkarna är deltids- eller timanställda.

Det råder en viss förvirring angående antalet anställda tolkar. En barn- och ungdomsenhet talar
om tolkar, trots att man menar barnvårdare. Många kommuner omnämner sina anställda
modersmålslärare och barnskötare som tolkar. En del enheter tar upp denna frågeställning under
frågan om problem med tolkservicen. De är osäkra på om de kan använda modersmålslärarna
som tolkar, vilka för- och nackdelarna är. En annan enhet säger att de använder den egna per-
sonalen när det handlar om allmänna frågor om verksamheten. Däremot anlitar de tolk när det
handlar om problem som berör barn-föräldrar-personal. De tycker att barnskötare bara kan tolka
när det handlar om något som berör deras arbete direkt, inte när det finns risk för att den tolk-
behövande kan missuppfatta något. En tredje enhet konstaterar att det är mycket viktigt med
flerspråkig personal, men att den inte ska användas som tolkar.

72 procent av samtliga enheter anlitar tolk genom kommunal förmedling, 16 procent genom pri-
vat förmedling. Endast fem procent vänder sig direkt till tolken. Övriga och anonyma enheter
anlitar privata förmedlingar i nästan lika hög grad som kommunala förmedlingar.

Bara fem procent av samtliga enheter har gjort egna förteckningar över tolkar, förteckningar som
grundas på rekommendationer och egna erfarenheter.

2.3.2 TOLKNINGENS KVALITET

Ställer kommunernas enheter krav på tolkens kompetens? 65 procent svarar att de alltid gör det,
14 procent att de gör det ibland, 12 procent att de aldrig gör det. Många enheter säger att de för-
väntar sig att tolkförmedlingen bara tillhandahåller kompetenta tolkar. De enheter som aldrig,
eller ibland ställer krav, litar på att tolkförmedlingen gör det. De som ibland ställer kompetens-
krav, gör det när det handlar om besvärliga samtal eller känsliga ämnen.

Ungefär 80 procent av samtliga enheter säger att de litar på tolkförmedlingens bedömning av
tolkens kompetens. Ytterst få kontrollerar tolkens dokumenterade utbildning. 13 procent kon-
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trollerar kompetensen på annat sätt, till exempel genom rekommendationer och referenser, egna
erfarenheter och egen bedömning.

En enhet inom socialtjänsten tar upp frågan om tolkens kompetens som ett problem. En annan
menar att man ibland misstänker att tolken inte översätter korrekt och att det inte finns någon
möjlighet att kontrollera det. En tredje enhet säger att man aldrig kan vara riktigt säker på vad
tolken faktiskt säger. Ett sätt att pröva det, kan vara att be den tolkbehövande att själv försöka
återge vad han/hon har uppfattat efter tolkningen. Den här situationen upplevs som särskilt
problematisk när det handlar om analfabeter som inte vet hur samhället fungerar. En annan
enhet säger att det kan bli problem när tolken gör mer än tolkar. ”Ibland får man styra hårt för
att få en syl i vädret”, som någon uttrycker det.

Bara fem procent av samtliga enheter anmäler behov av specialutbildning inom den egna verk-
samheten för tolkar.

Drygt 70 procent erbjuder inget psykologiskt stöd till tolkarna. Tio procent gör det ibland. Vissa
enheter ger stöd, genom att tjänstemannen träffar tolken före och efter uppdraget.

Mer än hälften av samtliga enheter informerar sin personal om hur man använder tolk. En del
enheter tar upp den här frågan som ett problem. Man säger att den som inte är van vid tolk-
situationen lätt tappar tråden. Ibland förstår inte klienten att han/hon ska prata med handläg-
garen och inte med tolken. Ibland talar tolken och klienten oavbrutet. Många i personalgruppen
är osäkra på hur de ska bete sig för att det ska bli bra. En annan enhet konstaterar att det är vik-
tigt med korta kurser i tolkanvändning. Det är också viktigt att informera om etiska regler.

Endast sju procent av enheterna har någon form av kvalitetspolicy/ rekommendationer för tolk-
servicen.

Endast 27 procent av enheterna använder telefontolkning. Många gör det bara i nödsituationer
och vid enkla bedömningar, förfrågningar eller meddelanden. Ifråga om rättssäkerheten och
tolkningskvaliteten, säger en del att det inte är någon skillnad mellan telefontolkning och kon-
takttolkning. Andra menar att rättssäkerheten och kvaliteten minskar vid telefontolkning.

Ett par enheter säger att det rent av är bättre med telefontolkning i vissa situationer, till exem-
pel när en person är rädd eller generad och vill vara anonym. En del undrar var tolken befinner
sig vid telefontolkning och betonar att tolkförmedlingen måste se till att tolken är på ett kontor
och inte hemma i sitt vardagsrum. En del tycker att det är lättare att läsa av klientens kropps-
språk när tolken inte finns i rummet, medan andra säger att man går miste om just kroppsspråket
vid telefontolkning.

2.3.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Upp till 95 procent av de enheter som anlitar kommunal förmedling är nöjda med servicen.
Motsvarande siffra för de privata förmedlingarna är 90 procent. De klagomål som förekommer
handlar om att det inte har fungerat med vissa språk och vissa tolkar. Ibland handlar klagomå-
len om tolkarnas beteende, till exempel att de kommer för sent, har mobiltelefonen på under
samtalet eller lägger sig i handläggningen. Några klagar över att tolkförmedlingen inte har kvinn-
liga tolkar i vissa språk.

65 procent av enheterna har inget avtal med någon förmedling. 13 procent har avtal med en för-
medling, två procent med flera. 

Olika enheter inom samma kommun kan ge olika svar på frågan, vilket talar för att de inte är
insatta i frågan.

Vid tvister, som kan uppstå mellan enheten och tolken, säger 60 procent av enheterna att de
skulle vända sig till tolkförmedlingen. En del tycker att eventuella problem kan lösas i domstol
eller genom skiljedom. 19 procent säger att det aldrig har varit något problem. Lika många har
lämnat frågan obesvarad.

34 procent säger att det aldrig har uppstått en tvist mellan enheten och tolkförmedlingen. 29
procent har inte svarat, fem procent säger att de skulle vända sig till kommunen eller landstinget
om det inträffade. 25 procent skulle vända sig någon annanstans, till exempel till Kammar-
kollegiet, den egna chefen, den upphandlingsansvarige eller till tolkförmedlingen direkt. En
enhet beklagar att det egentligen inte finns någonstans att vända sig.
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2.3.4 BEHOV AV TILLSYN

Behövs särskild tillsyn från samhällets sida när det gäller icke auktoriserade tolkars verksamhet?
44 procent svarar ja, men lika många har inte svarat alls. 13 procent anser att några tillsyns-
åtgärder inte behövs.

De olika enheternas svar överensstämmer med det genomsnittliga svaret, utom i ett fall: enhe-
terna inom socialtjänsten. Där anser 62 procent att tillsynsåtgärder behövs för icke auktorise-
rade tolkar och 54 procent för tolkförmedlingar. Vissa enheter tycker att de vet för lite för att
kunna uttala sig. Inom till exempel äldreomsorgen var det många som inte svarade på frågan.

De som är för tillsyn, tycker att man egentligen inte ska använda icke auktoriserade tolkar. Om
man anlitar dem, måste man kunna mäta tolkarnas kunskaper genom något slags test. En instans
måste också kunna kontrollera deras kompetens. Man måste intervjua tolkarna och inhämta
referenser. Man bör också kunna kontrollera tolkarnas bakgrund, eftersom de tolkbehövande
befinner sig i en beroendesituation till tolkarna. Detta är särskilt viktigt när det gäller nya in-
vandrargrupper, där det inte finns några etablerade tolkar. En del enheter menar att det är posi-
tivt med kommunala förmedlingar, eftersom man förutsätter att kommunen har någon form av
kontroll. Några enheter tycker att Kammarkollegiet eller socialtjänsten ska stå för kontrollen.

Många enheter nämner att osäkerheten om tolkens kompetens är ett problem. Det kan bli svå-
righeter om tolken inte är insatt i verksamheten eller inte är tillräckligt professionell. Andra
problem är osäkerhet om tolkens neutralitet, att klienten inte har förtroende för tolken eller
tolkens sätt att tolka över huvud taget.

De som tycker att tillsynsåtgärder inte behövs, säger att de bara använder icke auktoriserade till
”vardagsprat”. Annars använder de bara auktoriserade tolkar. Andra litar på tolkförmedlingar-
nas omdöme.

Behövs tillsyn av tolkförmedlingarna? 40 procent svarar ja, 15 procent svarar nej. 45 procent har
inte svarat på frågan.

De som svarar ja, menar att tolkförmedlingarnas kvalitet skiftar när det gäller rekrytering, utbild-
ning och kontroll av rättssäkerheten. Därför behövs regelbundna uppföljningar av kompetens
och kvalitet, och även fortbildning för tolkar och tolkförmedlare. Andra tycker att bara de pri-
vata förmedlingarna behöver tillsyn. En enhet säger att det finns stor risk för att man inte kan
garantera tolkningskvaliteten när tolkservicen konkurrensutsätts och bara priset avgör vilken för-
medling man ska anlita. Någon typ av inspektion och kontroll behövs och är nödvändig för
klientens rättssäkerhet. En enhet tycker att något organ måste se till att anmälningar som kom-
mer in till tolkförmedlingarna, hanteras på rätt sätt och att olämpliga tolkar kan stängas av. En
annan tycker att man ska kontrollera att förmedlingarna vet vilka de anlitar. Flera enheter efter-
lyser ett organ, som man kan rapportera problem till och som har någon form av kontroll över
verksamheten. En del enheter tycker att denna kontroll bör ligga på regional nivå. Andra förordar
en central tillsynsorganisation.

De som är emot tillsyn, säger att de hittills inte har funnits behov av sådana åtgärder. De som
anlitar en kommunal förmedling, utgår från att kommunen har kontroll över verksamheten. Det
ingår i själva upphandlingen, menar man. 

Andra anser att tillsyn inte behövs, eftersom de bara anlitar auktoriserade tolkar. Den tolk som
inte håller måttet, får inte fler uppdrag.

Övriga problem med tolkning inom kommunerna: En enhet tycker att man bör ha tillsyn över
tolkarnas utbildning. Kanske borde det finnas en lägsta utbildningsnivå. Men tillsynen av myn-
digheternas användning av tolk är minst lika viktig. En del invandrarrelaterade enheter lyfter fram
skräckexempel på nonchalans hos myndigheter.

2.4 Västerås kommun
I Västerås har 50 olika enheter svarat på enkäten. Vissa av svaren är en sammanställning från
flera enheter. Därför har projektgruppen valt att ge en utförlig beskrivning av tolkservicen i
Västerås. 14 av svaren kommer från skolan eller, i något fall, skolhälsovården. Fem svar kommer
från barnomsorg, med förskola och familjedagvård, fyra svar från äldre- och handikappomsorg,
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sex från individ- och familjeenheter, ekonomihandläggare och flyktinghandläggare. Två svar
kommer från sysselsättning/försörjning och fem från områdeskontor med olika kommunala ser-
vicefunktioner. Ett svar vardera kommer från kultur och fritid, energi och vatten, fastighetskontor,
lantmäteriförvaltning, brandkår, stadsbyggnadskontor, stadsledningskontor och renhållnings-
verk. Tre svar är anonyma.

2.4.1 KOMMUNENS ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

45 enheter svarar att de alltid anlitar tolk vid behov. Fem svarar att de inte gör det. Hur avgör
man behovet? Det vanligaste är att man vill förstå den besökande eller att man märker att språk-
kunskaperna inte räcker till för en ömsesidig dialog. Ett annat vanligt svar är att den besökande
vill ha en tolk. Man nämner särskilt behovet av tolk vid inskolning i förskola och skola.

Flera svar betonar att tolk behövs vid följande tillfällen: När man behöver gå in grundligt på frå-
gor om den besökande, när det är viktigt att informationsutbytet blir korrekt, vid avgörande sam-
tal och vid myndighetsutövning. Lika många svarar att man anlitar tolk därför att den besökande
önskar det eller att personalen bedömer att en tolk behövs.

40 enheter säger att de beställer tolk vid väntade besök, eller att tolk följer med utan att vara
beställd. Två svarar att de besökande får bestämma om de behöver tolk eller inte. 11 svarar att
de tar hjälp av språklärare, elever eller andra personer i skolan. Tio säger att man försöker klara
besöket genom att tala engelska, finska, spanska, tyska eller teckenspråk. Två uppger att de kan
klara sig med hjälp från medföljande eller anhöriga. En säger att man kan försöka med telefon-
tolkning ibland. Ett par enheter svarar att de aldrig, eller mycket sällan, får besök av personer
som inte alls klarar svenska.

En enhet tycker att tolkar används alltför sällan. Vissa enheter får bara besök av svensktalande
personer.

I vilka situationer avstår man från att använda tolk? Några svarar: Vid enklare samtal eller sam-
tal för språkträning. Andra svarar:

• när samtalsparten eller en förälder talar och förstår svenska (två),

• när personen i fråga inte vill ha tolk (tre),

• när tjänstemannen bedömer att man kan prata utan tolk, eller anhöriga översätter (två),

• när den besökande förstår och talar engelska,

• när man vill att anhöriga ska tolka,

• på grund av ett förbiseende.

Västerås kommun har inga anställda tolkar. De flesta enheter (32) beställer tolk genom en kom-
munal tolkförmedling. Åtta enheter använder en privat förmedling och sju Västmanlands tolk-
service. 

Av skrivningen framgår att både de som uppger kommunal förmedling och de som uppger pri-
vat förmedling avser just Västmanlands tolkservice (en ekonomisk förening som kommunerna
och lanstinget i Västmanlands län bildat). Tre svarar att de vänder sig direkt till den enskilda
tolken, två att de anlitar egna anställda för enkla meddelanden. En enhet har en egen tolkför-
teckning med namn på tolkar som man anlitat tidigare och gärna anlitar igen.

2.4.2 TOLKNINGENS KVALITET

Drygt hälften av alla enheter inom Västerås kommun (28) ställer alltid krav på tolkens kompe-
tens. 11 gör det aldrig, sju ibland. Två enheter preciserar svaret med att krav alltid ställs vid svåra
samtal om juridik, i känsliga ärenden eller när det krävs kvinnlig tolk. Två svarar att man ibland
behöver en tolk som kan socialtjäntlagen och LSS, och har kunskap om psykiskt funktionshinder.
En nämner att en viss tolk kan vara olämplig av politiska skäl. Av dem som svarat att de inte ställer
krav på tolkens kompetens, har någon påpekat att man vet att den tolk som kommer har rätt
kompetens.

46 enheter säger att de litar på tolkförmedlingens bedömning av tolkens kompetens. Fem av dem
svarar att de dessutom har referenser och egen erfarenhet av tolkarna. En tillägger att man und-
viker tolkar som visat sig vara partiska. En säger att man ibland har kontakt med tolken före mötet.
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Endast fyra enheter anmäler behov av specialutbildning för tolkarna. 39 gör det inte. 39 enhe-
ter ger inte tolkarna något psykologiskt stöd, två gör det. Resterande enheter har inte svarat på
frågan.

Drygt hälften av enheterna (27) säger att de informerar personalen om hur man använder tolk.
16 gör det inte. Tre svarade att de har någon form av kvalitetspolicy/rekommendationer för tolk-
servicen. 35 svarade nej. Av de som svarar ja, nämner två att man använder SIV:s ”Tala genom
tolk”.

11 enheter använder telefontolkning, 34 gör det inte. Fem tycker att telefontolkning är bra för
korta meddelanden och kort information. En enhet svarar att telefontolkning är värdefull, men
ändå en nödlösning. En enhet kan inte bedöma frågan, men antar att det är en nödlösning som
medför att man riskerar att missa en stor del av kommunikationen. Ifråga om rättssäkerheten,
svarar en enhet att man inte kan ge konfidentiella uppgifter vid telefontolkat samtal. Två är tvek-
samma. En svarar utförligt att myndighetsutövning går att genomföra i ett telefontolkat samtal,
och beskriver hur man måste upprepa frågor och få garanti för att personen ifråga verkligen för-
stått allting.

2.4.3 TOLKFÖRMEDLINGENS ROLL

Fem enheter har skrivit avtal med tolkförmedlingen, 34 har inte gjort det. 

Vart skulle de vända sig om det uppstår en tvist med tolken? 31 svarar att de skulle vända sig till
tolkförmedlingen, nio att det aldrig har hänt. Om det skulle uppstå en tvist med tolkförmed-
lingen, svarar 15 att det inte har hänt eller att de skulle vända sig till tolkförmedlingens styrelse.
Tio svarar att de skulle vända sig till närmaste chef. Två säger att de skulle prata direkt med tolk-
förmedlingen, fem vet inte vad de skulle göra.

2.4.4 BEHOV AV TILLSYN

16 enheter svarar att det behövs tillsyn av icke auktoriserade tolkar. Fem svarar nej. Resterande
har inte svarat på frågan. De som säger nej, motiverar det med att tolkar bör vara auktoriserade
eller att man bara anlitar tolkar från tolkförmedlingen.

Två enheter svarar att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas verksamhet, nio säger nej. De
som svarar ja säger att man bör göra kvalitetskontroller eller ställa krav på auktorisation. Två
betonar sekretessfrågan. En enhet påpekar att det är bra om det finns en myndighet att vända
sig till vid tvister. En tycker att man ska följa upp ekonomiska överenskommelser. En föreslår att
varje faktura ska innehålla en utvärdering av uppdraget. Av de två som svarat nej, säger en att
dagens system fungerar tillfredsställande.

2.5 Domstolarna 
2.5.1 ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

Alla tingsrätter och hovrätter – utom två – svarar att de alltid anlitar tolk vid behov. Hur avgör de
behovet av tolk? Antingen finns en begäran om tolk eller framgår det i handlingarna att det
behövs en tolk. Många tingsrätter svarar att de alltid anlitar tolk om den tilltalade begär det. Andra
anlitar tolk även om det är tveksamt att en tolk verkligen behövs. Tingsrätterna anser inte att det
är tillräckligt att en person behärskar svenska någorlunda. Det behövs tolk, eftersom man använ-
der speciella termer.

Hovrätterna säger att man i regel är tillmötesgående när det behövs tolk. Det är ordföranden i
målet som beslutar om anlitande av tolk.

De flesta domstolarna svarar att de inte har några rutiner vid oväntade besök. Sådana besök är
sällsynta. Om det skulle hända, svarar några att personerna ofta har med sig ”någon” som kan
tolka. Annars kallar man på en anställd som kan engelska eller något annat språk. Få domstolar
beställer telefontolkning eller tar kontakt med en invandrarbyrå eller tolkförmedling. En annan
lösning är att avtala ny tid med tolk.

Vid förbokade besök, beställer betydligt fler domstolar tolk. Men ganska många säger att även
förbokade besök är sällsynta, och att man därför saknar rutiner. Om det ändå skulle hända,
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använder de i första hand personalens kunskaper i engelska, tyska eller finska. En del domsto-
lar säger att personer som inte kan svenska, har med sig någon som tolkar. Några domstolar till-
står öppet att en släkting eller vän tolkar åt den besökande.

Domstolarna har inga anställda tolkar. Vanligen beställer man tolken genom en kommunal tolk-
förmedling. Många tingsrätter använder både kommunala och privata tolkförmedlingar. Ibland
ringer de direkt till tolken.

En tredjedel av tingsrätterna har egna förteckningar över tolkar som har tolkat vid rättegångar,
och som tingsrätterna är nöjda med. En del har en förteckning bara över auktoriserade tolkar.
Det verkar som om domstolarna i Stockholmsområdet har en gemensam förteckning. Det finns
en förteckning över tolkar som domstolarna har anlitat tidigare, men också tolkar som polisen
eller andra domstolar har rekommenderat. En del tingsrätter har ”ärvt” en lista över tolkar från
kommunala förmedlingar som har lagts ned. Kammarrätter och hovrätter har inga förteckningar
över tolkar.

2.5.2 TOLKNINGENS KVALITET

14 domstolar (av 95) säger att de har någon form av kvalitetspolicy eller liknande för tolkservi-
cen. Drygt 90 procent av tingsrätterna och samtliga hovrätter och kammarrätter ställer alltid krav
på tolkens kompetens. En del utgår från att tolkförmedlingen alltid skickar auktoriserade tolkar.
En del kontrollerar med sin förteckning om tolken har anlitats tidigare. Om han eller hon finns
med i förteckningen, menar tingsrätten att tolken är ”godkänd”.

De få (åtta) tingsrätter, som svarar att de aldrig ställer kompetenskrav, har inte förklarat varför.
En tingsrätt säger att eftersom man alltid måste anlita tolk vid en förhandling där en person inte
kan svenska, måste tingsrätten lita på att tolkförmedlingarna ställer krav på tolkens kompetens.

Sex tingsrätter säger att de ibland ställer krav på tolken, till exempel vid förhandlingar, men inte
vid en vigsel. En annan ställer krav på kompetens om målet innehåller komplicerad juridisk
terminologi eller om ärendets art är sådant att en tolk behövs.

En tingsrätt betonar, återigen, att man utgår från att tolkförmedlingen i första hand skickar en
auktoriserad tolk, i andra hand den mest kvalificerade tolken. En annan tingsrätt säger uppgivet
att man tar den tolk som man blir tilldelad av tolkförmedlingen.

Hur försäkrar man sig om tolkens kompetens? Drygt hälften av tingsrätterna, och nästan alla hov-
rätter och kammarrätter, litar på tolkförmedlingens bedömning. En femtedel tittar på den doku-
menterade utbildningen, utöver förmedlingens bedömning. En tingsrätt beskriver detta på
följande sätt: ”Att försäkra sig om tolkens kompetens görs via tolkförmedlingens bedömning och
tolkens dokumenterade utbildning. Romanska och germanska språk kan i viss mån kontrolle-
ras, men övriga språk inte. Vi har egentligen ingen aning om vilken kompetens tolkarna har och
kan inte kontrollera dem. Vi är tvungna att lita på förmedlingarna”.

En del tingsrätter betonar, i enkätens kommenterande del, att det är viktigt att man kan lita på
tolken. Det är ett rättssäkerhetsproblem om man misstänker att den som inte förstår svenska,
inte kommer till tals i rättegången. Man upplever en stor risk för att orutinerade tolkar inte över-
sätter korrekt, något som är omöjligt att kontrollera om domstolens ledamöter inte förstår det
främmande språket.

Få tingsrätter och hovrätter/kammarrätter anmäler behov av att tolkarna förkovrar sig i det egna
verksamhetsområdet. En del tingsrätter tycker att tolkförmedlingarna borde känna till behoven
och därför se till att de alltid skickar kunniga tolkar.

Tolkarna får inget psykologiskt stöd alls från de flesta tingsrätter eller hovrätter. De få domsto-
lar som har svarat att de erbjuder sådant stöd, säger att de gör det bara ibland och att ordföran-
den i målet som gör det.

Drygt en tredjedel av tingsrätterna och en hovrätt informerar personalen om hur man använ-
der tolk. En tingsrätt hävdar att det är en naturlig del i arbetet. Övriga tingsrätter och hovrätter,
som inte informerar sina anställda, menar att alla är vana vid tolk och har stora erfarenheter av
tolkanvändning. ”Personalen är gammal i gården”, som en tingsrätt uttrycker det.

Bara en bråkdel av tingsrätterna svarar att de har något slags kvalitetspolicy för tolkfrågor. En
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tingsrätt svarar ja och tillägger att man i första hand använder auktoriserade tolkar, i andra hand
TÖI-testade tolkar.

Drygt en tredjedel av tingsrätterna har någon gång använt telefontolkning. Flera svarar att det
endast sker i nödfall – av kvalitets- och rättssäkerhetsskäl. Endast en hovrätt har använt tele-
fontolkning några få gånger.

De tingsrätter som tycker att kvaliteten försämras vid telefontolkning, menar att det finns kom-
ponenter i budskapet som inte kommer fram vid telefontolkning. Det finns också risk för att man
kan höra och uppfatta fel.

De tingsrätter som tycker att kvaliteten inte försämras vid telefontolkning är lika många som de
som tycker att rättssäkerheten inte blir sämre.

De tingsrätter som inte tycker att telefontolkning är rättssäker, menar bland annat att person-
lig närvaro är bättre för nyansernas skull.

2.5.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Ytterst få domstolar är missnöjda med kommunala eller privata tolkförmedlingar. Där missnöje
ändå finns, är några skäl: förmedlingens monopol på tolkar, olika rutiner vid olika kommunala
förmedlingar, dålig uppföljning av tolkarnas kompetens och att förmedlingarna anlitar mindre
skickliga tolkar.

Det finns ingen större skillnad i kritiken mot kommunala förmedlingar, jämfört med kritiken mot
privata förmedlingar.

Knappt en fjärdedel av tingsrätterna, och en hovrätt, har avtal med en tolkförmedling. Ett par
tingsrätter, och en hovrätt, har avtal med flera förmedlingar. En del anger att de har muntliga
avtal med förmedlingarna.

De flesta tingsrätter säger att det aldrig har uppstått en tvist mellan domstolen och tolken. Flera
domstolar säger att den enda tvistefråga som kan uppstå, är den som handlar om arvodet. På
den punkten har tolken rätt att överklaga domstolens beslut. En del domstolar säger att de i så
fall vänder sig till tolkförmedlingen. Andra säger att om det blir problem, kommer de inte längre
att anlita tolken.

Ungefär samma svar anges på frågan om det uppstår tvister mellan domstolarna och tolkför-
medlingen. De flesta säger att det aldrig har hänt. En tingsrätt skriver: ”Vi ser oss oförhindrade
att från annat håll skaffa professionella tolkar”. 

En tingsrätt skulle, i en sådan situation, vända sig till domstol, en annan till Kammarkollegiet.
En tredje skriver: ”Det finns en – ännu aldrig använd – skiljedomsklausul i avtalet. De problem
som uppstår löses genom förhandlingar direkt med förmedlingen”. En fjärde tingsrätt svarar att
tingsrätten alltid kan säga upp avtalet om den inte är nöjd med tolkförmedlingen. 

2.5.4 BEHOV AV TILLSYN

- Icke auktoriserade tolkar

Knappt hälften av alla domstolar tycker inte att det behövs några särskilda tillsynsinsatser för
icke auktoriserade tolkar. De menar bland annat att domstolarna anlitar tolken på egen – och
tolkens – risk. Om tolken inte uppfyller erforderliga krav, kommer domstolen inte att anlita
honom/henne igen. Andra domstolar tycker att det inte behövs fler kontrollorgan, som bara ska-
par onödig byråkrati.

En fjärdedel av domstolarna har inte svarat, eller svarat att de inte vet eller inte har någon upp-
fattning.

Drygt en femtedel av domstolarna tycker att det behövs tillsynsåtgärder. Som skäl säger de att
det behövs en garant för att tolken har tillräckliga kunskaper i det aktuella språket och förstår
innebörden av att tolka i domstol.

Det behövs också någon form av kvalitetskontroll av kunskaperna i svenska och i det aktuella
språket. Andra tingsrätter och hovrätter tycker att man bör ordna särskilda prov i de språk som
Kammarkollegiet inte ger auktorisation för.
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- Tolkförmedling

Endast en åttondel av domstolarna anser att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas verk-
samhet. De säger att man måste kunna lita på att tolkförmedlingarna kontrollerar tolkens
kompetens och lämplighet. Andra domstolar tycker att alla som driver förmedlingar, borde ha
en skyldighet att informera om sin verksamhet till ett centralt organ. Kammarkollegiet skulle
kunna vara denna centrala tillsynsmyndighet.

82 procent av domstolarna svarar att de inte kan uttala sig i frågan, inte har någon åsikt eller inte
tycker att tillsynsåtgärder behövs. Skälen är bland andra att det är bra som det är, att det inte har
behövts hittills eller att man bara anlitar auktoriserade tolkar. En del domstolar tycker inte att
tillsyn behövs, eftersom de bara anlitar kommunala förmedlingar.

2.6 Statens Invandrarverk
2.6.1 ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

Majoriteten av Statens Invandrarverks (SIV) enheter,  16 enheter (av sammanlagt 18 som besva-
rat enkäten), använder alltid tolk vid första besöket, vid delgivning av negativa beslut och vid
asylutredningar. Den sökande bestämmer om det behövs tolk eller inte. Om tjänstemannen
märker att behovet finns, trots att den sökande inte tycker det, bokar han/hon en tolk för att
undvika missförstånd. SIV utnyttjar också personalens språkkunskaper.

Det händer att man avstår från tolk i vissa situationer, till exempel när det handlar om enkla prak-
tiska frågor, eller när någon i personalen behärskar språket.

Vid beställda besök, har den sökande själv fyllt i en enkel blankett om sitt ärende och om tolk
behövs. Man gör en bedömning om det behövs tolk, beroende på ärendets komplexitet och
kundens språkkunskaper. Det händer också att man använder telefontolkning.

Telefontolkning förekommer mest vid oväntade besök. Ibland är räddningen personalens språk-
kunskaper. Andra gånger låter man medföljande anhöriga tolka eller använder sig av kropps-
språket.

Ingen av SIV:s regioner har anställda tolkar. Enheterna beställer tolk genom kommunala eller
privata tolkförmedlingar. Det finns ingen egen förteckning över tolkar.

Det största problemet med att använda tolk, menar en del av SIV:s enheter, är att man aldrig kan
veta om tolken känner den sökande. Det är också ett problem när den sökande hela tiden vän-
der sig till tolken. Det är uppenbart att spontaniteten i samtalet försvinner när man talar genom
tolk. Samtalet tar också längre tid och ibland måste man reda ut missförstånd. Det är svårt att
veta om tolkningen är korrekt. De flesta tycker att kommunikationssvårigheter och byte av leve-
rantörer av tolktjänsterna är de största problemen.

2.6.2 TOLKNINGENS KVALITET

De flesta av SIV:s enheter (61 procent) ställer krav på tolkens kompetens när det handlar om del-
givning av viktiga myndighetsbeslut eller liknande. Man försäkrar sig om tolkens kompetens
genom tolkförmedlingens bedömning. Om man upptäcker brister i tolkens kompetens, talar
man om det för tolkförmedlingen och avstår från att anlita tolken igen. Man kontrollerar också
tolkens kompetens genom upphandling, då man oftast begär auktoriserad tolk.

Få enheter anmäler behov av specialutbildning inom SIV:s verksamhetsområde för tolkarna.

De flesta av SIV:s enheter ger inte tolkarna något psykologiskt stöd. Bara vissa enheter inom
region Syd ger stöd åt tolkarna när det behövs.

Alla enheter, utom de i region Mitt, informerar sin personal om hur man använder tolk.

En tredjedel av enheterna har någon kvalitetspolicy för tolkservicen. Lika många har inte sva-
rat på frågan.

Alla SIV:s enheter använder telefontolkning ibland. De har olika åsikter om värdet och tolk-
ningens kvalitet. En del anser att kvaliteten och rättssäkerheten är bra, när tolkningen sker via
en kommunal tolkförmedling. Den är då snabb och effektiv, utan ovidkommande småprat.
Kommunikationen mellan personal och sökande blir rakare. En del enheter ser det nästan som
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en fördel att tolken inte är fysiskt närvarande, medan andra saknar den personliga kontakten.
Tolken kan eventuellt missa något därför att han/hon inte kan ”läsa av” den tolkbehövande.
Ibland finns det störande ljud omkring tolken, till exempel barnskrik. Det är svårare för tolken
att översätta skriftliga handlingar per telefon. Ibland hörs att flera personer finns i rummet. Man
är också osäker på om tolken gör anteckningar som kan spridas senare. Vid asylutredningar upp-
fyller telefontolkning inte kravet på rättssäkerhet. Samtidigt tycker man att telefontolkning är
bra om ärendet inte är komplicerat.

2.6.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Majoriteten av SIV:s enheter (78 procent) har avtal med en eller flera tolkförmedlingar. Samtliga
enheter är nöjda med både kommunala och privata förmedlingars service. Några enheter har
inte svarat på frågan. Den kritik som finns mot förmedlingarna, handlar om bristande kompe-
tens både hos tolkförmedlare och tolkar.

De flesta av enheterna vänder sig till tolkförmedlingen om en tvist skulle uppstå med tolken.
Enligt avtalet ska eventuella tvister lösas genom förhandlingar mellan parterna.

Om det skulle uppstå en tvist mellan SIV och tolkförmedlingen, vänder man sig till region-
kansliet/chefen. Tvisten mellan parterna kan lösas genom regler i avtalet. I värsta fall kan man
gå till domstol.

2.6.4 BEHOV AV TILLSYN

Knappt hälften av SIV:s enheter (44 procent) tycker att det finns behov av tillsynsåtgärder för icke
auktoriserade tolkars verksamhet. Det behövs en instans som kontrollerar tolkens bakgrund,
utbildning, språkkunskaper, vandel, tolketik och teknik. En del enheter tycker att tillsynsansva-
ret ska ligga hos tolkförmedlingarna.

De som inte tycker att tillsyn behövs (22 procent), säger att det fungerar bra som det är. Det finns
få auktoriserade tolkar och SIV litar på tolkförmedlingens omdöme.

Knappt en tredjedel tycker att det behövs tillsyn av tolkförmedlingarnas verksamhet. Många är
osäkra på hur sekretessen sköts hos de privata förmedlingarna, särskilt vid telefontolkning. Det
är viktigt med någon form av kontroll av säkerhet, kvalitet och kompetensutveckling. Drygt en
tredjedel tycker inte att det behövs tillsynsåtgärder. Många har inte svarat på frågan.

SIV:s enheter tycker inte att den kommunala verksamheten behöver kontrolleras, eftersom tol-
karna kontrolleras av kommunen. Telefontolkning sker från kommunkontoret.

2.7 Avtal
Tolkanvändarna ombads att skicka med de eventuella avtal de har med tolkförmedlingarna.
Kopior på 46 avtal har kommit.

15 tingsrätter och en hovrätt, har skickat med avtalet mellan domstolen och tolkförmedlingen.
Åtta av avtalen är tecknade med kommunala förmedlingar, sju med privata.

16 enheter inom landstingen har skickat med kopior på avtal, elva med kommunal förmedling,
fem med privat.

Bara sex kommuner har skickat in avtal, två med kommunala och fyra med privata förmedlingar.

Tre av SIV:s regioner har skickat in kopior av avtal.  Sammanlagt åtta avtal har kommit in, två
från en region och tre från vardera resterande regioner. Alla avtal, utom ett, är tecknat med privata
förmedlingar. Det finns också särskilda avtal för telefontolkning.

Avtalen är antingen överenskommelser mellan en myndighet och en tolkförmedling, eller mellan
en grupp myndigheter (kommuner och landsting) och en tolkförmedling. En myndighet eller
en kommun kan ha avtal med en eller flera förmedlingar, både kommunala och privata.

En genomgång av de inskickade avtalen har gjorts. Resultatet återges här nedan under olika
rubriker. Ordet ”myndighet” står både för myndigheter och kommuner, ordet ”förmedlingar”
både för kommunala och privata förmedlingar.
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2.7.1 KOMPETENS/KVALITET

De flesta tingsrätter och hovrätter har specificerat vilka krav de ställer på tolkens kompetens. Det
står i avtalen att tolkförmedlingen i första hand ska anlita auktoriserad tolk, helst en tolk med
speciell kompetens som rättstolk. Men det står också att en tolk, som är godkänd av tolkför-
medlingen, kan komma ifråga för tolkuppdrag.

I de andra myndigheternas avtal, finns kompetenskrav specificerade i en del, men långt ifrån i
alla. Oftast står det att tolkar som inte är auktoriserade ska vara TÖI-testade, eller har gått
kurs/kurser på minst 90 timmar inom kontakttolkutbildningen. Ett minimikrav är att tolken är
testad och har fått grundutbildning i kontakttolkning. Alla tolkar ska följa anvisningarna i
Kammarkollegiets skrift ”God tolksed”. Vid nyrekrytering kräver myndigheterna att förmed-
lingarna ska använda TÖI:s rekryteringstest, om det finns i det aktuella språket.

En variant av kompetensspecifikation är att tolkförmedlingen ska förmedla ”bästa möjliga tolk”,
det vill säga prioritera auktoriserade och godkända tolkar, eller att tolken ska vara testad av god-
känd testledare. Testmaterialet ska vara det som TÖI har tagit fram i samarbete med SIV och RIB
(Riksförbundet för Invandrarbyrå- och flyktingmottagnings- och tolkförmedlingspersonal).

En del myndigheter överlämnar kraven på tolkens kompetens helt och hållet till tolkförmed-
lingarna. Enligt en del avtal ska tolkförmedlingen tillhandahålla testade, utbildade och polis-
kontrollerade tolkar, som av tolkförmedlingen befunnits besitta erforderliga kunskaper och
kompetens.

I flera av avtal som en myndighet har tecknat lämnas krav på tolkens kompetens till de bestäl-
lande enheterna. I ett av avtalen står det att om enheten inte anger kompetensprofil, ska för-
medlingen tillhandahålla tolk med dokumenterad kompetens. I övriga avtal står det att
förmedlingen i första hand ska tillhandahålla auktoriserad tolk, i andra hand en TÖI-testad tolk.
I de språk, där det finns få, eller inga, auktoriserade tolkar, förbinder sig förmedlingen att till-
handahålla en tolk som på annat sätt har dokumenterad erforderlig kompetens.

I några avtal står ingenting alls om vilka krav myndigheten ställer på tolken och ingenting om
kvalitetssäkring.

2.7.2 KVALITETSSÄKRING

Ett avtal har en särskild avtalspunkt, under rubriken ”Kvalifikationer”. Den säger a tt tolkservi-
cen ska hålla god kvalitet och integreras i myndighetens kvalitetsarbete.

I ett annat avtal står det att tolkförmedlingen ska följa upp kvaliteten minst en gång i halvåret.
Representanter för myndigheten och förmedlingen ska vara med i uppföljningen.

I ett avtal handlar en paragraf om uppföljning/utvärdering. Parterna förbinder sig att regelbundet
följa upp och utvärdera verksamheten. Det bör göras en gång i kvartalet, utan extra kostnad för
myndigheten.

En myndighet kräver i sitt avtal att kvalitetskontroll kan initieras när som helst under avtalstiden.

I ett annat avtal, under rubriken ”Kvalitetssäkring”, står det att tolkförmedlingen ska ansvara för
nödvändig introduktion och fortbildning av tolkarna.

Folktandvården i ett landsting har avtalat att bara anlita tolkar från tolkförmedlingen. Det står
också att anhöriga inte ska användas som tolkar.

2.7.3 ARVODE

I de flesta avtal mellan förmedlingar och tingsrätter/hovrätter, står det att arvodet ska gå direkt
till tolken. Arvodet är avtalat, enligt de bestämmelser som gäller för tolk vid domstol. I övriga
myndigheters avtal varierar bestämmelserna om arvode. Det vanligaste är att man skickar arvo-
det till förmedlingarna. I ett avtal är tolkarvodena graderade; en ”registrerad” tolk får det lägsta
arvodet, en auktoriserad tolk ett högre arvode och en auktoriserad tolk med speciell kompetens
det högsta arvodet. Arvodets och administrationsavgiftens storlek varierar mycket.

I flertalet avtal säger att enhetspriser gäller för alla tolkar, auktoriserade, TÖI-testade och andra.
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2.7.4 UTBILDNING OCH FORTBILDNING

Det vanligaste är att tolkförmedlingen ansvarar för rekrytering och utbildning av tolkar. Avtalet
kan kompletteras med att tolkförmedlingen ska följa upp tolkarnas utbildning och kontrollera
och introducera nya tolkar.

Tolkanvändaren kan i avtalet försäkra sig om att tolkarna får utbildning i det egna verksam-
hetsområdet. I ett avtal står det att en del av administrationsavgiften ska användas till tolk-
utbildning.

I ett annat avtal står det att myndigheten själv utbildar tolkarna inom det egna verksamhets-
området och dessutom i tolkningsetik och teknik. I flera avtal står det också att myndigheten
kommer att kalla tolkarna till informationsträffar. Förmedlingen ska se till att tolkarna, i möjli-
gaste mån, deltar. Tolkarna får inget arvode under dessa träffar. Träffarna ska innehålla infor-
mation om myndighetens verksamhetsområde, att tala genom tolk, god tolksed och effektiv
tolkanvändning.

2.7.5 FÖRSÄKRINGAR

Ytterst få avtal tar upp försäkringsfrågan. Ett avtal innehåller rubriken ”Försäkringar”, där det
står att förmedlingen ska teckna allrisk- och ansvarsförsäkring för avtalsperioden.

En tolkförmedlingen har prövat att lösa frågan i en bilaga som handlar om allmänna bestäm-
melser för leverans av tolkservice. Där står det att varje tolk själv ansvarar för sitt personliga
försäkringsskydd. Tolken får en krona i extra ersättning per timme, för att finansiera sina för-
säkringar.

2.7.6 TVISTER

En tolkförmedling har en bilaga som handlar om allmänna bestämmelser för leverans av tolk-
service. Där står det att tvister som inte kan lösas i godo, hänvisas till en skiljeman.

Ett avtal har en egen paragraf, där det står: ”Tvist rörande detta avtal eller rörande rättsför-
hållanden som härflyter ur eller står i samband med avtalet ska avgöras av skiljemän enligt lag”. 

I ett annat avtal står det att tvist ska avgöras av domstol, om parterna inte kan enas om annat.

Ytterligare ett avtal har följande skrivning: ”Eventuell tvist rörande detta avtal skall lösas genom
förhandling mellan parterna. Kan så ej ske, ska den lösas av allmän domstol eller genom skilje-
dom, efter beställarens val, med tillämpning av svensk rätt. Beställaren har tolkningsföreträde
vid en eventuell tvist beträffande begreppen kvalitet, arbetets genomförande och fullgörande”.

2.7.7 INFORMATION

Flera avtal har med villkor om gratis utbildning för tolkanvändare. Som ny kund, har tolk-
användaren möjlighet att, vid ett tillfälle, få gratis utbildning i ämnet ”Att tala genom tolk”.

I ett avtal står det att tolkanvändaren ska få gratis utbildning – om man begär det – i ämnena:
att tala genom tolk, effektiv tolkanvändning och god tolksed. Ett annat avtal stipulerar att varje
enhet ska få utbildning, minst en gång. Vid större organisations- och/eller personalförändringar
ska utbildningen upprepas.

2.7.8 SEKRETESS

De flesta avtal säger att tolkarna ska ha skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt.

Flera avtal anger att bestämmelserna om sekretess för tolkar också gäller övrig personal på för-
medlingen. Förmedlingen ansvarar för att alla tolkar skriver under en förbindelse om tystnads-
plikt. Det åligger förmedlingen, tolkar och övriga anställda att själva ta reda på vilka sekretess-
bestämmelser som gäller.

I ett avtal konstaterar man att förmedlingen och förmedlingens anställda kan få kontakt med
uppgifter inom landstinget, dess organisation, drift, ekonomi, interna förhållanden, personal och
patienter. All sådan information är konfidentiell och får under inga omständigheter yppas eller
diskuteras internt eller externt. Information om patienter faller under tystnadsplikten.
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En del avtal tar till och med upp rättssäkerheten vid telefontolkning. Det står att tolkförmedlingen
ska se till att tolkningen sker via fast telefonlinje (inte mobiltelefon eller trådlös telefon).
Telefontolkningen ska ske med iakttagande av etik och sekretessregler, så att utomstående inte
kan avlyssna eller störa tolken.

2.8 Policydokument med mera
Få myndigheter har skickat med policydokument för tolkservicen. Flera har dock svarat att de
har en sådan policy.

2.8.1 KOMMUNERNA

En enhet har skickat en bilaga, som handlar om kommunens flyktingplan. Ett avsnitt handlar
om tolkservicen. Man påminner om lagstiftningen och uppmanar tjänstemännen att låta
invandrarnas önskemål vara vägledande för användning av tolk. Resten av texten handlar om
praktiska ting.

En kommun har skickat en folder som beskriver den service som kommunen erbjuder enheterna.
En särskild ruta citerar förvaltningslagens paragraf 8, och uppmanar myndigheterna att ta sitt
ansvar. Ett annat intressant citat kommer från en skrift som Justitiedepartementet har gett ut.
Där förtydligar man innebörden av paragraf 8 så här: ”En myndighet som handlägger ett ärende
är skyldig att anlita tolk när det behövs och tolk finns att tillgå”.

2.8.2 STATENS INVANDRARVERK

SIV har skickat in ett dokument från Praxisenheten, ett avsnitt i handboken om utlännings-
ärenden. Avsnittet heter ”Anlitande av tolk”.

Under rubriken ”Tolk i utlänningsärenden”, står det att handläggning av utlänningsärenden i de
flesta fall innebär kvalificerad myndighetsutövning gentemot en enskild person. Av det torde följa
en stark presumtion för behov av tolk när man har att göra med en person som inte behärskar
svenska.

Under rubriken ”Val av tolk” står det att förvaltningslagen inte anger vilka kvalifikationer en tolk
ska ha. Det finns inga krav på auktorisation eller liknande. Förvaltningslagens paragraf 7 obser-
veras: Ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Därför anser SIV att det
är myndighetens uppgift att bedöma tolkens lämplighet och att ställa relevanta kompetenskrav.
Utöver tolkens lämplighet, ska han/hon givetvis vara neutral. Det är också självklart att tolk-
ningen ska ske på den asylsökandes modersmål. Bara om det inte går att ordna en sådan tolk,
får tolkningen ske på annat språk. I ärenden som till exempel handlar om barn eller sexuellt våld,
kan det ha avgörande betydelse om tolken är en man eller en kvinna.

Under rubriken ”Tolk i övriga ärenden” framgår att: ”En utlänning som inte behärskar svenska,
och som exempelvis besöker SIV, kan självfallet inte räkna med att tolk ska finnas tillgänglig”.
Den som har avtalat tid, har däremot rätt till tolk. Den som tar emot besöket, ska se till att tolk
finns tillgänglig. Vidare anges att den besökande ofta tar med sig en bekant eller anhörig, som
tolkar utan krav på ersättning.

2.8.3 LANDSTINGEN

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län har antagit en kvalitetspolicy för tolkservice i
sjukvården. Flera enheter inom Stockholms läns landsting har skickat in kvalitetspolicyn för tolk-
service. Den återges här i sin helhet:

”Tolkservicen inom Stockholms läns landsting ska hålla en god kvalitet och integreras i lands-
tingets kvalitetsarbete. Så långt möjligt ska uppdragen utföras av auktoriserade tolkar.

Som regel ska tolkar som inte är auktoriserade ha genomgått kurs/kurser inom kontaktutbild-
ningen om minst 90 timmar. 

Ett minimikrav för uppdrag inom landstinget ska vara att tolken är testad på tillförlitligt sätt och
har fått grundläggande introduktion i tolkyrket. Alla tolkar ska följa det som står i Kammar-
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kollegiets skrift ́ God tolksed´. Vid tolkförmedlingarnas nyrekrytering av tolkar, som inte är auk-
toriserade kräver landstinget att Tolk- och översättarinstitutets rekryteringstest ska användas så
långt som möjligt”.

I ett policydokument, som Hälso- och sjukvårdsnämnden antog 1995, finns dessutom ett sär-
skilt kapitel om tolkservice. Där säger man att en god tolkservice är en förutsättning för att kunna
leva upp till hälso- och sjukvårdslagen i det mångkulturella Stockholm. Vidare säger man att sjuk-
vården, enligt förvaltningslagen, har skyldighet att anlita tolk när patienterna inte klarar sig på
svenska. Målet för tolkservicen ska vara: ”Alla patienter ska vid behov ha rätt till tolk. Vid bedöm-
ning av behovet ska patienternas önskemål vara vägledande. Tolkservicen ska hålla en god kva-
litet, som garanteras genom avtal och kvalitetssäkringsarbete. Den av hälso- och sjukvårds-
nämnden beslutade kvalitetspolicyn för tolkservice ska följas”.

1998 genomförde landstinget, på uppdrag av kvalitetsutskottet, en kvalitetsrevision av tolkser-
vicen. Rapporten heter ”Utan språk vänder man sig ingenstans – Tolkservice i sjukvården – en
kvalitetsrevision”.

Revisionen visar att tolkförmedlingarna, så långt det är möjligt, skickar de mest kvalificerade
tolkarna till sjukvården. Däremot finns brister i uppföljning och kontroll från sjukvårdens sida.
Man konstaterar i rapporten att tolkservicen lever sitt eget liv, utan någon egentlig kvalitets-
uppföljning. Uppgifter från både patienter och tolkar visar att tolkservicen kan bli bättre, till
exempel genom bättre information om hur man talar genom tolk. Under det halvår som revi-
sionen gällde, fick en tredjedel av patienterna inte tolkhjälp, trots att de hade begärt det.

Kvalitetsutskottet konstaterar att tolkservicen måste bevakas, både med tanke på kvalitet och
kostnader. Sjukvården i länet köper tolktjänster för över 30 miljoner kronor per år. För patien-
ter som inte klarar sig på svenska, finns ett starkt samband mellan kvaliteten på vården och kva-
liteten på tolkservicen.

Enligt ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, ska sjukvårdsstyrelserna, akutsjukhusen och
tolkförmedlingarna tillsammans arbeta med kvalitetsutveckling av tolkservicen, och lämna en
redovisning av arbetet under 1999. Ledamoten från miljöpartiet sade i ett särskilt uttalande, att
andelen auktoriserade tolkar på förmedlingarna bör öka. Auktorisationen bör gälla både språ-
ket och hälso- och sjukvårdsfrågor. Patienter bör också, vid behov, kunna få en tolk av samma
kön.

Mp-ledamoten påpekade också att revisionen visat att sjukvården ser uppenbara brister i tol-
karnas arbetssituation. Han tycker därför att bättre information om tolkarnas villkor är nöd-
vändig för att i möjligaste mån undvika förseningar och brister i arbetet då tolken måste gå vidare
till sitt nästa uppdrag. (Ur protokoll 8/1998, tjänsteutlåtande 908-0705, från Stockholms läns
landsting, 1998.)

En del enheter inom landstingen har skickat Invandrarverkets informationsmaterial om tolk-
frågor. Andra har skickat dokument, med rubriker som ”Tolkrutiner” eller ”Riktlinjer för tolk-
användning”. Där finns instruktioner om administrativa rutiner och information om
sekretessfrågor och tystnadsplikt. Det står också något om den policy som landstinget har för
tolkservicen. Under rubriken ”Etiska regler” står till exempel: ”För att undvika missförstånd och
felbehandlingar, måste professionell tolk användas i så stor utsträckning som möjligt. Tolkning
med hjälp av barn och anhöriga ska inte ske annat än i yttersta nödfall”.  

Lite längre fram står det: ”I Malmö finns en tragisk erfarenhet av att använda anhörig som tolk.
En abort blev utförd på en kvinna trots hennes önskan om att föda barnet. I Norrbotten finns
också en olycklig erfarenhet att använda anhörig som tolk. En finsktalande kvinna blev opere-
rad för något som hon trodde var cancer. Först ett halvår efter operationen fick hon reda på den
verkliga orsaken till ingreppet”.

En landstingsenhet har skickat en informationsfolder med riktlinjer för tolkanvändning. Där har
man definierat tolk- och tolkningskvalitet så här:

• Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, om undersökning och
behandling. Omvänt ger det vårdgivaren motsvarande säkerhet i sin yrkesutövning.

• Tvåspråkig personal eller patientens anhöriga och vänner bör enbart användas i vardagliga eller
akuta situationer då det inte går att nå godkänd tolk inom rimlig tid.
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• Minderåriga barn ska aldrig användas som tolk, när man informerar om hälsotillstånd, eller
vid undersökning och behandling.

• Berörd personal ska få utbildning i tolkhantering och tolkteknik.

• Sjukvårdsdistriktet ska anlita godkända tolkar via tolkförmedling.

2.8.4 DOMSTOLARNA

En del domstolar har skickat med Domstolsverkets ”Rättshjälp och taxor m m den 1 januari 1999”.
Domstolsverket har med stöd av förordningen (1979:291) om tolktaxa och paragraf 2 i förord-
ningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket, fastställt en taxa och beslutat om till-
lämpningsföreskrifter. 

Det finns olika tabeller för de taxor som gäller vid olika domstolar, nämnder, polismyndigheter,
åklagarmyndigheter och kronofogdemyndigheter. Det finns tre olika ersättningsnivåer, beroende
på tolkens kompetens. Den högsta ersättningsnivån, nivå 3, gäller för tolk som är auktoriserad
av Kammarkollegiet och har speciell kompetens som rättstolk. Ersättningsnivå 2 gäller auktori-
serade tolkar och icke auktoriserade tolkar – om Kammarkollegiet inte anordnat särskilt prov i
det aktuella språket. För övriga tolkar gäller ersättningsnivå 1.

2.9 Tolkförmedlingarnas enkätsvar
2.9.1 TOLKARNAS ANKNYTNING TILL TOLKFÖRMEDLINGARNA
Tolkförmedlingarna har i genomsnitt 2-3 anställda. De största förmedlingarna har ett 15-tal
anställda, de minsta en halvtidsanställd. Förmedlingarna har vanligen inga anställda tolkar, men
vid några tolkförmedlingar är tolkförmedlarna själva tolkar. 26 procent av de kommunala för-
medlingarna har anställda tolkar eller tolkförmedlare som själva är tolkar. Motsvarande siffra för
de privata förmedlingarna är 16 procent.

De flesta tolkar arbetar på frilansbasis och är registrerade hos en eller flera tolkförmedlingar. Ett
par kommuner har anställt tolkar i olika språk på deltid eller för viss tid i stället för att anlita
frilansare.

De flesta tolkförmedlingar skriver inte avtal med tolkarna. Endast fyra av 39 kommunala för-
medlingar har avtal. Två av de privata förmedlingarna skriver avtal med tolken vid större uppdrag
eller tecknar prioriteringsavtal med de mest aktiva och anlitade tolkarna. Prioriteringsavtal inne-
bär att tolkarna förbinder sig att i första hand åta sig uppdrag från just den tolkförmedlingen.
En kommunal förmedling säger att tolkarna placeras på en prioriteringslista när det gäller för-
delning av uppdrag. De listas utifrån auktorisation, utbildning och erfarenhet. De mest kvalifi-
cerade tolkarna får således flest uppdrag. En del tolkförmedlingar nämner SKTF-avtalet som
bland annat reglerar tolkarvodet. Det flesta tolkar hos tolkförmedlingarna kallas ”registrerade
tolkar” och skriver under en förbindelse om tystnadsplikt.

2.9.2 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ARBETSOMRÅDE

Drygt hälften av alla kommunala förmedlingar förmedlar tolktjänster bara till den egna kom-
munen, några till närliggande kommuner. De större förmedlingarna arbetar inom hela länet, till
och med en större region. Bland de sju privata förmedlingarna, har endast en landsomfattande
förmedling av tolktjänster. Övriga förmedlar tjänster till en eller några få kommuner.

2.9.3 SAMARBETE MELLAN TOLKFÖRMEDLINGARNA

Nästan alla kommunala tolkförmedlingar (91 procent), och samtliga privata, samarbetar med
andra tolkförmedlingar vilket innebär att de kan låna ut tolkar till varandra ibland.

2.9.4 TOLKNINGENS KVALITET

- Tolkförmedlingarnas krav på tolkarnas kompetens

De flesta förmedlingar har som minimikrav att tolken har genomgått grundutbildning, det vill
säga: introduktion, sjukvård, sociala frågor, försäkringsfrågor, vardagsjuridik och arbetsmark-
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nad. Till minimikraven hör också att man är beredd att satsa på tolkyrket och delta i fortbild-
ningar. Målet är att uppnå auktorisation.

Många tolkförmedlingar, både kommunala och privata, anlitar auktoriserade tolkar i första hand,
med eller utan speciell kompetens. I andra hand anger de utbildade och testade tolkar med tol-
kerfarenhet, i tredje hand testade tolkar med introduktionskurs och påbörjad tolkutbildning.

Ett par tolkförmedlingar på mindre orter försäkrar att de helst vill anlita auktoriserade tolkar,
men att de är en bristvara på orten. Så fort de får fram en auktoriserad tolk, flyttar han/hon till
Stockholm, Malmö eller Göteborg.

En del förmedlingar ställer också kravet att tolken ska vara TÖI-testad eller RIB-testad. Ett par
förmedlingar ställer också krav på tolkens allmänna utbildningsbakgrund. Den ena förmedlingen
kräver gymnasieutbildning, den andra högskolestudier.

En förmedling svarar att det står i avtalet att tolken ska vara TÖI-testad och helst ha genomgått
utbildning enligt TÖI:s rekommendationer. Om tolken inte har avslutat utbildningen, ska
han/hon erbjudas att göra det.

Många förmedlingar betonar också vikten av tolkens sociala kompetens och personliga lämp-
lighet för yrket.

Det finns också krav på ålder och vistelsetid i Sverige. En del förmedlingar har 20 år som mini-
miålder. Tolken måste ha varit i Sverige i minst fem år. Ett par förmedlingar har också muntliga
och skriftliga prov som inträdeskrav.

En del tolkförmedlingar klagar över att de måste sänka kraven, eftersom det inte finns så många
tolkar att tillgå.

Det finns ingen särskild skillnad mellan de kommunala och de privata förmedlingarnas krav på
kompetens.

Tolkförmedlingarna ombads att ange hur många tolkar de anlitar, och fördela dem efter kön,
språk och utbildningsnivå. Tyvärr har inte alla svarat på frågan. Men av de uppgifter vi fått in,
framgår att tre procent av tolkarna är auktoriserade med speciell kompetens, tio procent är auk-
toriserade, 77 procent har dokumenterad utbildning och tio procent har ingen utbildning alls.
57 procent är kvinnor, 43 procent män. De kvinnliga tolkarna är något fler på alla utbildnings-
nivåerna.

Det vanligaste sättet för förmedlingarna att testa kompetensen, är tester och dokumentation över
genomgångna kurser. Auktorisation är ett självklart bevis på tolkens erforderliga kompetens.

En del tolkförmedlingar kräver att tolkarna regelbundet genomgår tester, om de inte vill riskera
att hamna längre ner på prioriteringslistan. Andra tolkförmedlingar följer upp kompetensen
genom feedback från tolkanvändarna eller referenspersoner, kontakter med andra förmedlingar
och tolkar, eller kontakter med Kammarkollegiet och Tolk- och översättarinstitutet.

- Tolkutbildning

Flera tolkförmedlingar svarar att de ordnar utbildningar i egen regi. De har avtalat att tolkarna
ska delta i kurserna. En tolkförmedling testar till och med tolkarna efter varje grundkurs, för att
försäkra sig om att tolken har tillgodogjort sig utbildningen.

Bara 12 av de kommunala förmedlingarna svarar att ingen av deras tolkar har deltagit i folk-
högskoleutbildningar under 1998. Av sammanlagt 1 140 tolkar, har 42 procent deltagit i minst
en folkhögskoleutbildning. Av de sju privata förmedlingarna, är det bara två som inte har skickat
någon tolk på sådan utbildning. Deras skäl är att de är så nyetablerade att de inte har hunnit.

När det gäller kurser vid studieförbund har bara 29 procent av de kommunala förmedlingarnas
tolkar deltagit. Bara två av de privata förmedlingarna har skickat någon tolk till en sådan kurs.

Statistisk bearbetning av svar från olika enkätfrågor har visat att bara 31 procent av samtliga tol-
kar har deltagit i någon utbildning under 1998.

En del kommunala och privata tolkförmedlingar skickar sina tolkar på andra utbildningar, till
exempel interna kurser och informationsdagar, enstaka föreläsningar i etik, teknik, sjukvårds-
tolkning och språkvård eller fördjupningskurser om diabetes och hiv/aids.
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Många svarar att de inte har öronmärkta pengar för utbildning. Hur mycket de satsar, beror helt
och hållet på behovet.

En kommunal förmedling säger att tolkarna har samma möjligheter till fortbildning som övrig
personal inom kommunen. En annan kommunal förmedling uppger att utbildningen är avgifts-
finansierad, men att förmedlingen ger tolkens finansiellt stöd till utbildning enligt följande prin-
ciper: Hela avgiften för grundkurser, hälften av avgiften för fördjupningskurser och fortbildning,
hela avgiften för godkänd auktorisation, hälften av avgiften för auktorisation som inte blir god-
känd och hela avgiften för TÖI-testning.

En del kommunala förmedlingar har avsatt ett visst belopp (10 000-60 000 kronor) för utbild-
ning, medan andra anger en procent av budgeten ( 1-50 procent). 

I det här avseendet finns inga större skillnader mellan kommunala och privata förmedlingar.

Många har lämnat frågan om de faktiska kostnaderna för utbildning år 1998 obesvarad. Andra
har angett exakta belopp, från 800 till 305 000 kronor.

- Psykologiskt stöd för tolkarna

Drygt hälften av de kommunala förmedlingarna säger att deras tolkar får psykologiskt stöd. De
flesta erbjuder stöd i form av psykolog/psykoterapeut/kurator/socialsekreterare, antingen
genom landstinget eller Röda korset. Andra ger stöd på själva tolkförmedlingen, genom chefen
för förmedlingen eller tolksamordnaren.

Alla privata förmedlingar ger tolkarna psykologiskt stöd, genom terapeuter/psykologer, nätverk
för tolkar eller anställda på förmedlingen. En tolkförmedling svarar att den, utöver det egna
stödet, anlitar en kurator vid behov.

- Telefontolkning

Alla kommunala förmedlingar, utom två, och alla privata förmedlingar förmedlar telefontolk-
ning. Ett fåtal gör det bara i nödfall – i akuta situationer eller i udda språk. En tolkförmedling
säger att den inte rekommenderar sina kunder telefontolkning. En annan förmedling tycker att
man borde se över rutinerna för telefontolkning. Hur kan tolkanvändarna till exempel försäkra
sig om tystnadsplikt, när telefontolkning sker hemma hos tolken i anhörigas närvaro?

2.9.5 KONFLIKTER OCH TVISTER

- mellan förmedlingen och tolkarna

Hur löser man eventuella problem mellan förmedlingen och tolkarna? Drygt hälften av de kom-
munala, och samtliga privata, förmedlingarna svarar att de löser problemen genom samtal med
tolkarna. Många säger att de aldrig har haft några sådana problem. Andra säger att förmedlingen
slutar att anlita tolken, om han/hon visar sig olämplig. En förmedling säger att eventuella tvis-
ter kan lösas i domstol. En annan beklagar att det inte finns ett sakkunnigt, neutralt organ att
vända sig till i sådana situationer.

Om samtal inte räcker, kan tolkförmedlingarna ibland tänka sig att söka hjälp utifrån, till exem-
pel från Tolkservicerådet.  Flera förmedlingar kan tänka sig att kontakta STOF (Sveriges tolkför-
bund).

- mellan förmedlingen och tolkanvändaren

Både kommunala och privata förmedlingar hävdar att de aldrig har haft några allvarligare
problem. Om de skulle uppstå, löser man dem genom samtal, eventuellt kundbesök. En tolk-
förmedling säger att tolkanvändaren kan anlita en annan tolk från förmedlingen.

Flera kommunala förmedlingar betonar vikten av bra relationer med kunderna. Principen
”kunden har alltid rätt” styr resonemanget, säger en förmedling. Tolkförmedlingen måste alltid
ge bästa möjliga service för att på bästa sätt tillgodose tolkanvändarnas behov.

Några kommunala förmedlingar säger att användaren inte alltid inser vilken roll tolken har, och
att tolken måste vara neutral. Det gäller till exempel när användaren ifrågasätter ett faktura-
belopp eller har invändningar i andra ekonomiska frågor.
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En enda privat förmedling säger att den omedelbart meddelar tolken, om en användare har
klagomål. Tolken ges alltid en möjlighet att försvara sig.

2.9.6 BEHOV AV TILLSYN

- Icke auktoriserade tolkar

Drygt hälften av de kommunala tolkförmedlingarna, och fem av sju privata, tycker att det behövs
tillsynsåtgärder för icke auktoriserade tolkar. Någon form av test, ”godkänd/underkänd” vore
bra, säger de. Intyg över genomgångna kurser säger inget om tolkens kompetens, utan styrker
bara närvaron.

En förmedling konstaterar att det behövs en instans som kontrollerar att alla tolkar genomgått
TÖI-testet och skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt.

En annan förmedling efterlyser en kartläggning av tolkar – för att ta reda på hur många tolkar
som är icke auktoriserade inom samhällets tolkservice. Efter kartläggningen, måste man skapa
en tillsynsordning eller ett regelverk som är anpassat till de faktiska förhållandena. Det förefaller
som om auktoriserade tolkar bara står för en liten del av tolkuppdragen, skriver förmedlingen.
På många håll har man bestämt sig för att lämna över hanteringen till marknadskrafterna, men
verkar inte ha insett att tolkarna har varierande brister i kompetensen, säger förmedlingen.

En tredje förmedling vill ha viss kontroll över de privata förmedlingar som dyker upp helt plöts-
ligt. De tar ofta uppdrag först och rekryterar tolkar efteråt.

En tolkförmedling anser att förmedlingarna ansvarar för rekrytering, testning, vidareutbildning
och handledning av icke auktoriserade tolkar. Om tolkarnas kompetens brister, ligger ansvaret
hos tolkförmedlingarna. Antingen måste man bara anlita auktoriserade tolkar, eller ha någon
form av tillsyn av tolkförmedlingar eller icke auktoriserade tolkar.  En eventuell kontrollinstans
skulle kunna kontrollera varje icke auktoriserad tolk innan han/hon börjar ta tolkuppdrag.
Kontrollinstansen skulle också hantera klagomål, även mellan tolkar, och samtidigt beakta att
alla tolkar är konkurrenter.

Flera förmedlingar säger att det borde finnas en tillsynsmyndighet vid sidan av Kammarkollegiet
och TÖI. Andra förmedlingar förordar Tolkservicerådet som kontrollinstans.

Tolkförmedlingarna vill gärna ha personkontroll av tolkarna, en officiell förteckning över icke
auktoriserade tolkar som genomgått tolktest/tolkutbildning, och utbildning till tolkförmedlare.

29 procent av alla kommunala tolkförmedlingar svarar att det inte behövs några särskilda till-
synsåtgärder. De säger att tolkförmedlingarna själva tar hand om icke auktoriserade tolkar, ser
till att de får nödvändig kompetens och arbetar efter gällande etiska regler.

En del kommunala tolkförmedlingar tycker inte att det behövs några åtgärder för förmedlingar
i kommunal regi.

En tolkförmedling uppmanar samhället att lita på de ”seriösa” förmedlingarna, deras testning,
avtalsprinciper och uppföljning. Upphandlarna av tolktjänster har ett stort ansvar för att välja
seriösa leverantörer.

- Tolkförmedlingens verksamhet

Drygt hälften av de kommunala förmedlingarna, och sex av sju privata, tycker att det behövs till-
syn av tolkförmedlingarnas verksamhet. Tolkförmedlingarna påpekar att tolkar är frilansare och
därför är utlämnade åt förmedlingarnas godtycke. Om det till exempel förekommer oegentlig-
heter, borde det finnas en neutral instans som fungerar som tillsynsmyndighet. En sådan instans
behövs också för att kontrollera att alla förmedlingar erbjuder fortbildning och stimulerar tol-
karna att genomgå auktorisationsprovet.

Man menar att de kommunala förmedlingarna ska vara avgiftsfinansierade och självbärande.
Det finns möjlighet till insyn i verksamheten och centrala överenskommelser mellan
Kommunförbundet och SKTF. Man betonar vikten av kompetens och kvalitet. Kommunala tolk-
förmedlingar arbetar som regel efter dessa principer. Privata tolkförmedlingar drivs i vinstsyfte,
och det saknas möjligheter till insyn. Det finns numera en rik flora av privata tolkförmedlingar.
Flera tecken tyder på att man använder fler och fler icke auktoriserade tolkar, utan egentlig tolk-
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utbildning. Det förekommer också att personer blir ”auktoriserade” av företaget, efter tre-fyra
dagars utbildning. En sådan beteckning kan vara missvisande för tolkanvändarna, eftersom den
lätt kan förväxlas med Kammarkollegiets auktorisation. Man anser att situationen är ytterst
oroande, med hänsyn till rättssäkerheten för både beställare och brukare av tolktjänster.

En synpunkt i mängden: Det kanske behövs ett statligt kontrollorgan, så att det inte dyker upp
alltför många små förmedlingar som dumpar priser och löner på marknaden.

Någon anser att man bör införa regler om hur man ska driva tolkförmedling och vem som får
göra det.

Flera förmedlingar förordar Tolkservicerådet som tillsynsorgan. 

En annan förmedling vill införa en tolkförmedlarexamen.

En förmedling tycker att tolkförmedlingar ska drivas i offentlig regi, eller i någon form som garan-
terar samhällelig insyn (exempel: Västmanland).

När det gäller tolkarnas arvode, föreslår man att ett kontrollorgan ska se till att tolkförmedling-
arna följer fackliga rekommendationer. Kontrollorganet bör också kontrollera att tolkarna har
lämpliga försäkringar, till exempel olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

En tolkförmedling tycker att rättssäkerheten äventyras när inköparna pressar priserna. Vissa för-
medlingar tar in folk ”från gatan” för att slippa betala en skälig lön och bekosta utbildning och
handledning. På det sättet konkurrerar de ut seriösa tolkförmedlingar.

Endast 12 procent av de kommunala förmedlingarna säger nej till särskilda tillsynsåtgärder. De
anser att det finns kontroll och revisorer inom kommunen. 35 procent har inte svarat.

Alla privata förmedlingar, som har svarat på frågan, vill ha tillsyn. En har inte svarat.

- Samordning av tolkservicen

En förmedling säger att tolkarna numera för sin försörjnings skull, måste jobba för flera tolk-
förmedlingar. Tolkar som är uppdragstagare inte egna företagare och riskerar därför att få sämre
villkor i den allmänna försäkringen. Att många jobbar för flera förmedlingar försvårar också sam-
ordningen av uppdragen. Därmed utnyttjas den resurs som tolkarna är sämre.

En annan förmedling säger att det ofta blir problem med tolkar som arbetar åt flera förmedlingar.
Olika regler gör att det lätt blir konflikter. Hur ska man få tolkarna att känna sig som en yrkes-
grupp, att inte ”bråka” om uppdragen?

En förmedling tycker att offentligt styrda förmedlingar skulle kunna förmedla tolkar till samt-
liga beställare i en region. Det skulle medföra bättre samordning, bättre resursutnyttjande, bättre
kvalitetssäkring, bättre samordning av kompetensutveckling, tryggare arbetssituation och större
rättssäkerhet. Även om alla tolkar vore auktoriserade, skulle det fortfarande behövas samord-
ning av tolkuppdragen, för att tolkservicen ska bli kostnadseffektiv för samhället.

- Myndigheternas ansvar att anlita tolk

En förmedling säger att myndigheternas underlåtenhet att anlita tolk kräver att någon instans
bevakar att man efterlever förvaltningslagens paragraf 8. Annars kan ekonomin avgöra om tolk
ska anlitas eller inte. Integrationsverket borde kunna bli påtryckningsmyndighet för andra myn-
digheter. Dessutom borde alla tolkanvändare gå igenom tolkutbildning där man diskuterar etik
och teknik. Det är viktigt för rättssäkerheten att personer som inte talar svenska, får samma
möjligheter som andra att förstå och bli förstådda.

Tolkförmedlingarna berättar att tolkanvändarna gärna väljer tolkar som också utför andra
tjänster än tolkning. Dessa tjänster värderas ofta högre än kompetens. Om de erbjuds tolk med
högre kompetens, betonar en del beställare i stället kontinuitet. Till och med etnicitet kan ibland
gå före kompetens som urvalskriterium. Vid många beställningar framför tolkanvändaren att den
tolkbehövande vill ha en speciellt namngiven tolk. Det behövs tydligare information och rikt-
linjer om tolkanvändning – både till beställare och brukare.

En tolkförmedling konstaterar att det inte finns mycket information om tolkanvändning.
Anhöriga används ofta som tolkar vid myndigheter. Det är svårt att arbeta seriöst i en konkur-
rensutsatt verksamhet, när priset och inte kvaliteten avgör.
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Det kommer ständiga signaler, säger tolkförmedlingarna, om att både enskilda tolkbehövande
och svensk personal ofta inte känner till rätten till tolk. Det tyder på att olika huvudmän inte tar
sitt ansvar för utbildning och information till personalen, och att det finns brister i samhällsin-
formationen till nyanlända flyktingar. Förmedlingarna tror att situationen har förvärrats av att
kommunerna i stort sett upphört med invandrarbyråerna. Tolkförmedlingarna uppfattar inte
heller myndigheterna som särskilt engagerade i frågan. 

Konkurrensutsättningen har allvarligt försvårat samverkan och samordning, i syfte att förbättra
tolkservicen i udda språk. All tidigare erfarenhet säger att man enbart kan uppnå förbättringar
inom tolkområdet genom idogt och långsiktigt arbete, med engagemang och samsyn från sam-
hällets olika tolkanvändare. Tolkförmedlingarna tror inte att marknaden kan eller kommer att
lösa problemen. Det kommer att behövas massiva informations- och utbildningsinsatser för att
vrida utvecklingen rätt igen.

Rättssäkerhet, information om sekretessregler och förbindelser om tystnadsplikt är rimligtvis
myndigheternas ansvar. 

Tolkförmedlingarna undrar hur myndigheterna tar detta ansvar. De tolkar som har bevis på sin
kompetens (auktorisation), och därför omfattas av särskilda regler för sekretess/tystnadsplikt,
räcker inte till för alla uppdrag.  Många av uppdragen förmedlas dessutom via privata förmed-
lingar, utan offentlig insyn.

TOLKFÖRMEDLINGARNA HAR MÅNGA FRÅGOR:
Vem bevakar invandrarens rätt till tolk?

Vem för invandrarens talan vid undermålig eller utebliven tolkning?

Vem ger användaren information och vägledning, när det inte handlar om myndighetsutövning,
och myndigheten därför inte vill stå för kostnaderna?

Varför ger tolkutbildning inte rätt till studiemedel, studiestöd eller andra bidrag?

Hur tillgodoser man behoven när tolkarna tar slut och när det inte finns nya att rekrytera?

Vad händer med ett upphandlat avtal om det inte finns några tolkar kvar?

Kan en tolkförmedling teckna avtal om tolkservice, utan att ha avtal med tolkarna?

Hur ökar man förståelsen, bland både myndigheter och tolkbehövande, för tolkarna som yrkes-
kår och tolkning som yrke?

- Offentlig upphandling

Tolkarnas varierande kompetens, medför omfattande behov av kompetensutveckling, testning
och uppföljning, menar tolkförmedlingarna. Det är också ytterst viktigt med hög kompetens när
det handlar om tolkning vid myndighetsutövning eller beslut om behandling inom sjukvården.
Det i sin tur förutsätter att både tolkanvändare och tolkförmedlare har en god uppfattning om
situationens krav och tolkens kompetens. I en upphandling beskrivs kompetenskraven i anbuds-
förfrågan. 

Tolkförmedlingarna ifrågasätter hur det har gått till hittills, och hur man har kontrollerat kvalite-
ten på utförda uppdrag. De ser en risk i att förmedlingarnas vinstintresse medför sämre kvalitet.

Den allt överskuggande frågan, säger en förmedling, är hur myndigheterna ska få utbildning, så
att de kan genomföra professionella och bra upphandlingar. De behöver utbildning/informa-
tion i affärsmässighet, professionell handläggning och kunskap om själva ämnet för att kunna
särskilja anbuden, förstå sig på kvalitet och att kvalitet kostar. Tolkförmedlingarna ger exempel
på allvarliga brister hos vissa myndigheters sätt att upphandla tolktjänster.

Det lär ha förekommit att privata förmedlingar erbjudit tjänster av auktoriserade tolkar, men inte
kunnat leverera dessa tjänster när avtalet väl är tecknat. Det kan också vara svårt att följa upp
kompetensnivån. Om lagen om offentlig upphandling (LOU) ska gälla för tolktjänster, borde
upphandlingsförfarandet bli tydligare, så att kvalitetskontrollen kan säkras. För en sådan kvali-
tetskontroll behövs resurser som motsvarar resurserna hos de kommunala förmedlingarna. 
I LOU finns områden som är undantagna från upphandlingsplikt. Kanske borde tolkning hos
myndigheter också vara ett undantag från regeln?
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Det är viktigt att uppmärksamma bristen på kontroll av de uppgifter som lämnas vid upphand-
ling. Referenser kontrolleras inte och inte heller tolkförmedlarnas kompetens.

Tolkförmedlingarna tycker att tolkarna måste få en chans att säga sitt vid upphandlingar.
Tolkorganisationerna STOF och AUTOR skulle kunna vara remissinstanser inför upphandlingar.

Ett annat krav är att det bör finnas ökad kompetens/sakkunniga resurser hos de upphandlande
enheterna. Det bör finnas särskild redovisning för kvalitetskontroll och löpande uppföljning av
förmedlingsverksamheten – om nu samhällstolkning ska upphandlas.

- Lagstiftningen

En del tolkförmedlingar anser att offentliga och privata förmedlingar driver en samhällsservice
i fri konkurrens. Det saknas ett tydligt regelverk för samhällets tolkservice. JO och andra har efter-
lyst en översyn av området och en sammanhållen lagstiftning kring tolkservicefrågor.

Kommunala tolkförmedlingar hänvisar i enkätsvaren till kommunallagen, särskilt andra kapit-
let, §§ 1 och 7, om kommunens befogenheter, respektive om näringsverksamhet. De menar att
dessa paragrafer tolkas olika av olika kommuner. I en del kommuner har de tolkats så att den
kommunala tolkförmedlingen inte kan lägga anbud i andra kommuner, landsting eller statliga
myndigheter. Detta konkurrensproblem har varit ett skäl till att en del kommunala förmedlingar
har fått lägga ner sin verksamhet.

2.9.7 TOLKSERVICERÅDETS SYNPUNKTER

Tolkservicerådet (TSR) har getts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens uppdrag. Här följer
en sammanfattning av deras synpunkter.

Myndigheter använder inte tolkning och översättning i tillräcklig utsträckning. En trolig orsak
är att många myndigheter och samhällsinstanser saknar uttalad policy i dessa frågor. Det ska-
par, i sin tur, osäkerhet hos personalen. Lagstiftningen garanterar medborgarnas rätt att förstå
och att göra sig förstådda i kontakten med myndigheter. Det är en allvarlig brist att det saknas
ett tydligt och samlat samhällsansvar för tolk- och översättarfrågorna i Sverige.

Det krävs både samhällsansvar och långsiktighet för att få en tolk- och översättarservice med
god kvalitet. Därför måste det finnas resurser för rekrytering, testning och utbildning av tolkar.
Det behövs samordning, både av tolkanvändarnas beställningar och tolkarnas uppdrag. En
sådan samordning skulle bidra till en viss stadga och kontinuitet i verksamheten. Det skulle, i
sin tur, motivera tolkarna att stanna i yrket och därmed höja kvaliteten.

I dag upphandlas språkservice enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det har visat sig att
lägsta pris har blivit avgörande för att vinna en anbudstävlan. Det får till följd att behovet av ovan
nämnda resurser inte beaktas – både resurserna och samhällsansvaret riskerar att försvinna. En
annan negativ följd är att tolkarnas arbetssituation blir ännu mer splittrad, vilket leder till att
många lämnar yrket. Bristen på långsiktighet undergräver ambitionen om höjd kvalitet på språk-
tjänster.

Rätten och tillgången till god språkservice är en viktig rättssäkerhetsfråga. Därför kan den inte
lämnas till marknaden. TSR förordar i stället ett tydligare samhällsansvar, gärna enligt Hollands
modell. Där ligger frågorna under Justitiedepartementet. Kommuner, landsting och andra bör
i sina integrationsprogram tydligt säga att både personal och enskilda har rätt att anlita en pro-
fessionell och kvalificerad tolk/översättare vid behov. Dessutom behöver varje arbetsgivare
påminnas om sitt ansvar för att informera och utbilda sin personal i dessa frågor.

TSR ANSER ATT:
• Ett samhällsengagemang i tolk- och översättarfrågor är nödvändigt, både i form av resurser,
insyn och tillsyn, för att icke svensktalande invånare ska garanteras rättssäkerhet.

• Samhällets ansvar behöver bli tydligare.

• Tolkning och översättning är professionella tjänster. Rekrytering, utbildning och testning av
tolkar/översättare är avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera mellan enskilda
och myndigheter.
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• Man bör undersöka möjligheten att få till stånd ett mer samlat grepp om verksamheten, till
exempel enligt Hollands modell (samlat ansvar på Justitiedepartementet).

• Det är önskvärt med en regional samverkan, som skulle omfatta förmedling, testning och
utbildning.

• Det behövs massiva informations- och utbildningsinsatser för att uppmärksamma arbetsgi-
vare om sitt ansvar: Att utbilda personalen i tolk- och översättarfrågor och att informera icke
svensktalande invånare om deras rätt till professionell och kvalificerad språkservice.

• Tolkförmedlingarnas roll som samordnare och rekryterare behöver bli tydligare. Detsamma gäl-
ler förmedlingarnas roll som informatörer i tolk- och översättarfrågor.

• Eventuell nytta av upphandling av tolktjänster bör sättas i relation till samhällets ansvar och
den enskildes rättssäkerhet.

2.10 De tolkbehövandes synpunkter
Synpunkterna kommer dels från en hearing, med representanter från 15 av invandrarnas riks-
organisationer och trossamfund, dels från möten med sfi-klasser i Linköping och Norrköping.

En enkät med frågor till de tolkbehövande skickades till invandrarorganisationerna som hjälp
till kunskapsinhämtning. En del organisationer svarade skriftligen på enkäten. Samma enkät har
använts vid besök i sfi-klasserna.

2.10.1 MYNDIGHETERNAS ANVÄNDNING AV TOLK

Vid förbokade besök, får de tolkbehövande i princip tolkhjälp när de begär det. Vid spontana
besök avgör slumpen. 

Myndigheterna vänder sig i första hand till eventuell egen tvåspråkig personal. Ibland löser man
språkproblemet genom telefontolkning.

Invandrarnas riksförbund berättar att myndigheterna ibland uppmanar människor att ta med
sig någon som kan tolka åt dem. En annan vanlig uppmaning är: ”Du som har bott i Sverige så
länge, kan väl klara dig utan tolk”. Förbunden känner till flera sådana fall. Värst är det inom sjuk-
vården, säger de. Många vittnar om att till exempel folktandvården nekar personer tolkhjälp. Där
använder man i bästa fall tolk vid det första besöket, sedan får patienterna klara sig bäst de kan.
Förbunden undrar hur rutinerna är inom den privata sjukvården och tandvården.

Flera sfi-elever har varit med om att vårdpersonal har bett dem ta med sig en släkting som kan
tolka. Ibland har det gått bra, andra gånger har släktingarna inte haft tid eller möjlighet att hjälpa
till.

Ett riksförbund föreslår att anslaget för tolkkostnaderna läggs centralt, så att det inte stryks efter
varje besparingskampanj.

Ibland talar myndighetspersoner något som de tror är lätt svenska. De talar högt och sakta, i tron
att de tolkbehövande ska förstå bättre.

Förbunden tycker att inställningen till tolkhjälp, hänger ihop med personalens egna attityder till
invandrare som inte kan svenska. Inställningen är att den som behöver tolkhjälp får fixa det själv.

Den tolkbehövande har ingenstans att vända sig efter det att invandrarbyråerna lagts ned. Det
känns som om de tolkbehövande behöver anlita tolk för att anlita tolk. Många äldre, särskilt
finländare, känner sig otrygga efter invandrarbyråernas nedläggning. Invandrarorganisationer-
na får hjälpa de tolkbehövande med beställning av tolk. Det händer att myndigheterna ringer
till organisationerna när en beställd tolk inte dyker upp.

En grupp spansktalande sfi-elever säger att de faktiskt har en tolk som ställer upp både på dagar
och kvällar om de behöver henne. De kan ringa nästan när som helst på dygnet och be henne
beställa tid och tolk hos olika myndigheter.

Många medborgarkontor har inte flerspråkig personal. Förbunden undrar vad det är för mening
med medborgarkontor, när de tolkbehövande inte kan tala sitt eget språk. Inte ens i en del
invandrartäta områden finns flerspråkig personal på medborgarkontoren.
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Många tolkbehövande är skeptiska mot tolkarna, särskilt om tolkarna har en annan etnisk bak-
grund än de själva. De säger att myndigheterna måste vara lyhörda för de tolkbehövandes önske-
mål. Äldre vill helst ha samma tolk varje gång. Tolkförmedlingarna tycker inte om det, men
accepterar det ibland motvilligt.

Sverigefinska riksförbundet berättar: På ett sjukhus i västra Sverige förbjöd man den tvåsprå-
kiga personalen att tala finska med patienterna. Enligt en artikel från april 1999 i Eskilstuna-
kuriren, finns två skilda budskap till personalen: Det ena är att de gamlas färdigheter ska bevaras
så långt som möjligt – därför är svenskan viktig. Det andra är att finsktalande äldre ska erbjudas
finsktalande personal om de behöver det. Den ansvarige tjänstemannen säger att personalen
inte har fått information om hur och när de ska använda svenska respektive finska.

De flesta sfi-elever som kan engelska, brukar nästan alltid tala engelska hos myndigheter. De är
nya i Sverige och de har fått höra att tolkar är dyra. ”Om du kan lite svenska, går det säkert bra”,
säger man hos myndigheten. En del tycker att det inte alls går bra, särskilt när ämnet innehåller
mycket specifik terminologi. Tjänstemannen är inte alltid så bra på engelska heller. Ett exem-
pel: En barnmorska har avstått från att beställa tolk. Patienten talar engelska under samtalet och
barnmorskan svenska. Barnmorskan reagerar inte på patientens symptom och kan inte svara
på frågor, eftersom hon inte förstår patientens engelska.

2.10.2 TOLKNINGENS KVALITET

Tolkarna jobbar då och då, de har inte fasta anställningar. Det gör att de inte satsar på fortbild-
ning eller på yrket i allmänhet.

Förbunden tycker att det saknas en instans som ansvarar för information till de tolkbehövande
om tolkhjälp. De känner sig tvungna att ta på sig det ansvaret för sina medlemmar. Men de som
inte är aktiva medlemmar, hur får de information?

Förbunden informerar sina medlemmar om hur man talar genom tolk. Tidigare gjorde tolkarna
det, men nu är de så stressade att de inte har tid. Det vore bra om de tolkbehövande fick veta
från början att de har rätt till tolkhjälp utan kostnad. Många tar sig med svårigheter fram utan
tolk. De är vana att klara sig på egen hand.

Sfi-elever som har bott på flyktingförläggningar har fått information om tolkhjälp, inte övriga
elever. Nästan ingen har fått information om hur man talar genom tolk, eller om tolkens roll,
tystnadsplikt eller neutralitet.

Sfi-eleverna får inte alltid den tolk de begär. Om de får en tolk med annan nationalitet har de
svårt att lita på tolken.

I en sfi-grupp är de flesta anhöriginvandrare, kvinnor som är gifta med svenska män eller med
lansmän som har bott länge i Sverige. De säger att deras män följer med till myndigheter som
tolkar. Oftast går det bra, men inte för den kvinna som vill skilja sig från sin man. Hon har varit
vilsen och inte vetat vart hon ska vända sig. Hon har mött många hinder, innan hon kom till tals
via tolk.

Det är svårt att kontrollera tolkarnas kompetens. Myndigheterna kan bedöma svenskan, men
ofta inte det tolkade språket. Tolken kan vara duktig på svenska, men sämre på det andra språ-
ket, eller ha svårigheter med språkets dialekter.

Det är viktigt att välja rätt tolk till tolkbehövande. En muslim måste till exempel få en muslimsk
tolk som kan islam och islamisk terminologi.

Telefontolkning är ett bra alternativ vid akuta situationer, men inte så vanligt förekommande.
Det kan vara svårt för den tolkbehövande att inte se tolken. Utan personlig kontakt, kan det vara
svårt att förklara sig.

2.10.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Invandrarnas riksorganisationer är överens om att privata förmedlingar måste kvalitetsgranskas.
De menar att kommunallagen tolkas olika när man upphandlar tolkservice.
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2.11 Synpunkter från tolkarnas intresseorganisationer
Synpunkterna kommer dels från en hearing i maj 1999, med tolkarnas intresseorganisationer,
och från deras inlämnade skrivelser i samband med hearingen.

2.11.1 MYNDIGHETERNAS ANVÄNDNING AV TOLK VID BEHOV

Den samlade uppfattningen hos tolkarnas intresseorganisationer är att myndigheterna inte all-
tid använder tolk vid behov. Det är vanligare än man tror att släktingar uppmanas att tolka. Det
har hänt att myndigheten skickar hem tolken, när en släkting följer med den tolkbehövande.
Användandet av tolk varierar över landet, ibland inom samma län. En förklaring kan vara att varje
enhet har eget budgetansvar. Tolkarna tycker att särskilt enheterna inom sjukvården låter de
anhöriga tolka åt patienterna, utan att personalen har en aning om kompetensen. Värst är sjuk-
sköterskorna, som antagligen har fått uppdraget att spara. Men även läkarna uppmanar ibland
patienterna att be någon annan ringa och fråga om provresultat, utan att beakta sekretessfrå-
gan.

Tolkarna upplever att samtliga myndigheters handlande kännetecknas av godtycke vad gäller
att beställa tolk och vilken tolk man beställer.

Det finns självfallet myndigheter som har en seriös attityd till tolkanvändning, men motsatsen
är vanligare, säger tolkarna.

Myndigheterna ifrågasätter ofta behovet av tolk: ”Behöver du verkligen tolk, som har varit så
länge i Sverige” etc. De tolkbehövande vågar inte hävda sitt behov av tolk. De tycker att myn-
digheterna kränker deras integritet. Det handlar också om tjänstemännens människosyn. Hur
informerar man nyanlända flyktingar och invandrare om möjligheten till tolk? undrar tolkarna.
Tolkbehovet finns ju även efter introduktionsperioden.

De tolkbehövande söker hjälp om de får information om sina rättigheter och möjligheter till tolk-
hjälp. De borde också få veta att det inte är en skam att anlita tolk, oavsett hur lång tid man har
bott i Sverige.

Kostnaderna får ofta avgöra om man använder tolk eller inte. Vissa myndigheter påstår tolkarna,
beställer avsiktligt icke auktoriserade tolkar, därför att de är billigare.

Myndigheterna respekterar ofta inte tolkens yrkesroll, säger tolkarna. Många gånger måste de
gå tjänstemannens ärenden för att kunna få nya uppdrag. Detta kan hota tolkarnas integritet
och rättssäkerhet.

2.11.2 TOLKNINGENS KVALITET

Sveriges tolkförbund tycker att samhället borde använda Kammarkollegiets breda kunskap bättre
och skärpa kollegiets befogenheter. Det borde få bättre ekonomiska resurser och större möjlig-
heter att utveckla sin auktorisationsverksamhet, informera tolkanvändare och ta reda på om kol-
legiets rekommendationer efterlevs. På motsvarande sätt borde Tolk- och översättarinstitutet få
ökade resurser och skyldighet att effektivt övervaka den tolkutbildning som olika arrangörer ord-
nar. Det behövs också bättre samordning mellan Kammarkollegiets och Tolk- och översättar-
institutets insatser.

Kostnaden för auktorisation skrämmer många tolkar. Även förnyelse av auktorisationen – egent-
ligen en formsak – kostar 1 500 kronor.

En auktoriserad tolk som missköter sig, förlorar sin auktorisation. Samtidigt får han eller hon
fortsätta att arbeta som icke auktoriserad tolk. Återigen: Det finns ingen tillsynsmyndighet.

Tolkarna tycker att formerna för tolkutbildning måste ändras. Tolkutbildning hör inte hemma
inom folkhögskolorna och studieförbunden, där det inte finns krav på resultat. Ingen kontrol-
lerar utbildningarnas kvalitet och det finns inga tester. Deltagarna får intyg som inte säger något
om vad de har lärt sig. 

Tolkarna ifrågasätter också kompetensen hos lärarna och handledarna på folkhögskolorna.
Vilken status, frågar tolkarna, har tolkutbildningarna? Om de är arbetsmarknadsutbildningar,
borde AMS betala kostnaderna.

Kammarkollegiets begränsning av språk och auktorisationstillfällen, leder till ännu större för-
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virring på marknaden. Tolkarna efterlyser resurser för att utbilda granskare i språk som saknar
auktorisation.

Det behövs fortbildning för auktoriserade tolkar. Den snabba samhällsutvecklingen kräver upp-
datering vartannat eller vart tredje år.

Tolkarna sammanfattar situationen så här: Kammarkollegiet auktoriserar tolkar som ingen vill
ha. Tolk- och översättarinstitutet anordnar utbildningar som inte ger kompetens.

2.11.3 TOLKFÖRMEDLINGARNAS ROLL

Tolkarna hävdar att tolkförmedlingarna ibland ställer orimliga krav på dem. De får till exempel
ibland inte ta uppdrag för andra förmedlingar. De privata förmedlingarna tar dessutom betalt
för sin information om tolkning. Hos kommunala förmedlingar finns tillgång till gratis material.

Om en tolk råkar i konflikt med förmedlingen, finns det ingenstans att vända sig. Om det upp-
står en tvist mellan tolkanvändaren och tolken, kan han/hon i bästa fall vända sig till tolkför-
medlingen – förutsatt att de är sams.

Om en tolkförmedlingen får klagomål på en tolk, fortsätter förmedlingen ändå att anlita tolken.
Tolken blir inte avstängd; han/hon skickas bara till en annan tolkanvändare. Tolkförmedlingarna
tar inte sitt ansvar, de är mer intresserade av att tjäna pengar än att upprätthålla kvaliteten.

Myndigheterna lämnar över kvalitetskontrollen till tolkförmedlingarna. Man kan säga att både
tolkarna och tolkanvändarna är i händerna på tolkförmedlingarna.

2.11.4 BEHOV AV TILLSYN

- Icke auktoriserade tolkar

Auktoriserade tolkars riksorganisation vill helst att icke auktoriserade tolkar benämns ”tolk-
aspiranter”, eller åläggs en skyldighet att auktorisera sig, till exempel inom två år, för att behålla
rätten att arbeta som tolkar. Alla ”tolkaspiranter” bör också genomgå obligatorisk TÖI-testning
inom sex månader.

- Tolkförmedlingarnas verksamhet

STOF anser det helt nödvändigt att en opartisk myndighet övervakar och har insyn i tolkför-
medlingarnas verksamhet. Annars kan man inte uppfylla samhällets krav på prioritering av kva-
lificerade tolkar och hög kompetens. Tillsynsmyndigheten ska också tillvarata de tolkbehövan-
des intressen och utreda eventuella klagomål.

AUTOR tycker att tolkförmedlingarnas verksamhet ska registreras och kontrolleras. En lämplig
myndighet bör kontrollera förmedlingarna och övriga myndigheters uppträdande kring tolk-
frågor.

Tolkarna undrar över tolkförmedlingarnas ansvar för tolkarnas försäkringar. Försäkringarna
borde ingå i anställningsvillkoren, anser de. Vad händer om en oförsäkrad tolk blir långtids-
sjukskriven?

- Lagstiftningen

STOF anser att den nuvarande lagstiftningen är otydlig och för allmänt hållen. För att inte ge
utrymme åt olika tolkningar, måste lagen skärpas och förtydligas. STOF tycker att all lagstiftning
om tolkning som samhällsservice ska samlas i en särskild förordning.

Seriös tolkning kräver att lagtexten skärps, säger tolkarna. Ordet ”bör” måste bli ”skall”. Uttrycket
”vid behov” lämnar utrymme åt olika tolkningar, och behöver skärpas.

STOF kräver också en ny lagstiftning om prioritetsordning när det gäller tolkar. De statligt auk-
toriserade tolkarna – särskild de med speciell kompetens – ska, i möjligaste mån, ha företräde
till tolkuppdrag hos myndigheter. Eftersom de icke auktoriserade tolkarna är långt fler, måste
det finnas regler om opartisk testning och obligatorisk tolkutbildning, med kunskapskontroll.
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Det måste också finnas regler om myndigheternas skyldighet att anlita den som har bäst utbild-
ning och i övrigt är kvalificerad för uppdraget. 

Lagstiftningen ska också reglera kraven på tolkförmedlingar, eftersom förmedlingarna genom
sina tjänster bistår myndigheter i deras myndighetsutövning.

STOF vill ha sanktioner mot tolkförmedlingar som inte lever upp till kraven på kvalitet, etik och
yrkesmässighet. Man bör också utreda om myndigheter, till exempel polis och domstolar, får
begränsa sitt val av tolk genom avtal med en enda förmedling. Samhället borde i stället försäkra
sig om att ha tillgång till hela den kompetenta tolkkåren.

Också AUTOR anser att det går att åtgärda de missförhållanden som finns, till exempel genom
att regeringen snarast utfärdar en ”tolkförordning”. Tolkförordningen bör reglera att tolkarnas
intresseorganisationer blir remissinstanser för alla tolkfrågor, innan något avgörande sker.

- Offentlig upphandling

För att komma till rätta med offentliga upphandlingar, som resulterar i billigare och sämre tol-
kar, vill STOF att staten ska stå för hela tolkkostnaden. Det är rimligt, eftersom invandrings-, flyk-
ting- och integrationsfrågor är en del av regeringens och riksdagens politik. Kostnaderna för
tolkservice är en direkt följd av politiska beslut. Kommunala och statliga myndigheter kan inte
påverka dem. Det leder till att deras ekonomi kan bli hårt belastad, ibland på ett slumpmässigt
sätt. Däremot anser STOF att myndigheterna ska stå för tolkförmedlingskostnaden. Denna kost-
nadsuppdelning skulle med säkerhet bidra till en sundare konkurrens mellan tolkförmedling-
arna. När de inte längre kan konkurrera med de billigaste arvodena, tvingas de koncentrera sig
på att utveckla sitt eget kunnande.

- Enhetlig tolktaxa

STOF anser att en rikstäckande tolktaxa bör införas för kommunal och statlig verksamhet, som
faller utanför Domstolsverkets tolktaxa. Även denna åtgärd skulle medföra sundare konkurrens
och bättre kvalitet i tolkservicen. Fler auktoriserade och kvalificerade tolkar skulle anlitas av tolk-
förmedlingarna och därmed också av myndigheterna.

AUTOR kräver en rikstäckande och enhetlig taxa i tre nivåer, enligt Domstolsverkets modell.
Taxan ska tillämpas vid all offentlig tolkanvändning, när tolkningen inte omfattas av förord-
ningen SFS 1979:291.

AUTOR vill också att alla myndigheter, i sina anbudsunderlag, uppger att den rikstäckande
centrala tolktaxan ska gälla vid anbudsgivning.
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3. ANALYS
Enkäter är ett tidsbesparande sätt att få svar från många instanser. Metoden är dock osäker vad
gäller hur frågorna uppfattas. Därmed är det också osäkert vad svaren står för jämfört med till
exempel intervjuer.

När det gäller vissa myndigheter är bortfallet stort. Det ökar osäkerheten i resultatet ytterligare.
Integrationsverkets rapport kan ses som en inventering av frågeställningar och problem som
olika aktörer i samhället har redovisat – inte som en objektiv beskrivning av verkligheten.
Rapporten bygger till stor del på de svar som tolkanvändare, tolkförmedlare, tolkar och tolkbe-
hövande har gett. De djupstudier som finns i ämnet talar för att samhällets tolkservice har större
brister än vad vår rapport visar.

Resultatet av enkätundersökningen kompletteras med sakuppgifter från en referensgrupp som
har givit värdefulla synpunkter. 

Myndigheternas skyldighet att använda tolk vid behov, tolkutbildning och auktorisation, sekre-
tessfrågor med mera regleras av flera lagar och förordningar. Dessa är bland andra förvaltnings-
lagen, rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen, lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och
översättare och förordningen om auktorisation av tolkar och översättare. Mängden lagar och för-
ordningar gör att samhällets regler för tolkservicen blir svåröverskådliga. Dessutom förutsätts
att det finns tolkservice, för att man ska kunna leva upp till intentionerna i till exempel hälso-
och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Därför föreslår Integrationsverket att ett sammanhållet
regelverk för samhällets tolkservice upprättas.

I förvaltningslagen har samhället markerat vikten av att alla invånare – också de som inte be-
härskar språket – får likvärdiga möjligheter till kommunikation när de kommer i kontakt med
myndigheter och andra instanser, som kan ha betydelse för tillvaron.

Förvaltningslagens § 8 lyder: ”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar
svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk”. 

Genom att använda orden ”bör” och ”vid behov” skapar man en viss osäkerhet om hur tvingande
lagen verkligen är.

Det finns ett utrymme för olika tolkningar av lagtexten, vilket också visar sig i myndigheternas,
kommunernas och landstingens enkätsvar. I vissa svar finns en antydan till att man ifrågasätter
tolkbehövandes rätt till tolk. En del myndigheter säger att de inte anlitar tolk, bland annat av
ekonomiska skäl. Anhöriga, till och med barn, används som tolkar.

De synpunkter, som har kommit från tolkförmedlingar, tolkarnas intresseorganisationer och
tolkbehövande, kan givetvis ses som partsinlagor, men de pekar i samma riktning.

Det skulle knappast gagna samhällets tolkservice om man ställde krav som inte går att uppfylla
i verkligheten. Det är till exempel inte rimligt att kräva att myndigheten ska använda tolk vid alla
tillfällen som man har att göra med någon som inte behärskar svenska. I stället föreslår
Integrationsverket ett förtydligande av lagtexten: Att den ska gälla vid all myndighetsutövning
och när man lämnar information som har betydelse för en individs möjligheter att tillvarata sina
rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter.   

För att tolkservicen över huvud taget ska vara meningsfull, krävs att tolkningen är rättssäker och
språkligt och tekniskt korrekt. Det förutsätter, i sin tur, att de tolkar som anlitas har en relevant
kompetens för yrket.

Ett av de vanligaste problemen, som tolkanvändare påpekar, är att de inte litar på att tolkningen
är korrekt och att tolken inte följer ”god tolksed”.

Det finns en rik flora av beteckningar för tolkarnas kompetens och utbildning. Den enda som
verkligen anger en standard är Kammarkollegiets auktorisation.

Integrationsverket föreslår att kompetenskraven för att kunna arbeta som tolk preciseras – till
dess att tolken skaffat sig auktorisation. Auktoriserade tolkars riksorganisation (AUTOR) före-
slår att myndigheterna i första hand ska anlita auktoriserade tolkar. Det bedöms som föga
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realistiskt – i varje fall utanför storstadsområdena. Auktoriserade tolkar finns bara i ett 30-tal
språk. I några språk finns bara ett fåtal auktoriserade tolkar.

De allra flesta myndigheter, som har svarat på enkäten, litar på tolkförmedlingens bedömning
av tolkens kompetens. Endast en bråkdel av myndigheterna kontrollerar själva tolkarnas doku-
menterade utbildning. I många av avtalen mellan förmedling och myndighet, står det att kom-
petensfrågan helt och hållet är tokförmedlingens sak. Myndigheterna följer sällan upp
kvaliteten i de tjänster som de köper.

Tolkförmedlingarna vill gärna ha någon form av kontroll av kompetensen hos icke auktorise-
rade tolkar. De vill dessutom ha tillsyn av sin egen verksamhet. Många misstänker att konkur-
rerande förmedlingar gör avkall på kvaliteten, för att kunna sänka priserna. En del svar, både från
myndigheter och förmedlingar, ifrågasätter att en samhällsservice, som till hundra procent
bekostas av offentliga medel, ska konkurrensutsättas. De menar att själva konkurrensutsätt-
ningen påverkar tolkningens kvalitet negativt, och kan riskera både myndigheternas och de
tolkbehövandes rättssäkerhet. Dessutom är konkurrensförutsättningar för de kommunala och
de privata tolkförmedlingarna olika. Kommunala tolkförmedlingar hänvisar i enkätsvaren till
kommunallagen, särskilt andra kapitlet, §§ 1 och 7, om kommunens befogenheter, respektive
om näringsverksamhet. De menar att dessa paragrafer tolkas olika av olika kommuner. I en del
kommuner har de tolkats så att den kommunala tolkförmedlingen inte kan lägga anbud i andra
kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Detta konkurrensproblem har varit ett skäl till
att en del kommunala förmedlingar har fått lägga ner sin verksamhet.

Integrationsverket föreslår därför obligatorisk registrering och tillsyn av både privata och kom-
munala tolkförmedlingar.

En del myndigheter och Tolkservicerådet påpekar att tolkförmedling och tolkarnas uppdrag hos
myndigheter borde samordnas. De föreslår länsstyrelserna som bäst skickade att göra det på
länsnivå. Integrationsverket kan se att en sådan samordning är önskvärd men tar inte ställning
till hur den ska administreras.

Både myndigheter och tolkarnas organisationer påtalar tolkarnas osäkra och pressade arbets-
villkor, faktorer som troligen gör det svårare att rekrytera lämpliga och seriösa tolkar. Tolkarna
arbetar som frilansare. De kan vara registrerade hos olika förmedlingar och slits mellan upp-
dragen utan att kunna samordna dem. Enligt enkätsvaren skriver få tolkförmedlingar avtal med
tolkarna. En del tolkar, som har avtal, är inte nöjda med dem. De anser att avtalen bara gynnar
tolkförmedlingen.

Arbetet som tolk är ett genomgångsyrke för många. Behovet av tolkar i olika språk varierar med
de grupper som invandrar till Sverige. Naturligt nog är det svårast att hitta tolkar i de språk som
är ”nya” i Sverige. En lösning kunde vara att rekrytera lämpliga personer från den nya språk-
gruppen och erbjuda dem en intensiv, grundläggande tolkutbildning. Utbildningen skulle kunna
vara en arbetsmarknadsåtgärd med siktet inställt på auktorisation för dem som väljer att stanna
kvar i yrket. Arbetet som tolk ger, utöver inkomster, ytterst goda möjligheter att sätta sig in i hur
samhället fungerar. En annan möjlighet skulle kunna vara att kombinera tolkutbildning med
andra utbildningar.

Integrationsverket föreslår att tolkarnas utbildnings- och arbetsvillkor ses över. Dock behövs
ingen översyn av de villkor som regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Ett ämne, som tagits upp i enkätsvaren men som egentligen inte ingick i det aktuella regerings-
uppdraget, är frågan om tvåspråkig personal. En del myndigheter svarar att de inte anlitar tolk,
om de har någon anställd som talar det aktuella språket. Andra myndigheter efterlyser regler om
när det är etiskt försvarbart att använda tvåspråkig personal som tolkar. Någon myndighet dekla-
rerar att den aldrig använder tvåspråkig personal som tolkar. Med tvåspråkig personal menas
personal som tillfredsställande kan utföra sitt arbete på svenska och minst ett annat språk.
En tolk är ett instrument, som gör kommunikation mellan två eller flera parter möjlig. Detta
kräver speciell kompetens. Tvåspråkig personal kan, teoretiskt sett, utföra tolkuppdrag om de
har erforderlig kompetens som tolk. Dock kan det vara svårt att hålla isär de två yrkesrollerna,
varför det kan vara lämpligt för berörda myndigheter att utforma rekommendationer om
förhållningssättet.
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4. ÖVERVÄGANDEN OCH   
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

4.1 Kunskapsläget
Arbetet med regeringsuppdraget har förankrats i en referensgrupp. I gruppen har funnits före-
trädare för Kammarkollegiet, Tolk- och översättarinstitutet, Socialstyrelsen, Domstolsverket,
Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk, Kommunförbundet, landstingsförbundet och läns-
styrelserna i Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län. Genom att samla
in erfarenheter från tolkbehövande, tolkanvändare, tolkförmedlingar och tolkar i enkäter och
hearings, har Integrationsverket försäkrat sig om relevant kunskap om läget för tolkservicen i
det svenska samhället. Arbetet med referensgruppen, dess samlade sakkunskap och olika par-
ters samstämmighet i sin bedömning av situationen, gör att Integrationsverket anser att under-
laget räcker för de övervägande och förslag som lämnas.

4.2 Sammanhållet regelverk
Myndigheternas skyldighet att använda tolk vid behov, tolkutbildning och auktorisation, sekre-
tessfrågor med mera, regleras  av flera lagar och förordningar. Dessa är: förvaltningslagen, rät-
tegångsbalken, förvaltningsprocesslagen, lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
och förordning om auktorisation av tolkar och översättare. Mängden av lagar och förordningar
gör området svåröverskådligt. Dessutom förutsätts tolkservice för att samhället ska leva upp till
intentionerna i till exempel hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det saknas ett sam-
manhållet regelverk för tolkfrågorna. 

Integrationsverket föreslår
- att ett sammanhållet regelverk för samhällets tolkservice upprättas.

4.3 Tydligare lagstiftning
4.3.1 ANVÄNDNING AV TOLK

Myndigheternas skyldighet att anlita tolk vid behov, regleras bland annat av § 8 i förvaltnings-
lagen. Enligt denna bör myndigheten anlita tolk vid behov, när den har att göra med någon som
inte behärskar svenska språket. Tolkregeln i förvaltningslagen var ursprungligen formulerad som
en ”får”-regel, men skärptes 1979 till en ”bör”-regel. Skärpningen motiverades med att det inte
var tillfredsställande att lagen gav utrymme för myndigheten att låta bli att använda tolk när
sådan behövdes. 

De allra flesta myndigheter svarar i enkäten att de alltid använder tolk vid behov, särskilt vid för-
bokade besök och besök av allvarligare karaktär. Svaren är inte lika tydliga när det gäller rutiner
för oväntade besök. Myndigheterna är då i första hand beredda att använda sig av tvåspråkig per-
sonal eller de eventuella medföljande anhöriga. Anhöriga och vänner saknar tolkutbildning och
har inte tystnadsplikt. Att använda dem istället för tolk, kan också innebära en kränkning av den
enskildes integritet. Genom att anlita anhöriga som talesmän, berövas den tolkbehövande möj-
ligheten att föra sin egen talan. Drygt nio procent av de kommunala enheterna använder till och
med barn som tolkar åt sina föräldrar och andra vuxna anhöriga. Det är allvarligt. I synnerhet i
skolorna, verkar det som om lärare och annan personal inte ser någon fara i att använda skol-
barn som tolkar åt sina föräldrar och andra vuxna. En rapport från en vårdcentral i Malmö,
bekräftar att barn används som tolkar (se sida 14f). Integrationsverket anser att det är princi-
piellt olämpligt att använda barn istället för tolk. Att lägga ett sådant ansvar på ett barn, som
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plötsligt får vara vuxen och tolka åt sina föräldrar, kan störa rollerna och relationerna inom famil-
jen. 

Både tolkförmedlingarna, tokarna och de tolkbehövande ifrågasätter att myndigheterna alltid
använder tolk vid behov. Tolkarna och de tolkbehövande bekräftar att myndigheterna låter med-
följande anhöriga tolka. Det kan riskera både myndigheternas och de tolkbehövandes rätts-
säkerhet. 

Formuleringen ”vid behov” i lagtexten, tycks ge utrymme för olika bedömningar. Eftersom lag-
texten innehåller en bedömning –  ”om det behövs” – ger den utrymme för myndigheten att anse
att tolkning inte är nödvändig vid vissa typer av besök eller ärenden.

Integrationsverket anser därför att det finns anledning till ett förtydligande i lagtexten. Det bör
anges i vilka situationer man bör använda tolk. 

Nuvarande lydelse i förvaltningslagen 1986:223, § 8:

”När en myndighet har att göra med någon som ej behärskar svenska språket eller är allvarligt
hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk.”

FÖRESLAGEN LYDELSE:
”När en myndighet /.../ bör myndigheten anlita tolk vid all myndighetsutövning inklusive den
information som har betydelse för en individs möjligheter att ta tillvara sina rättigheter eller
fullgöra sina skyldigheter”.

I det sammanhållna regelverket för samhällets tolkservice, bör det förtydligas vad ”myndig-
hetsutövning” och ”information som har betydelse för en individs möjligheter att ta tillvara sina
rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter” innebär.

4.3.2 KOMPETENSKRAV

I propositionen 1985/86:80, står det att en myndighet som anlitar tolk, måste se till att tolken är
kvalificerad nog och i övrigt lämplig för uppgiften. Kammarkollegiets auktorisation av tolkar är
den enda garantin för en kvalificerad tolkning. Vidare står det att en auktoriserad tolk därför oftast
är att föredra, framför en icke auktoriserad. Framför allt gäller det i ärenden av större vikt, från
allmän eller enskild synpunkt.

I vissa typer av ärenden, menar man, kräver valet av tolk särskild omsorg. Det kan till exempel
handla om att någon hävdar att han är politisk flykting. En sådan fråga, som berör utlännings-
lagstiftningen, är naturligtvis ofta känslig. Tolkens neutralitet ska i inget fall kunna ifrågasättas.
Vidare sägs att myndigheterna i princip bara bör använda icke auktoriserade tolkar när aukto-
riserade inte finns att tillgå. 

Tolkanvändning vid myndighetsutövning förutsätter att myndigheterna kan finna kompetenta
tolkar. Enkätundersökningen visar att myndigheterna sällan gör någon egen prövning av tol-
karnas kompetens. I allmänhet litar de på tolkförmedlingens bedömning.

Tolkförmedlingarna, i sin tur, använder högst skiftande kriterier för att bedöma tolkarnas kom-
petens. Deras tester motsvarar inte Kammarkollegiets auktorisation.

Tolkutbildning, auktorisation och tolkanvändning bekostas av offentliga medel. Följaktligen är
det rimligt att samhällets tolkanvändare kan ställa krav på tolkarnas kompetens.

Därför föreslår Integrationsverket:

att de kompetenskrav som ska ställas på tolkar som myndigheterna anlitar vid sin myndig-
hetsutövning och därtill hörande information, beskrivs i det sammanhållna regelverket för
samhällets tolkservice.

4.4 Tolkkåren
Kammarkollegiet har tillsynsansvar för auktoriserade tolkar, med eller utan speciell kompetens.
Däremot har Kammarkollegiet inte något tillsynsansvar när det gäller icke auktoriserade tolkar. 

De allra flesta tolkuppdrag utförs idag av tolkar som inte är auktoriserade. En del av dem har
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genomgått olika tolkutbildningar på folkhögskolor och hos studieförbund. Utbildningarna
anordnas i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet, som ger bidrag. Tolkarna får inga betyg,
bara ett intyg på genomgången utbildning. 

Det cirkulerar många benämningar på dessa icke-auktoriserade tolkar. Det kan skapa osäker-
het om tolkarnas kompetens. En del kallas utbildade tolkar, oavsett vilken, eller hur mycket,
utbildning de har fått. En del kallas registrerade tolkar, eftersom de är registrerade hos tolkför-
medlingarna. Andra kallas godkända tolkar, därför att de har klarat TÖI-testet eller något annat
test. 

I vissa avtal med tolkförmedlingar, finns inskrivet att förmedlingen ansvarar för utbildning och
fortbildning av tolkar. Dock sker sällan någon uppföljning.

På frågan om hur man försäkrar sig om tolkens kompetens, svarar de flesta myndigheter att de
litar på tolkförmedlingens omdöme. Vissa myndigheter utgår från att tolkförmedlingarna alltid
skickar auktoriserade tolkar. Vid tvister mellan tolken och tolkanvändarna, vänder sig tolk-
användarna också till tolkförmedlingen. 

Allt detta ställer krav på tolkförmedlingens seriositet och kompetens.

De auktoriserade tolkarna upplever att de får färre uppdrag, på grund av att myndigheterna väl-
jer den förmedling som lämnar det lägsta anbudet. Förmedlingen säljer billiga tolktjänster på
bekostnad av kvaliteten, menar tolkarna. Förmedlingarna avstår från att anlita auktoriserade
tolkar, för att kunna hålla utlovat pris. 

Ytterst få tolkar har en hel- eller deltidsanställning. Majoriteten av tolkarna arbetar på frilans-
basis. Bara några tolkförmedlingar uppger att de har avtal med tolkarna. En del tolkar, som har
avtal, anser sig orättvist behandlade. Ibland är de tvungna att gå med på att bara ta uppdrag från
just den förmedlingen. Det gör att tolkarna förlorar sina uppdrag om det går dåligt för förmed-
lingen. 

På vissa håll i landet konkurrerar kommunala och privata förmedlingar. Tolkarna tar uppdrag
från flera tolkförmedlingar. Tolkarna anser att denna situation är en hälsorisk för dem. De slits
mellan olika tolkförmedlingar och tolkuppdrag. De tolkbehövande känner att tolkarna är stres-
sade. Tolkarna har inte längre har tid att informera personal och tolkbehövande om tolkens roll
och tystnadsplikten. Det kommer krav, från olika håll, om en samordnad tolkförmedlingsverk-
samhet. Västmanlands tolkservice är ett bra exempel på samordnad tolkservice i länet. Denna
tolkservice drivs av en ekonomisk förening, bildad av kommunerna och landstinget i Väst-
manlands län. 

I enkätsvaren finns många tecken som tyder på att en del myndigheter underlåter att anlita tolk,
och inte själva försäkrar sig om tolkens kompetens. Konsekvenserna blir att kompetenta tolkar
inte får tillräckligt många uppdrag för att kunna fortsätta i yrket och satsa på det. De går i stäl-
let över till andra arbeten, för att vara säkra på att kunna försörja sig. För dem blir tolkyrket ett
genomgångsyrke. Det får, i sin tur, till följd att tolkförmedlingar inte satsar på utbildning och fort-
bildning. Om tolken byter yrke går alla deras satsningar förlorade och det blir inga kvalificerade
tolkar.

Överhuvudtaget är tolkarnas arbetsförhållanden som frilansare mycket osäkra. 

Därför föreslår Integrationsverket:

att regeringen tillsätter en utredning, med uppdrag att se över tolkarnas utbildnings- och
arbetsvillkor och föreslå  åtgärder.

Möjligheten att kombinera tolkutbildningar med andra angränsande utbildningar på olika nivåer
bör övervägas. Med en sådan möjlighet kan man kombinera tolkarbete med annan yrkesverk-
samhet.

4.5 Behovet av tillsyn
Tolkförmedlingarnas bedömning av behovet av tillsyn talar för att något bör göras. När det gäl-
ler tillsyn av icke auktoriserade tolkar anser tolkförmedlingarna att det bör finnas någon kontroll
över tolkarnas kompetens, utbildning och lämplighet. När myndigheterna får frågan om de
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ställer krav på tolkens kompetens, svarar många att de antar att tolkförmedlingarna gör det. 
På frågan om hur de försäkrar sig om tolkens kompetens, svarar de flesta myndigheter att de litar
på tolkförmedlingens bedömning. Majoriteten av tolkförmedlingarna, både kommunala och
privata, anser att tillsynsinsatser behövs för tolkförmedlingsverksamhet. Det gäller inte minst
förmedlingarnas relation till tolkarna.

Flera myndigheter, tolkarnas intresseorganisationer, invandrarorganisationer och enskilda tolk-
behövande kräver också tillsyn.

Integrationsverket föreslår:

att obligatorisk registrering och tillsyn av tolkförmedlingarna införs.

Tillsynen ska grundas på registreringen av tolkförmedlingar. De förmedlingar som uppfyller kra-
ven blir registrerade. Specifika krav bör ställas på tolkförmedlarens kompetens, redbarhet, rela-
tion till tolkarna, utbildningsprogram, anställd personal, med mera. 

Integrationsverket anser att Kammarkollegiet är den bäst lämpade myndigheten för att sköta
sådan registrering och tillsyn.

För att fullgöra uppdraget bör samverkan ske med berörda myndigheter och organisationer. 

4.6 Integrationsverkets plan för att främja samhällets tolkservice
I Integrationsverkets myndighetsinstruktion finns uppdraget att främja utvecklingen av tolk- och
översättarverksamheten. En viktig uppgift för verket är att informera om myndigheters skyldighet
att anlita tolk, och enskildas rätt att vid behov tala genom tolk.

Informationen om tolkverksamhet skall riktas till myndigheter och till allmänheten. Det ska
finnas grundläggande information om samhällets tolkverksamhet, både på svenska och andra
språk, för att den ska nå olika språkgrupper i Sverige. Det ska också finnas grundläggande infor-
mation om hur man talar genom tolk. Det är särskilt viktigt att informationen når tolkbehövande
direkt efter ankomsten till Sverige.

Samhällets tolkservice ska följas fortlöpande. Kvaliteten i tolkverksamheten ska granskas särskilt.
Rapporter om myndigheternas tolkanvändning, tolkarnas kompetens och enskilda tolkbehö-
vandes tillgång till tolk, ska lämnas regelbundet.

Det behövs ett kontaktorgan mellan staten, kommunerna och lanstingen, för samråd om utveck-
lingen av samhällets tolkservice. Integrationsverket är den sammankallande myndigheten.

4.7 Uppskattning av ekonomiska konsekvenser
Integrationsverket bedömer de ekonomiska konsekvenserna av våra förslag som marginella.

De förslag som innebär kostnader är:

• Kartläggning av tolkarnas arbets- och utbildningsvillkor, med förslag.

• Ett kansli på Kammarkollegiet, för registrering och tillsyn av tolkförmedlingar.

52 TILLGÅNG TILL TOLK – EN SAMHÄLLSSERVICE



5. LITTERATURFÖRTECKNING
”Kvalitetsrevision av tolkservice inom sjukvården”, protokoll 8/1998, Stockholm läns landsting,
hälso- och sjukvårdsnämnden, 1998, Stockholm.

Richardson, Camilla, ”Användning av tolk vid vårdcentralen Törnrosen”, Lunds universitet, 
1997-98

Samhällets tolkservice, 1995. TÖI och SIV

”Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark och Finland”, Nordisk ministerråd,
TemaNord Migration 1997:596, Köpenhamn 1997

Söderblom, Gunnel Norell, 1996. ”Frågor rörande tolkars rättsliga ställning och arbetsvillkor”,
JO, Stockholm

Borgny, Erika m.fl., INREGIA, 1998. ”Utan språk vänder man sig ingenstans – Tolkservice i sjuk-
vården – kvalitetsrevision”,  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm

TILLGÅNG TILL TOLK – EN SAMHÄLLSSERVICE 53



54 TILLGÅNG TILL TOLK – EN SAMHÄLLSSERVICE

6. BILAGOR
Bilaga 1 Enkät till tolkanvändarna
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Bilaga 2 Enkät till tolkförmedlingarna
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