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Yttrande över betänkandet  
”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk  
för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83) 
 
 

Bakgrund 
 
Vision Rikstolk är fackföreningen som organiserar tolkar i alla talade språk med vitt 
skilda kvalifikationer och utbildningsbakgrund. Det gemensamma är att våra 
medlemmar har en stark förhoppning om att de svenska myndigheterna ska börja 
inse att tolkarna utgör en hörnsten för många verksamheter i samhället och att 
tolkyrket är ett kunskapsyrke – inte ett genomgångsjobb för svårplacerad arbetskraft.  
 
När en tolk sitter t ex mellan en jurist och hans klient är det två professioner som 
bidrar till utgången av ärendet. Båda professioner ställer krav på sina utövare och en 
kunnig jurist bidrar i samma utsträckning som en kunnig tolk till att ärendet tar sin 
sunda gång. Att värdera varje professions del i ett sådant ärende har hittills inneburit 
en undervärdering av tolkens insats då man tenderar att betrakta tolkens uppgift som 
enbart en språklig uppgift. Vad man nu bör inse och värdera är att tolkens kunskaper 
utökat med den nödvändiga skickligheten att överföra budskap mellan 2 samhälls-
system och 2 rättssystem med hjälp av 2 språk är i rättvisans namn inte en så banal 
uppgift som innebär att tolkens ersättning blir en liten bråkdel av juristens. Deras 
arbete kompletterar varandra och båda förutsätter en hög professionalism. Ändå är 
tolkens roll genomgående underskattad och otrygg. 
 
Tolken har hamnat på undantag i Sverige. Även i ett sådant gediget betänkande med 
många kunniga specialisters insatser och en mycket ambitiös uppläggning lyser 
tolken med sin frånvaro. Man talar om tolken som objekt för alla möjliga intressen 
men inte om tolken som en samhällsmedborgare med rättigheter som de flesta andra 
yrkeskategorier. Över huvudet på tolkarna köper man och säljer deras tjänster och 
ställer alla berättigade höga krav man har på dessa nyckelpersoner i rättssalen, 
sjukhuset och överallt utan att sörja för tolkens arbetsmiljö, livskvalitet, ekonomiska 
behov, semester, pension mm som nämns i förbifarten inom betänkandet och 
erkänns som problematiska. Det är som om tolken är dömd till livegenskap i ett 
samhälle som annars har gjort allt för att medborgarna ska slippa detta.  
 
Detta yttrande förtjänar att noggrant studeras då dessa orättvisor inte får fortsätta 
länge till. Många extremt kunniga tolkar har lämnat yrket och andra har sökt sig till 
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andra länder för att få drägligare förhållanden. Kvaliteten är i dalande då det många 
gånger är de sämst utrustade (och billigaste) som anlitas. Detta sakernas tillstånd är 
till men för yrket, patienten, medborgaren, rättssäkerheten och inte minst den 
offentliga ekonomin som betalar dyrt för undermåliga tolkprestationer som blir mer 
tidskrävande och komplicerade än med kompetenta tolkar. Detta slöseri med 
resurser bidrar till en fördyring för staten, då arbetet inte löper som det ska, och 
kontraproduktivt för klienten. Det blockerar kompetenta tolkar från att utöva sin roll 
vilket leder till att kompetenta tolkar lider brist på uppdrag medan man påstår att de 
är för få för att besätta alla uppdrag. Den enda part som är vinnande i detta 
arrangemang är tolkförmedlingen där man avropar tjänsten. 
 
Den lösning vi förespråkar är att tolken och tolkorganisationerna åter kommer in från 
kylan. Att tolken genom tolkfacket blir den part som förhandlar med arbetsgivaren 
om löner och arbetsvillkor. Förmedlingar ska förkvalificera sig för upphandlingar 
genom att teckna avtal med tolkfacket. Alla andra åtgärder rinner ut i sanden, så som 
vi hittills beskådat, om inte dessa förutsättningar skapas först. 
 

Vision Rikstolks synpunkter på betänkandet 
 
Vision Rikstolk delar betänkandets bedömning och är positiv till dess 
förslag på att: 
 

1. staten finansierar färre utbildningsvägar men ökar den samlade kapaciteten 

2. det avsätts resurser för utökad tolkutbildning och validering 

3. ökad betydelse läggs vid fortbildning, lärarutbildning och mer generell 

tolkutbildning för mindre frekventa språk 

4.  högskolans tolkutbildning förbättras och diversifieras 

5. skapa en tolkportal i statens regi (men med vissa begränsningar som 

avhandlas nedan) 

6. barntolkning förbjuds (annat än för enklare budskap i spontana synnerligen 

brådskande situationer under den tid det tar tolken att infinna sig) 

7. Yrkeshögskolans försöksverksamhet följs och utvärderas 

8. arbetsmarknadsutbildningen till tolk avvecklas snarast 

9. auktorisation av tolkar bibehålls för att svara mot offentlig sektors behov 

10. Kammarkollegiet och högskolan bör samarbeta för att utveckla 

auktorisationsproven (oavsett utbildningsbakgrund) 

11. ny lagstiftning med anknytande förordning avseende auktorisation och 

registrering av tolkar som ska innebära att Kammarkollegiet kvarstår som 

auktorisationsansvarig myndighet 

12. Kammarkollegiet för register över auktoriserade respektive utbildade tolkar 

13. lägre avgifter tas ut vid förnyelse av auktorisation 

14. ett råd för tolk- och translatorsfrågor ersätter Kammarkollegiets nuvarande 

nämnd och att dess arbete regleras i myndighetens instruktion 
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15. tillsynen av auktoriserade tolkar från Kammarkollegiet utvidgas till att omfatta 

tolkar som registreras som utbildade. 

16. tillsynsfrågor regleras från 2020 i ny lag och tolkförordning 

17. staten ska från 2024 huvudsaklige använda tolkar som är auktoriserade eller 

har godkänd utbildning 

18. Kammarkollegiet får i uppdrag att ta fram utbildnings- och 

informationsmaterial riktade till tolkanvändare inom offentlig sektor (och 

allmänheten) 

19. insatserna ska särskilt beakta vikten av barnperspektivet vid tolkning för barn 

20. tolkyrket värderas och professionaliseras 

21. Institutet för språk- och folkminnen med dess Språkråd uppdras utveckla en 

modell för utveckling av flerspråkig terminologi och berörda myndigheter 

bistår i detta arbete 

Vision Rikstolk är av annan mening i följande frågor: 
 

1. Att instifta en yrkesexamen till tolk vid inom högskolan bör inte vara ett villkor 

för att bli auktoriserad av Kammarkollegiet.  Den realiakunskap man behöver 

för själva auktorisationen alternativt för specialkompetensen som rättstolk 

respektive sjukvårdstolk kan inhämtas både i Sverige och utomlands. Vill en 

fil.kand intresserad av att sadla om till tolk tvungen att genomgå en sådan 

yrkesutbildning till tolk är det sannolikt att kursen uppfattas som slöseri med 

ett antal terminer, vilket skulle göra att den personen avstår från projektet. 

Däremot ska auktorisationsprovet tas fram i samarbete mellan Kammar-

kollegiet och högskolan för att ha rätt nivå och enhetliga krav. 

 

2. Tillsynen över tolkförmedlingarna är i högsta grad behövlig för undvikande av 

de brister som ligger till grund för nuvarande situation. Tillsynen ska dock 

vara en uppgift för en centralmyndighet, inte länsstyrelserna. Detta för att 

borga för effektivitet och konsekventa regler och rutiner för denna 

utomordentligt viktiga tillsynen. 

Vision Rikstolk vill gärna utveckla betänkandets förslag i följande 
riktning: 
 

1. De verksamma tolkarna ska indelas i 3 kategorier varav  

-  den första utgörs av de tolkar som innehar en giltig formell kompetens och 

som Kammarkollegiet utöver tillsyn över och ansvarar för deras 

redbarhetsprövning.  

-  Den andra kategorin är de många tolkar som av någon anledning inte har en 

formell kompetens trots många år i betydande tolkverksamhet och vars 
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professionalism kan vitsordas av sina uppdragsgivare. Denna kategori ska 

motiveras och få allt nödvändigt stöd för validering av sina kunskaper och 

färdigheter. Att erbjuda dessa tolkar en intensiv utbildning på statens 

bekostnad och på betald arbetstid kan på kort tid tillföra marknaden ett stort 

antal kvalificerade tolkar till en rimlig kostnad. Denna kategorin ska få finnas 

under en begränsad övergångstid på t ex 2 år.  

-  Alla övriga som idag verkar som tolkar utan formell kompetens och som inte 

kan tillmätas den nödvändiga professionalismen ska utgöra en tredje kategori. 

Denna kategori ska inte få kalla sig tolkar utan ska benämnas språkhjälp eller 

liknande.  

 

2. Yrkesbenämningen tolk ska skyddas och förbehållas professionella tolkar 

enligt ovan. Språkhjälp (eller aspiranter) ska inte komma i fråga för 

tolkuppdrag annat än i nödfall när kvalificerad tolk inte finns att tillgå eller 

inom ramen för sin praktik för att bli kvalificerade. Språkhjälp kan självmant 

träda fram vid situationer av tolkbrist på grund av oväntade folkförflyttningar 

och dylikt och ska utgöra en reserv till skillnad från de kvalificerade tolkar som 

har rättigheter i paritet med den tillsyn och de krav som ställs på dem. 

 

3. Kammarkollegiets tillsynsverksamhet ska bedrivas under mer reglerade 

former. Rutiner ska utarbetas i samråd för tolkarnas representanter för en 

konsekvent tillämpning av reglerna och varje ärende ska hanteras av både 

kollegiets personal med tolkfackets medverkan. Rikstolk har nyligen upprättat 

en disciplinnämnd enligt samma mönster som återfinns i Advokatsamfundet. 

Avsikten är att en sådan nämnd i fullt utvecklad utformning ska kunna 

behjälplig i dessa ärenden så att kammarkollegiet i samråd med nämnden kan 

bestämma det mest ekonomiska och effektiva beslutet i ärendet. Det kan gälla 

en utbildning, en erinran, en varning eller i extremfallet en tidsbestämd eller 

permanent indragning av auktorisationen. 

Både Kammarkollegiet och Rikstolks disciplinnämnd har ett självklart intresse 

av att tolkkåren ska ha ett gott rykte som bygger på en konsekvent tillämpning 

av lagstiftning och praxis som garant för en tillförlitlig samhällsservice från 

tolkarnas sida. 

 

4. Kammarkollegiets tillsyn ska enbart gälla kompetens-, redbarhets- och 

sekretessfrågorna. Ärenden av tvistemålskaraktär ska hänvisas till 

tingsrätterna där parterna i jämlikhet kan försvara sina respektive intressen 

och kan förlikas eller processa enligt ärendets och parternas egendefinierade 

förutsättningar. 
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5. Kammarkollegiets auktorisation bör kunna kompletteras med att tolken 

avlägger en generell ed så att allt arbete som tolken gör ska styras av denna ed. 

Frågan om edgång ska då kunna utgår från domstolarnas hantering, vilket 

innebär tidsbesparing och större trygghet i denna fråga. 

 

6. Huvudmannaskapet för tolkförmedlingen i Sverige bör i största möjliga 

utsträckning ligga hos kommunala bolag eller kommunalförbund alternativt 

hos regionerna. Fördelarna med detta har varit länge kända innan 

privatiseringen ändrade på alla de fördelar som fanns i systemet och som var 

uppskattade av både tolkarna och tolkanvändarna. En lokalt baserad 

tolkförmedling med de principer som styr kommunal verksamhet har 

inneburit närhet mellan tolkar och mellan tolkarna och förmedlings-

personalen. Detta har lett till personlig kännedom i en bransch där 

personegenskaper är avgörande för samtalskvalitet och tillförlitlighet i 

budskapsöverföring, vilka är centrala moment i tolkens insats. Den 

centralisering som blev resultatet av privatiseringen och framväxten av stora 

privata förmedlingar har lett till en avhumanisering av hela yrket. Något som 

man har helt förbigått i utredningen. Tolkens närhet till tolkuppdraget har 

abstraherats till bruk av teknisk apparatur för att avklara tolkuppdraget på 

avstånd. Riskerna för missförstånd och dåligt utförda uppdrag underskattas av 

oklara skäl. 

 

Statens centrala tolkbyrå bör också finnas, men i första hand som en databas 

med enhetliga principer för presentation av tolkresurserna i riket totalt och på 

alla nivåer. Denna databas ska betjäna alla förmedlingar på samma villkor och 

underlättar utnyttjandet av resurserna på ett optimalt sätt. De kommuner som 

inte har det nödvändiga underlaget för att ha en egen tolkförmedling bör 

kunna vända sig till den centrala tolkbyrån för att tillgodose de lokala behoven. 

Den spärr som finns för förmedling av uppdrag mellan stat och kommun bör 

ses över i detta fall, då det bör vara av intresse för alla parter att en kommunalt 

baserad förmedling i möjligaste mån servar alla lokala myndigheter med 

lokala tolkar. Detta är den bästa garantin för en jämnare fördelning av 

tolkservice av kvalitet i hela riket. 

På Vision Rikstolks uppdrag 

Hatem Zamel Abacid 

Ordförande 


