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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka, hur ledarskap bland tolkar ser ut idag. Finns 
förutsättningarna för att dessa ska kunna utföra sitt arbete enligt god tolksed? Vilken typ av stöd 
och ledarskap kan underlätta för tolkarna att upprätthålla god tolksed? Är god tolksed, som den är 
formulerad idag, möjlig att uppfylla?

Tolkar ska följa lagar och regler. Kammarkollegiet har sammanfattat dessa regler i en publikation, 
som kallas ”God tolksed”. Tolken har ett personligt ansvar, men ingår i ett större sammanhang. 
Tolken har krav på sig om att vara neutral och har också tystnadsplikt. Tolkyrket rymmer inte så 
många spontana möten med kollegor¸ däremot många etiska dilemman, eftersom det är ett socialt 
arbete.

En nationell överblick över tolkförmedlingar saknades, bl a därför tillsatte staten 2001 en utredning 
av behovet av tillsyn över tolkförmedlingar, som blev klar 2004. Där framkom att en 
tillsynsmyndighet bör tillsättas, som ska göra inspektioner och samla in statistik. Utredningen fann 
även att tolkförmedlingarna bör utveckla en god tolkförmedlingssed och att rättssäkerheten för 
tolkbehövande behöver stärkas. Branschföreningen Tolkservicerådet (TSR) var remissinstans och 
höll med om bland annat att upphandlingen fungerat bristfälligt och mycket annat. TSR lade även 
till att de sett en utveckling under tio år där samhället tagit allt mindre ansvar för utvecklingen av 
tolkbranschen. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har ett övergripande ansvar för tolk- och 
översättarutbildningar i Sverige. TÖIs styrelse utses av regeringen och utbildningarna sköts inom 
högskola, folkskola och studieförbund. Tidigare undersökningar har visat att tolkar är ensamma och 
utsatta för flera sorters stress. Utbildningar kan till viss del hjälpa.

Vi utreder inte om det är lämpligt att byta ut eller komplettera det nuvarande systemet med neutrala 
tolkar, inte heller hur ett nytt system skulle se ut. Däremot undersöker vi vilken form av ledarskap 
som är mest lämpligt inom tolkyrket.

De officiella förväntningarna på tolken är motsägelsefulla och orealistiska. Vi har undersökt de 
klassiska teorierna för ledarskap, demokratiskt, auktoritärt och låt-gå-ledarskap. Låt-gå-ledaren 
fungerar bäst när gruppen utför sitt arbete bra utan stöd, eller i en övergångsperiod. Den 
demokratiska ledaren sätter verksamhetens behovs främst, men tar tacksamt intryck från mogna 
medarbetare. Den auktoritära ledaren kan vara snäll eller hård, men styr efter eget huvud. 
Interkulturellt ledarskap förhåller sig kritiskt till historia och sociala antaganden.  Strukturellt 
ledarskap fokuserar på arkitekturen och kommer lätt i bakgrunden. Det strukturella ledarskapet ser 
arbetets sociala sammanhang. Tolkarna är intresserade av att förbättra god tolksed och den lokala 
ledningen driver frågorna. Däremot har tolkfrågorna fallit mellan myndigheterna. Tolkarbetet är 
mycket självständigt och därför passar det demokratiska ledarskapet in väl som lämpligt ledarskap. 
Också det strukturella ledarskapet skulle passa väl, eftersom organisationen har en enkel struktur. 
Missförstånd uppstår på grund av olika kulturella koder, inte bara på grund av språkförbistring. Ett 
sätt att nå en mer demokratisk ordning vore om tolkarna fick påverka utformningen av god tolksed. 
Dagens system fungerar inte, det behövs ett mer interkulturellt ledarskap. Förmågan att se någon 
annans perspektiv och skapa en gemensam social verklighet behövs. Tolkar, liksom tolkanvändare 
och ledningsnivåer behöver utbildning i etik. Vi rekommenderar kontinuerliga utvecklingssamtal. 
Myndigheter som använder tolkar borde ha skyldigheter liknande tolkarnas,  eftersom även 
myndigheterna går utanför reglerna. Dagens god tolksed duger inte, den måste ändras. Hela idén 
med att vara neutral är bara förståelig utifrån ett visst kulturellt perspektiv. Vårt förslag till framtida 
forskning är: är dagens system rimligt att behålla oförändrat? Både enkäter och intervjuer utfördes. 
Vi gjorde en målinriktad sampling av urvalet: vi valde personer med erfarenhet i yrket och som vi 
anser nått en viss mognad. Intervjuerna var öppna med följdfrågor och enkäterna hade såväl fasta 
som öppna svarsalternativ. Vi observerade även ett informationsmöte för tolkar på 
tolkförmedlingen. Tolkarna ger exempel på att de förväntas bryta mot reglerna. Vi finner att det är 
önskvärt med ett interkulturellt ledarskap för tolkar och tolkförmedlingar och att staten behöver 
agera för att möjliggöra ett sådant.
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GOD TOLKSED  
om professionsidentitet och ledarskap i ett ensamt yrke.

Jakob Eriksson och  Aurora Pirraku Eriksson

A  text  about  interpreters  and  their  trouble  following  stipulated  rules  and 
regulations.  Interpreters  are  supposed  to  be  neutral.  But  in  a  multiethnic 
context, not only language but also culture and presuppositions gets in the way 
of understanding. We want to find out if the intepreters get enough and the 
right kind of support from their leaders, to enable them to function according 
to  laws and regulations.  Voices  and stories  are  collected  and we find  that 
leadership support could be better, in no small part because of lack of a main 
authority  responsible  for  the  coordination  of  interpreting  services  in  the 
country.

Nyckelord: interpreters leadership intercultural organisation ethics

1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Tolkar ska i sitt yrkesutövande följa lagar och regler på området. Det finns också lagtext, som beskriver 
både hur tolkar och översättare ska uppträda. (Kallner 2004.) För tolkyrket är en del av dessa samlade i 
en publikation som Kammarkollegiet gav ut senast 2004. Varje tolk har fått dessa instruktioner i hur de 
ska bete sig. Dessa instruktioner kallas för God tolksed. (Kammarkollegiet, 2004.) 

Det finns också inom varje yrke regler och seder som sätter ramar för vad som är acceptabelt beteende. 
En av oss har jobbat som tolk och har därför en hel del erfarenheter av märkliga situationer. Det ledde 
till reflektioner över vilka beteenden som är önskvärda och inte. Tolken har ett personligt ansvar i varje 
situation att följa lagen och sin moral, men ingår också i ett större sammanhang
God tolksed innebär att tolken skall: 
- överväga om han är lämplig för uppdraget.
- Vara opartisk.
- Återge all information, och ”intet förtiga, tillägga eller förändra”.

Enligt God tolksed har tolken tystnads- och vittnesplikt. För att undvika jävsituationer får han inte 
utföra andra uppgifter under tolkningen än att tolka, men medges samtidigt att själv bedöma om han 
kan utföra uppgifter inom ramen för ett uppdrag. Enligt vägledningen bör tolken också ges tid till 



2
 

förberedelser, och till korta vilopauser under längre uppdrag. Tolken skall enbart vara en språklänk 
mellan användarna – aldrig komma med egna inlägg eller synpunkter. (Kammarkollegiet, 2004.)

I Kammarkollegiets skrift ”God tolksed” (Kammarkollegiet, 1996) beskrivs också tystnadsplikten, jäv 
och vittnesplikt samt de lagregler som berör tolkar. Enligt 4§ i Kammarkollegiets tolkföreskrifter 
(KAMFS 2004:1) i God Tolksed (2004) som beskriver kunskapsprovet vid auktorisation står bl.a. att: 

”Tolken ska behärska svenska och tolkspråket och vara väl insatt i båda språkens ordförråd, 
grammatik och uttrycksmöjligheter. Han ska ha god läsförståelse och skrivkunnighet. Tolken ska 
kunna utföra en teknisk tillfredställande tolkning med god informationsöverföring. Han skall vidare 
känna till god tolksed och ha erforderliga terminologi- och realiakunskaper i sociala frågor, sjukvård,  
socialförsäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Han skall också vara tillfredsställande 
orienterad om det svenska samhällets organisation i stort”.

Tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även om man som tolk anlitas av någon annan än en myndighet. 
Brott mot tystnadsplikten kan innebära böter. (Statens Invandrarverk, 1992)

Jäv. Det är viktigt att en tolk har parternas förtroende och därför är neutral och opolitisk. I flera 
situationer kan en tolks opartiskhet ifrågasättas. Det gäller att tolken inte har något eget intresse i hur 
utgången blir, är nära släkt, vän eller ovän med ena parten. Dessutom kan en jävsituation uppstå om det 
finns ett ekonomiskt beroende, politiskt frändskap eller fiendskap samt starka känslomässiga 
förbindelser mellan parterna. Tolken är i sådana fall alltid skyldig att avstå från uppdraget och tala om 
att han är jävig. (Statens Invandrarverk, 1992).

Vittnesplikt. Enligt rättegångsbalken har alla en medborgerlig plikt att vittna inför domstol och denna 
skyldighet gäller även en tolk. Det finns dock ett undantag som innebär att en tolk inte får höras som 
vittne om förhållanden som han fått vetskap om genom tolkning, om den personen han tolkat åt inte får 
höras som vittne. Exempel på sådana personer är advokater, läkare, sjuksköterskor samt kuratorer. 
(Kammarkollegiet, 1996)

2 Organisation

2.1 Betänkande av tolkförmedlingsutredningen

Statens offentliga utredningar, SOU, fick år 2001 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av tillsyn 
och kvalitetskontroll över tolkförmedlingars verksamhet, samt ge förslag på implementation. I januari 
2004 efter flera utökningar av uppdraget från regeringen blev utredningen SOU 2004:15, som den 
kallas, klar. Det första SOU föreslår är en statlig tillsyn av tolkförmedlingar. Ett av skälen är att det 
saknas nationell överblick över kontakttolkning och dess kostnader. Tolkförmedling beskrivs som en 
hitintills nästan oreglerad verksamhet. Vidare föreslår SOU att denna tillsyn ska skötas av en central 
myndighet. Denna myndighet måste ha befogenheter och verktyg lämpade för uppgiften. Inspektioner 
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ska vara möjliga och myndigheten ska kunna avregistrera en tolkförmedling som missköts. 
Myndigheten ska också kunna begära in statistik för att användare av tolktjänster, beställare och 
myndigheter ska kunna få insyn i branschen. Tillsynsmyndigheten bör kunna bestämma hur och vilka 
uppgifter som ska samlas in och hur dessa ska presenteras. SOU finner Kammarkollegiet vara mest 
lämpad att vara tillsynsmyndighet, eftersom de sedan länge haft tillsyn över auktoriserade tolkar och 
väl känner till tolkförmedlingsbranschen.

SOU anser också att en så kallad god tolkförmedlingssed bör utvecklas, för att bidra till att stärka 
förmedlingarnas professionella anseende. Det skulle också stärka rättssäkerheten för de tolkbehövande. 
SOU skriver att det i första hand är genom att se till praxis hos tillsynsmyndigheterna och i samarbete 
med branschorganisationerna utveckla en god tolkförmedlingssed.

SOU finner flera brister med upphandlingar, bland annat otillåten direktupphandling och att 
kvalitetsfrågor inte beaktas tillräckligt i förhållande till priset. SOU konstaterar att upphandlingarna har 
samma brister som offentliga upphandlingar brukar ha och att bristerna vid upphandling av tolktjänster 
i betydande grad kan drabba enskilda. Upphandlingen skulle kunna bedrivas mer effektivt och SOU 
rekommenderar regeringen åt ge Nämnden för offentlig upphandling ett uppdrag att utforma 
information till beställare av tolktjänster.

2.1.1 Tolkservicerådets remissvar till justitiedepartementet angående SOU 2004:15

Tolkservicerådet, TSR, består av offentligt ägda tolkförmedlingar, Sveriges tolkförbund (STOF), 
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT) och Riksförbundet för personal som arbetar med 
integrationsbefrämjande verksamhet (RIB). Det finns inget som av princip hindrar privata 
tolkförmedlingar från att ingå i rådet, men de har av olika anledningar antingen nekats medlemsskap 
eller inte sökt medlemsskap. TSR verkar för att höja kvaliteten på tolktjänster. TSR var en av 
remissinstanserna justitiedepartementet inbjöd att lämna svar på Tolkförmedlingsutredningens 
betänkande. (TSR 2004)

TSR uttryckte i remissvaret bland annat ett ifrågasättande av konkurrensutsättningen av tolktjänster. 
TSR har under de senaste tio åren sett att samhället tagit allt mindre ansvar för utvecklingen av 
tolkbranschen och TSR saknar ett samlat ansvarstagande från statens sida. TSR konstaterar även att 
utredningen nämner de privata tolkförmedlingarnas branschorganisation, men kan också konstatera att 
de privata aktörerna fortfarande inte skapat någon sådan. Ordförande för TSR är också chef för den 
tolkförmedling vi studerat.

TSR visar också på brister i upphandlingarna av tolktjänster som slår igenom på kvaliteten. Här är ett 
urval:

– upphandlarnas kunskaper brister i tolkfrågor.

– Kravspecifikationer och anbudsvärderingar blir fel.

– Kunderna vet inte vad de ska följa upp.

– Anbudsunderlagen är bristfälliga: ofta är priset och ”tillgången till tolkar” de enda kriterierna.

– Förmedlingsavgifter på 0-20 kronor per tolkning godkänns av upphandlare, vilket inte ens 
täcker administrativa kostnader och inte någon kvalitetsutveckling.
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– Många tolkförmedlingar tar lika mycket betalt för alla tolkar oavsett kompetens, vilket minskar 
förmedlingens egen motivering att prioritera utbildade tolkar. 

Det finns för få auktoriserade tolkar. Dessa få tenderar att jobba för de förmedlingar som prioriterar 
auktoriserade tolkar. Andra kunder som upphandlat tolktjänst hos någon annan tolkförmedling blir helt 
utan dessa auktoriserade tolkar. Omvänt, de auktoriserade tolkarna får i högre grad enklare uppdrag där 
deras kompetenser inte behövs, eftersom deras förmedling inte alltid kan erbjuda avancerade uppdrag. 
Kompetensen hos de få auktoriserade tolkarna som finns tillvaratas inte på ett rationellt sätt.

Upphandlingarna tar inte hänsyn till geografisk närhet. Även i ett anbud till en kund som nästan bara 
har behov av tolkning på plats, tillgodoräknar sig tolkförmedlingen tolkar som de uppger sig ha över 
hela landet.

Upphandlarna har i många fall godkänt ett avtal efter att förmedlingen uppgett att de haft tillgång till 
auktoriserade tolkar. Efter att avtalet är undertecknat har det visat sig att förmedlingen inte längre har 
tillgång till auktoriserade tolkar. 

TSR föreslår också att branschen och tolkarnas representanter tar fram en ”god tolkförmedlingssed” för 
registrerade tolkförmedlingar. (Alltså, en publikation som till skillnad från ”God tolksed” inte riktar sig 
direkt till tolkar, men till tolkförmedlingar.) Allvarliga avvikelser från denna bör leda till att 
tolkförmedlingen avregistreras. Det bör inte heller finnas något krav på att någon av de anställda på 
tolkförmedlingen själv ska vara auktoriserad tolk. Auktoriserade tolkar behövs som tolkar, inte som 
administratörer. Statens övergripande ansvar för tolkutbildningen bör betonas. TSR anser att det 
övergripande ansvaret för tolk- och tolkförmedlingsfrågor bör ingå i Migrationsverkets ansvarsområde. 

2.1.2 Tolkförmedlingens yttrande över SOU 2004:15

Tolkförmedlingen vi studerat gav också ett eget yttrande över SOU 2004:15. Tolkförmedlingen 
välkomnar lagen om registrering och tillsyn av tolkförmedlingar. Förutom vad TSR svarade, framhålls 
att diverse huvudmäns ansvar måste framhållas, för att de ska bidra till en rättssäker tolktjänst: 
tolkanvändande personal måste få utbildning i tolkningsteknik och tolketik och personalen måste ge 
förmedlingen information om uppdragets art, för att förmedlingen ska kunna välja tolk och tolken 
kunna förbereda sig. Tolkförmedlingen påpekar också att utredningen inte gör tydligt att staten har 
ansvaret för finansiering av tolkutbildning. Utan tillgång till utbildade tolkar kan inte förmedlingen 
garantera tillräcklig kompetens för uppdraget.
Förmedlingen håller även med utredningen om att de arbetsrättsliga frågorna rörande tolkar är mycket 
komplicerade. Förmedlingen anser att frågorna är så komplicerade att ingen enskild förmedling kan 
lösa dem. Förmedlingen förväntar sig att regeringen tillsätter en utredning av de arbetsrättsliga frågorna 
rörande tolkar.

2.1.3 Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) 

Tolk- och översättarinstitutet bildades 1986 och har ett övergripande ansvar för tolk- och 
översättarutbildning i landet. Institutet har i uppdrag att anordna tolk- och översättarutbildning för 
samhällets behov. Utbildningar ges inom högskolan, på folkhögskolor och hos studieförbund.

Inom högskolan anordnar TÖI dels tolkutbildning med inriktning på konferenstolkning, kontakt- eller 
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affärstolkning, dels översättarutbildning med olika inriktningar och av olika längd. Vidareutbildning 
för tolkar och översättare är ett annat viktigt område. 

TÖI tillhör Stockholms universitet och leds av en styrelse som utses av regeringen. Till institutets 
kansli hör även Stockholms universitets avdelning för utbildningstolkning som ger tolkservice åt döva, 
dövblinda och hörselskadade studenter. 

2.1.4 Tolkförmedlingen

Tolkförmedlingen som vi har undersökt har över 300 tolkar i över 100 språk. Därutöver har 
tolkförmedlingen genom sin samarbetsorganisation, Tolkservicerådet (TSR) tillgång till över 3000 
tolkar i 120 språk. För närvarande har TSR 21 anslutna tolkförmedlingar.  Varje tolk får vid anställning 
gå igenom alla regler muntligt och skriftligt samt skriva på att man tagit del av dessa regler. Tolkarna 
får i ett månatligt utskick erbjudande om handledning. På kontoret finns också en informationstavla 
med erbjudande om handledning och utbildning både vid behov och enligt schema. 2008 blev 
tolkförmedlingen vi undersökt den första tolkförmedlingen i Sverige som på prov anställt några tolkar i 
större språk med fast lön. (Intervju med chefen för tolkförmedlingen, 2008.)

2.2 Problemdiskussion

I många yrken uppstår spontana möten med kollegor ofta, exempelvis under lunchen eller vid fikarast. 
(Backlund, 2001) I tolkyrket finns vanligtvis inte så många av dessa möten. 

God tolksed ska ge stöd i tolksituationen för tolken, men förväntningarna på tolken är ofta sådana att 
god tolksed är svår att tillämpa. Det kan bero på allt möjligt, men till exempel på att ingen av de som 
blir tolkade har någon insikt i vad tolken är till för eller hur tolken ska användas. Arbetsvillkoren för 
tolkar är hårda, med bland annat tidspress. Lagarna är stränga och tolken ska vara neutral och opartisk. 
(Pirraku, 2004)

Eftersom tolkning är ett socialt arbete finns det även en tydlig etisk aspekt i arbetet. Just etik i socialt 
arbete är något som det finns mycket litteratur om. God tolksed kommer automatiskt att handla mycket 
om etik. I boken "Hur moderna organisationer fungerar" (Jacobsen, Thorsvik, 2002) beskrivs en 
auktoritär ledare som en person som lägger beslutsmakt hos sig själv och kontrollerar belöningar. En 
demokratisk ledare delegerar makt till medarbetarna och ger dem möjlighet att själva utforma sin 
arbetsplats. (Jacobsen, Thorsvik, 2002.)

I boken Gruppsykologi (Svedberg, 2003) beskrivs abdikerat (låt-gå-) ledarskap som vad som uppstår 
när den formella ledaren inte tar sitt ansvar. Den informella organisationen tar då över makten. 
Däremot finns inte lika mycket skrivet om interkulturellt ledarskap. (Svedberg, 2003)

Lahdenperä (i boken Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald) påpekar att i en multietnisk 
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kontext är det inte bara språken och språkkunskaper som är ett hinder för kommunikation, utan man 
missförstår varandra också på grund av olika kulturella koder.  (Lahdenperä 2008.)

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka:

• Hur ser ledarskapet ut idag?
• Finns förutsättningarna för att tolkarna idag ska kunna utföra sitt arbete enligt god tolksed?
• Vilken typ av stöd och ledarskap kan underlätta för tolkarna att upprätthålla god tolksed?

3.1 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas  till hur ledarskap bland tolkar ser ut idag och om det finns förutsättningar för att 
dessa ska kunna utföra sitt arbete enligt god tolksed. Vilken typ av stöd och ledarskap kan underlätta 
för tolkarna att upprätthålla god tolksed? Sedan valde vi att titta närmare på de klassiska 
ledarskapsteorierna samt interkulturellt ledarskap, eftersom tolkarna jobbar i en interkulturell miljö. Vi 
har inte sett att någon undersökning gjorts av vilken ledarskapsstil som fungerar bäst för tolken. Därför 
har vi valt att först gå igenom de tre ledarskapsstilar som nämnts mest i litteraturen (demokratiskt 
ledarskap, auktoritärt ledarskap och ad-hoc-ledarskap) för att sedan även jämföra med interkulturellt 
ledarskap och strukturellt ledarskap. Denna undersökning kommer att utföras på tolkar som jobbar i 
Västmanland. Vi har inte bekräftat eller fördjupat oss i statens utredning SOU 2004:15, eller varför 
tolkarna inte deltar i handledning. Inte heller har vi utrett vilka fördelar det ger att auktorisera tolkar. 

I andra undersökningar har vi sett att tolkar är mycket ensamma i sin yrkesroll, och dessutom har de 
mycket höga krav på sig om punktlighet, lojalitet och stresstålighet.) I många andra yrken uppstår ofta 
spontana möten till exempel vid fikapauser och lunchraster (Backlund et al, 2001 s. 38). I tolkyrket 
finns inte så många spontana möten med kollegor och därför tänker vi att tolken är nästan som sin egen 
arbetsledare. Det har framkommit att många tolkar känner stress på grund av svårighet att planera sin 
tid. Andra faktorer som stressar är språkproblem, stora känslomässiga konflikter, ekonomisk stress 
samt tidsbrist och kraven på neutralitet. (Pirraku, 2004)

Vi kommer inte att utreda huruvida det är lämpligt att byta ut eller komplettera det nuvarande systemet 
med neutrala tolkar. Vi kommer inte heller att undersöka hur ett alternativ till dagens system skulle 
kunna se ut. En annan, mindre avgränsning är att när vi i diskussionen går igenom olika perspektiv, 
problematiserar vi inte att tolken kan utsättas för olika slags påtryckningar av sina landsmän.

3.2 Intressenter
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Uppsatsen kan vara av intresse för tolkar, de som använder tolkar eller arbetar i organisationer som 
använder tolkar. Den kan även kan vara intressant för personer som arbetar i ledande befattningar för 
att få kunskap om hur olika ledarstilar kan påverka arbetslivet och kvaliteten på levererad tjänst. Den 
som vill veta mer om hur statens åtagande att erbjuda tolktjänster fungerar i praktiken kan också finna 
något här.

4 Teoretisk referensram

Inför den här undersökningen har vi läst mycket litteratur om ledarskapsstilar och en hel del om själva 
tolkyrket. Wadensjö (1987) ger flera exempel på hur kulturkrockar kan ta sig uttryck och hur de 
officiella förväntningarna på tolken är motsägelsefulla. Wadensjö (ibid) beskriver hur varje 
resonemang kring tolkars skyldigheter måste vila på någon sorts teoretisk grund, och att varje 
angreppssätt har sina bekymmer. Vi har hänvisat till teorier som har att göra med ledarskapsstilar. De 
vi har använt som ram, eller bakgrund, är de klassiska; demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap, 
låt-gå-ledarskap, HR-perspektivet och så det i jämförelse nya begreppet interkulturellt ledarskap. 
Lahdenperä tar upp i sin bok ”Interkulturellt ledarskap” att trovärdighet genom närhet mellan idé och 
handling är viktig, men att också moraliska värden behövs. Annars riskerar ledarskapet bli fanatiskt. 
(Lahdenperä 2008)

4.1 Yrkesetiska regler för tolkar

Både Englund-Dimitrova (1991) och Wadensjö (1998) har forskat många år om tolkar och tolkyrket. 
Enligt Englund-Dimitrova (1991) är neutralitet och opartiskhet nyckelord. Tolken får inte låta 
kunskaper eller attityder påverka tolkningen, och inte bidra med något själv till samtalet.. Tolken får 
bara gripa in i samtalet för att ge en instruktion till parterna i hur ett tolkat samtal ska gå till. I 
Kammarkollegiets skrift God tolksed (Kammarkollegiet, 2004) beskrivs också tystnadsplikten, jäv och 
vittnesplikt samt de lagregler som berör tolkar. Enligt 4§ i Kammarkollegiets tolkföreskrifter (Kallner 
2004) och i God tolksed (2004) som beskriver kunskapsprovet vid auktorisation står bland annat att: 

”Tolken ska behärska svenska och tolkspråket och vara väl insatt i båda språkens ordförråd, grammatik 
och uttrycksmöjligheter. Han ska ha god läsförståelse och skrivkunnighet. Tolken ska kunna utföra en 
tekniskt tillfredsställande tolkning med god informationsöverföring. Han skall vidare känna till god 
tolksed och ha erforderliga terminologi- och realiakunskaper i sociala frågor, sjukvård, 
socialförsäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Han skall också vara tillfredsställande orienterad 
om det svenska samhällets organisation i stort”.

Englund-Dimitrova (1991) säger också att en yrkesutövning har sina egna etiska regler inte är något 
unikt. Däremot är det internationellt sett nog unikt att tolkar har explicita regler att hålla sig till, utan i 
de fall de finns är de ofta utarbetade i de egna organisationerna. Det verkar vara unikt för Sverige att 
det finns en auktorisation som tolken kan bli av med efter upprepade klagomål på denne. Förlust av 
auktorisationen innebär alltså i praktiken förlust av jobbet, eftersom auktoriserade tolkar har förtur vid 
beställning av tolkar. Förvaltningslagen, sekretesslagen, lagen om tystnadsplikt, förordning om 
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auktorisation av tolkar och översättare, Kammarkollegiets tolkföreskrifter. (Kallner 2004)

Kammarkollegiet (2004) rekommenderar att tolken presenterar sig med en kort information om hur en 
tolkning bör gå till och vilken roll tolken har. Exempelvis "jag är neutral, jag har tystnadsplikt, det är 
bäst att ni riktar er direkt till varandra när ni talar". Den föreslagna frasen är mycket längre, men på det 
temat. Inte alla tolkar har ambitionen att följa uppsatta regler, utan anser istället, mer eller mindre 
medvetet, att det är önskvärt att tolken fungerar mer som ett kulturfilter. (Kammarkollegiet, 2004)

Tolken utsätts för speciella svårigheter jämfört med andra översättare. Den som talar kan söka stöd och 
ögonkontakt hos någon som lyssnar. I tolkens fall innebär det ett problem, eftersom tolken ska vara 
neutral. Ett annat svårt problem är om någon part inte vill prata, eftersom det är tolkens ansvar att hålla 
samtalet igång. Det kan också finnas förväntningar på tolken, som inte alls stämmer med tolkens 
uppfattning om ett professionellt uppträdande. (Wadensjö, 1998.)

4.2 Etik i socialt arbete

Vad är etik? Grundfrågan är hur människor uppfattar andra och vilka livets värden är. Det vill säga 
vilket ansvar har varje individ och hur uppfattar den sig själv? Det är etik. Blennberger (2005) menar i 
att i rollen som chef ingår makt och ansvar och det krävs en stor etisk medvetenhet, eftersom andra 
människors arbete och liv påverkas. En person kan vara en förebild både inom och utanför sin 
organisation. (Blennberger, 2005.)

Professionsidentitet är en uppfattning om en yrkeskår. En person kan också helt sakna en 
professionsidentitet. Då ser den personen jobbet som nånting han eller hon gör, mer än som en 
identitet. I den andra änden av skalan ser personen yrket som sitt kall eller sin livsuppgift. 
Professionsidentitet kan röra sig om folks uppfattning om en yrkeskår, ett fackförbunds officiella 
version, eller mer kritiska synpunkter. Professionsidentiteten kan också skadas, till exempel av tomhet 
och leda och leder då till en negativ professionsidentitet, där arbetet ses som något som ska undvikas. 
Bakom professionsidentiterna kan det finnas några olika huvudmål:
- målsättningen att hjälpa människor att själva ta kontroll över sitt liv, mobilisera, 

medvetandegöra och frigöra. 
- Målsättning att på olika sätt företräda sin klient eller skyddsling.
- Målsättningen att disciplinera, fostra och kontrollera.
- Målsättningen att uppnå social integration och lösa konflikter.
- Samhällsarbete och social planering.
- Välfärdsservice och stöd - som expeditiv distribuering av resurser
- Välfärdsservice och stöd - som vägledning, omsorg och tröst
- En målsättning att vara medmänniska.
- En målsättning att vara coach.

Ingen av dessa utesluter varandra, utan kan förekomma i mer eller mindre grad. Ett visst huvudmål 
ger  en  viss  sorts  yrkesroll.  Den  med  det  bakomliggande  huvudmålet  "social  integration  och 
konfliktlösning" blir då en medlare, förhandlare, handledare, pedagog eller social katalysator.

Blennberger (2005) går sedan igenom inte varje professionsidentitet och dess roller, utan fyra 
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huvudgrupper. Den första kallas "etisk minimalism" och bygger på att ge etiken så lite utrymme som 
möjligt. Istället hänvisas till allmänna begrepp, som humanitet och samhällelig stabilitet. Den bygger 
på etik från vad Blennberger (2005) kallar "förstahandsnivån". Denna har värdighet, frihet och till viss 
del jämlikhet och rättvisa som huvudord. "Andrahandsnivån" eller "mellannivån" bygger på begrepp 
som bland annat demokrati, ansvar och solidaritet. På "etisk grundnivå". Här försöker Blennberger 
(2005) hitta grundläggande motiveringar till etiskt beteende, bland annat det kategoriska imperativet 
och utilitarism blandad med närhetsansvarsprincip och skademinimeringsprincip. Som självklar 
beskrivs också människovärdesprincipen. Människovärdet är både ett slutargument inom etiken och 
orsaken till att etiken finns. 

Blennberger fortsätter genom att beskriva dygder utifrån olika perspektiv. Men först adresserar 
han invändningen, att sådana uppräkningar av generella principer och värden som de ovan inte behövs, 
utan att det viktiga är att den goda viljan finns där. Han svarar, att det kanske räcker ibland med dialog 
och god vilja, men inom till exempel den kommunala individ- och familjeomsorgen behövs 
rättssäkerhet och en professionsetik som hämtar stoff från klassisk förvaltningsetik.

Andra har föreslagit att inga etiska principer behövs alls, utan att dessa bara utgör ett hinder. 
Återigen andra sätter istället relationen främst. En relaterad ståndpunkt är att ingen standardisering av 
tjänster bör göras, eftersom kvaliteten på insatsen är avhängig den personliga relationen mellan hjälpare 
och klient. Blennberger nämner i sin text Katie Eriksson som istället hävdar att vårdandets kärna är tro, 
hopp och kärlek. Hon har inspirerat, men Blennberger är kritisk mot dessa inriktningar. Han frågar sig 
om vi verkligen vill möta vårdpersonal som har som mål att vara självuppoffrande och självutgivande. 
Det finns även annan kritik, från Kuhse. Kuhse (Blennberger 2005) frågar, om en patient verkligen vill 
få en hängiven relation med vårdgivaren. En vårdande inställning ska inte heller få spela ut etiska 
principer.

Allmänetiken är den etik som är gemensam för alla i för den aktuella organisationen. 
Sakområdesetiken är reglerna inom yrket, rolletiken handlar om vad som bör göras i en viss tjänst. 
Relationsetiken behandlar hur människor bör uppföra sig mot andra, kollegor, politiker, klienter och så 
vidare. De fyra områdena är olika perspektiv på samma frågor, inte skilda frågor.  Inbyggt i rollerna 
finns många rollkonflikter. Ett exempel är hur rollerna hjälpare och fostrare och kontrollant konkurrerar 
med varandra. Omsorg versus makt. Det går att analysera de olika rollerna utifrån vilka principer som 
ska väga tyngst, eller utifrån konsekvensetiska resonemang. Blennberger (2005) ser tjänsteinnehavaren 
som en person som samverkar med ett flertal personer och intressen, bland andra lagstiftning, policy, 
etik, vetenskap, intressent, överordnad, politiker, underordnad och så vidare.

I sina jämförelser mellan olika etiska skolor, ställer Blennberger två frågor för att utvärdera 
etiken. Vilken är den starkaste förpliktelsen, och hur bör individen agera i en konfliktsituation där en 
överordnad agerat fel. Blennberger fokuserar på fyra idealtypiska inriktningar: ämbetsmannaskolan, 
politikerskolan, expertskolan och intressentskolan. Ämbetsmannaskolan prioriterar lagen. 
Politikerskolan ser förvaltningen som politikernas instrument. Expertskolan ser till vad vetenskapen har 
att säga. Intressentskolan ser till de som påverkas av besluten. (Både de som berörs direkt och indirekt.)

Det finns också några avarter, kollegialitetsskolan och rutinskolan. Dessa är detsamma som att 
handla utifrån kåranda respektive köra på i gamla rutiner utan att närmare fundera över varför. Om en 
chef eller ett regelverk styr medarbetare att göra något de tycker är etiskt fel, vad bör de göra? Enligt 
Lundquist (Blennberger, 2005) finns i huvudsak fyra alternativ, som kallas lojalitet, protest,  
obstruktion och sorti. Motiv för lojalitet kan vara rädsla att förstöra karriären, eller en övertygelse om 
att det ändå är bäst att lyda order, för hur skulle det se ut om ingen lydde order? Risken med lojalitet är 
den tar överhanden och utövaren bara blir ett verktyg. Protest bör göras i flera steg. Påtala för 
överordnad, sedan läcka information till omgivningen och sist slå larm. Det är också viktigt att inte 
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ställa handlingsprinciper och karaktärsegenskaper i konflikt med varandra. Sorti ska göras när inget 
annat fungerar, eftersom det kan antas att en sorti oftast inte påverkar speciellt mycket till det bättre. 

Allmänna saker: viktigt är bland annat att ha ett gott omdöme. Respekt i bemötandet likaså. 
Jämlikhet är viktigt, men ska inte förväxlas med symmetri. Vänlighet behövs också i allt socialt arbete. 
Tillit ska visas i bemötandesituationen. Humor kan skydda mot depression, men passar inte som 
huvudinställning. Bemötande är inte en roll vi spelar, men uttrycker vilka vi är. Olika fackförbund och 
deras internationella samarbetsorgan har antagit etiska riktlinjer, både gemensamma och för respektive 
land. Etiska koder inom yrket kan ge en professionidentitet. Etiska koder kan skapa förutsättningar för 
ett bättre bemötande, men det finns också motsatta uppfattningar, nämligen att etiska koder är skadliga 
respektive meningslösa.  Det finns några klassiska konflikter mellan motsatta intressen. Klientens 
intresse kan komma i konflikt med samhällsnyttan i stort. Resursbrist kan skapa etisk konflikt, liksom 
den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant. (Blennberger, 2005.)

4.3 Bakgrund om ledarskap

Det finns väldigt många och motstridiga definitioner på ledarskap.
Thorsvik, (2002) pekar på att när forskningen om ledarskapsstilar började, utgick de flesta från att det 
fanns en ledarskapsstil som är bäst oavsett situationen. Det fanns också ett tänkande som gick ut på att 
fokus på utveckling av verksamheten (uppgiftsorienterad ledning) stod i motsats till fokus på relationer 
och medarbetare. (Medarbetarorienterad ledning.) I själva verket är dessa ganska oberoende av 
varandra. Man placerade också auktoritära ledare och demokratiska på motsatta sidor av en skala. 
Nästa steg blev att placera in ledaren i ett koordinatsystem, där omtanke om människor är den ena 
skalan och där omtanke om produktion är den andra skalan. Så småningom visade andra 
undersökningar att en viss ledarstil inte är bäst i varje given situation. Om det till exempel är viktigt att 
något blir utfört väldigt hastigt och ledaren vet exakt hur det ska gå till, är en auktoritär ledarstil att 
föredra. Det verkar som om situationen spelar stor roll för vilken ledarstil som är effektivast. Med 
andra ord, ledaren måste veta vem han eller hon leder och anpassa sig efter det. Det finns också teorier 
om ett värdebaserat ledarskap. Det handlar om att skapa känslor för en organisation och ett intresse för 
organisationen och att förmedla organisationens vision. (Thorsvik, 2002)

Efterföljare kan delas in i olika kategorier, nämligen alienerade, konformister, pragmatiker, 
passiva och exemplariska. Alienerade efterföljare ser sig själva som realister, men uppfattas av 
ledningen som fientliga. Konformister följer reglerna till punkt och pricka, och riskerar att bli så 
kallade paragrafryttare. Pragmatiker kan utvecklas till opportunister som vänder kappan efter vinden. 
Passiva tar inte initiativ till något. De exemplariska är de som är balanserade och skulle passa bäst i ett 
demokratiskt ledarskap. (Thorsvik, 2002)

4.4 Klassiska ledarstilar 

Bergengren (2003) pekar på att den auktoritära ledaren leder genom att ge order, denne tar inte hänsyn 
till de anställdas synpunkter och idéer. Det handlar om envägskommunikation där beslutsfattandet finns 
hos chefen och de anställda ska endast göra som de blir tillsagda. Den demokratiske ledaren däremot 
har tillit till sina anställda, och har en dialog med dem innan beslut fattas. Han eller hon delegerar även 
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beslutsfattande till de anställda, det viktiga här är att man tillsammans uppnår någonting som gynnar 
företaget.
Den så kallade låt gå-ledaren kännetecknas av att han eller hon inte bryr sig om de anställda och vilka 
resultat de presterar, inte heller tar denna ledare något ansvar beträffande beslutsfattande. Han eller hon 
klarar inte av att axla rollen som en manager. (Svedberg, 2003)

 
4.4.1  Låt gå – ledarstil 

Lennéer Axelsson och Tyrefors (2005) räknar låt-gå-ledarstilen som ännu värre än den auktoritära. För 
det första är de ledarna svåra att ens identifiera eller kämpa emot. En låt-gå-ledare undviker 
ledarskapet, genom att inte sätta gränser och genom att förhala beslut. Motiven bakom kan vara 
osäkerhet eller ett ointresse för ledarskapet i sig, utan snarare ledarskapets sekundära fördelar som till 
exempel högre lön. En låt-gå-ledare sviker också sina medarbetare genom att inte stå upp för sina 
medarbetare under till exempel möten. Det gör att de får skämmas för sin chef, vilket är mycket illa. En 
chef ska vara en stark person att identifiera sig med. Precis som med den auktoritära ledaren så har 
(ibid) några exempel på när en låt-gå-chef inte gör så mycket skada. Det gäller tillfälliga situationer, 
som när en chef ersätts i väntan på nyrekrytering. Det fungerar också om någon informell ledare tar 
över, men utan att kräva någon motprestation och samtidigt den formella chefen inte känner sig hotad.

Till skillnad från de flesta så beskriver Mullins (2002) inte genuin låt-gå (genuine laissez-faire) som 
mestadels negativt, utan lite annorlunda. En sådan ledarstil kan användas av en ledare som medvetet tar 
ett steg tillbaka när han eller hon ser att en grupp jobbar bra tillsammans. Han vill inte störa, men finns 
tillhands om det behövs.  Mullins (ibid) skiljer på denna ledarstil och den låt-gå-stil som innebär att 
medarbetarna får ta beslut som ledaren borde göra. Detta beskriver Mullins som en icke-ledarstil eller 
abdikering från ansvar. (ibid)

4.4.2 Demokratiskt ledarskap 

Generellt är den demokratiska ledaren den mest effektiva. Verksamhetens behov sätts främst, inte de 
egna. Alltså betyder det att chefen kan vara styrande och ta enväldiga beslut om så krävs, men påverkas 
gärna av gruppen. Den demokratiska ledaren ser på sina medarbetare som mogna vuxna som tar ansvar 
och som bidrar med något till organisationen. Det ger en trygghet i organisationen, som i sin tur gör 
förändring lättare. När ledaren vågar erkänna sina fel vågar medarbetarna satsa och riskera att göra fel 
de också. Ledaren vågar låta medarbetare utvecklas. Då går vissa vidare till andra arbeten, vilket kan 
vara en nackdel, men fördelen är att gruppen fungerar även när ledaren inte är på plats. Det 
demokratiska ledarskapet är mest angeläget när samtliga är på en likartad nivå kunskapsmässigt. Denna 
sorts grupp blir mer och mer vanlig. (Lennéer Axelsson & Tyrefors, 2005.)

Gruppen påverkar också ledaren. En mogen grupp ger mer utrymme för ett demokratiskt 
ledarskap. Om en demokratisk ledare tar över en omogen grupp från en tidigare, auktoritär ledare, så 
blir uppgiften att så att säga uppfostra gruppen till vuxna, ansvarstagande genom att långsamt öka 
kraven. (Goleman, 1995.)
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En ledare med en tydlig vision kan också ha nytta av ett demokratiskt ledarskap för att generera idéer 
kring hur visionen ska verkställas. Däremot är demokratisk ledarstil inte lämplig om medarbetarna 
saknar kompetens för att kunna utföra arbete självständigt. Hughes, Ginnett och Curphy (1999) 
anknyter också till att gruppen påverkar ledaren. Ledarskap är en process, inte en position. Ledarskapet 
delas mellan ledare, efterföljare och omständigheterna. Efterföljaren som hör ihop med demokratiskt 
ledarskap är den "exemplariska".  (Thorsvik, 2002.) Den demokratiska ledaren delar beslut och 
utformning av arbetssituation med sina medarbetare.

4.4.3 Auktoritärt ledarskap

Lennéer Axelsson och Tyrefors (2005) tar upp att auktoritär inte är samma sak som att ha auktoritet. 
Att ha auktoritet är det samma som att ha makt. Att vara en auktoritet är något eftersträvansvärt för alla 
chefer eller arbetsledare. En auktoritär ledare detaljkontrollerar och vill ha sista ordet i det mesta, eller 
gör en poäng av att visa vem som bestämmer. En auktoritär ledare kan vara hård eller snäll, som en 
hård eller snäll förälder. Förr var det mer accepterat att ha en auktoritär ledarstil.

Många som är auktoritära nu är det i smyg. (ibid) Synpunkter från omgivningen hämtas in, men beaktas 
inte, eftersom beslutet redan är taget förväg. Det finns också helt skilda anledningar till att ha en 
auktoritär ledarstil. Om ledaren tror att den själv vet mycket bättre än medarbetarna följer logiskt att 
varje beslut måste kontrolleras av ledaren. Ledaren kan också vara rädd för att visa sig för svag, och av 
den anledningen demonstrera sin makt. Det kan också finnas en rädsla för att någon annan kan försöka 
ta över informellt och därför håller medarbetarna i korta tyglar. Det är också troligt att en nybliven 
ledare till att börja med väljer den ledarstil som troligen är mest bekant, den auktoritära, eftersom en 
nybliven ledare troligen blivit utsatt för en auktoritär ledare förut. Lennéer Axelsson och Tyrefors 
dömer ut den auktoritära ledarstilen nästan helt, dels för att inga arbeten idag bedöms vara så enkla och 
rutinartade att den fungerar väl och dels för att det inte ger en acceptabel arbetssituation. Vissa 
undantag medges, till exempel precis i uppbyggnaden av en organisation och när det av legitima skäl är 
bråttom. Det vill säga inte när den auktoritära stilen är ett resultat av en negativ människosyn. (ibid)

Hughes Ginnet och Curphy (1999) beskriver en efterföljartyp som de kallar "konformist" och som 
passar som hand i handske med ett auktoritärt ledarskap. Konformisten bidrar till organisationen, men 
behöver vara mer kritisk till andras idéer och ha mer tilltro till sina egna idéer. Konformisten 
ifrågasätter inte ledningen. Också Thorsvik (2002) beskriver en auktoritär ledare som en person som 
tenderar att centralisera beslutsmakt.

4.4.4 Interkulturellt ledarskap

Wadensjö tar flera exempel från intervjuer med tolkar, som kan tolkas ur ett interkulturellt perspektiv; 
en tolk påpekar till exempel att inte nog med att vissa anser att tolkning är något helt naturligt som vem 
som helst kan göra; och att andra anser att en tolk är något helt onaturligt och fantastiskt. Dessa två 
åsikter kan dessutom rymmas i samma person. Tolken berättar om hur han på försäkringskassan tolkar 
för ett gift par, den ena finskspråkig, den andra rysktalande. Ingen reagerade nämnvärt när han inledde 
med att tolka till finska. Men när han började prata ryska fick tolksituationen fyra extra nyfikna åhörare 
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som när tolkningen var klar ville ha en förklaring till varför han kunde ryska. Och det gifta paret 
undrade oroligt vad som föranledde intresset. (Wadensjö 1987)

Lahdenperä (2008) slår fast att interkulturalitet inte är neutralt värdemässigt. Den innefattar en kritisk 
hållning till historia, kultur som social konstruktion och antaganden. Interkulturalitet kräver ett 
ledarskap som uppmuntrar lärande och dialog mellan olika grupper i organisationen. Lahdenperä 
nämner också kulturtolkar på skolor som ett framgångsrikt exempel på applicerat interkulturellt 
ledarskap. Kulturtolkar anställdes som medlare mellan skolans värld och barnens och föräldrarnas. 
(ibid)

Wadensjö (1987) påpekar också något interkulturellt, nämligen att tanken att en person (tolken) som 
neutral mellanlänk bara kan förstås utifrån ett visst kulturellt perspektiv. Med andra ord, det kan uppstå 
kommunikation mellan tolken och parten, om parten inte har möjligheten att förstå konceptet med 
tolken som neutral mellanhand. Vissa är bara familjära med konceptet att om någon talar för dig, så 
talar den för din sak också. Inte att någon talar för dig, utan att föra din talan. Dessutom ges flera 
exempel på när tolken förväntas ta någon parts parti i tolksituationen, i strid med gällande regler. 
Wadensjö visar vidare, att kravet på att tolken ska vara neutral rymmer en inneboende spänning. Vad 
menas med neutral? Wadensjö tar upp alternativet att tolken skulle kunna vara en kulturell medlare, 
men problematiserar samtidigt det. Vad ska tolken göra om han märker att parterna har motsatta mål 
med samtalet, till exempel? Att någon eller båda parter ljuger? (ibid)

4.4.5 HR-perspektivet

HR-perspektivet handlar om att se medarbetare som tillgångar, inte belastningar. Organisationen 
behöver medarbetare och deras tillgångar och kompetens, och medarbetarna behöver organisationen för 
att få lön och utvecklingsmöjligheter. När förhållandet mellan ledning och andra medarbetare är 
optimalt känner sig medarbetarna betydelsefulla, vilket ökar engagemang och motivation. Ett HR-
perspektiv kan hjälpa medarbetarna att förstå hur organisationens mål ska nås. Behovstänkande är 
centralt i HR-perspektivet, det vill säga organisationens och individens behov. Individ och organisation 
ska passa ihop. En HR-strategi är att ge de anställda ansvar och utforma nya arbetsbeskrivningar. 
(Bolman & Deal 2003.)

4.4.6 Ledarskap och kultur

Det engelska ordet för mångfald betyder olikheter eller skillnad. Det svenska ordet mångfald betyder 
”stort och varierat utbud”. (Mlekov, Widell, s. 8 2003)  Enligt Bromme et al (2001) underlättar 
mångfald kommunikation tack vare den språk- och kulturkompetens som mångfald ger. Extern 
kommunikation underlättas både lokalt och globalt om organisationen internt bättre speglar 
befolkningen. (ibid)

Hela den svenska befolkningsstrukturen håller på att förändras. Redan 1999 hävdade Salin & Granlund 
att om tio år kommer en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen att ha utländska rötter.
Sverige är däremot ett av länderna i Europa som är sämst på att anställa de med invandrarbakgrund. De 
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flesta svenskar har fortfarande föreställningen att Sverige är ett homogent land. Samhällets institutioner 
är ännu inte anpassade till den nya situationen. (Bevelander et al, 1997)

Det finns fortfarande ett väldigt begränsat intresse för dessa frågor hos majoriteten privata företag och 
offentliga organisationer. Detta i kontrast till att mångfald ska ges vissa direkta fördelar, bland annat  i 
fråga om konkurrenskraft. Där människor med olika kulturell bakgrund människor arbetar varje dag 
bredvid varandra sprids både språkkunskap och så kallad tyst kunskap på ett naturligt sätt. I längden 
leder det till ökad förståelse för andra, ökad tolerans, respekt. Det i sin tur leder till högre mottaglighet 
för nya förslag och förändringar inom företaget och organisationen, vilket är nödvändigt för att 
upprätthålla företagets rykte, image och rekryteringsmöjligheter. (Bromme et al, 2000)

Sammanfattning av mångfaldens huvudsakliga möjligheter och fördelar:
– Större rekryteringsbas gör det lättare att hitta kompetent arbetskraft
– Kostnader för frånvaro och personalomsättning blir lägre
– Medarbetarnas potential utnyttjas bättre, eftersom medarbetarnas motivation och 

karriärmöjligheter ökar och företaget är flexiblare på grund av anpassning till medarbetarnas 
behov.

(Kandola & Fullerton, 1998) (Bromme et al, 2001)

Det också viktigt att inte fokusera endast på fördelarna i en mångkulturell organisation. Av de problem 
som uppstår verkar de flesta ha sin grund i kommunikationsproblem. Det kan vara en missuppfattning 
på grund av språket, eller en så kallad organisationströghet. För att tackla de svårigheter som dyker upp 
behövs följande förmågor:

– att kunna se ur en annan persons perspektiv
– kunna skapa en gemensam social verklighet
– problem måste kunna förklaras utifrån denna verklighet
– gemensamma normer för hur man samarbetar måste skapas

En översikt över kommunikationssvårigheter som kan uppstå i en mångkulturell organisation:
– Missförstånd på grund av språksvårigheter och feltolkningar.
– Icke-verbala feltolkningar av till exempel kroppsspråk.
– Förutfattade meningar, negativa tankar och stereotyper.
– Kulturkrockar på grund av omedvetenhet om de kulturella skillnaderna.
– Polarisering i ett vi- och dem-tänkande.

Enligt Adler (2002) kan medlemmarna i ett team öka den interkulturella medvetenheten och 
kommunikationen, först om de inser att det finns en kulturell mångfald, samt ha en förståelse och 
respekt för varandras kulturella skillnader. För att överbrygga dessa skillnader kan varje medlem i 
teamet försöka beskriva varje kultur som finns i teamet, utan att försöka tolka eller utvärdera. Då blir 
medlemmarna förhoppningsvis medvetna om de kulturella stereotyperna och hur dessa kan dölja 
potentialen hos andra medlemmar från en annan kultur. Bara genom att skilja på stereotypen och 
personligheten respektive agerande hos en medlem av teamet går det att öka interkulturell medvetenhet 
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i ett team och fullt ut använda den kulturella mångfalden som en tillgång. (ibid)

En förutsättning för att en organisation ska kunna använda mångfalden som en tillgång, krävs att 
ledningen sett mångfalden och bedömer den som en viktig faktor för framgång. Störst chans att lyckas 
ger insikten att mångfald kan innebära både fördelar och nackdelar för organisationen. Det kallas för en 
synergistisk organisation. (ibid)

Bolman & Deal (2001) framhåller det strukturella ledarskapets styrka i en turbulent värld. Strukturellt 
ledarskap är inte samma sak som rigiditet och flexibilitet, utan något bredare. Strukturellt ledarskap 
fokuserar på arkitekturen och kommer ibland själv i skymundan. Byggnadsprocessen står i centrum, 
inte ledaren själv. Den strukturella ledaren karaktäriseras av sin kompetens inom sitt område och 
balanserar noga förhållanden mellan struktur, strategi och omgivning. Det strukturella perspektivet ser 
förbi individerna, för att istället se arbetets sociala sammanhang. Det ger en överskådlighet som hjälper 
i fördelningen av resurser och energi. Faran med den den strukturella ledaren är en tendens att 
underskatta svårigheten att genomföra sina idéer i verkligheten. (ibid) 

5 Metod

5.1 Metodval och forskningsansats

Enkäter och intervjuer gjordes klart 2007 och en observation gjordes 2008. Vi har valt att använda både 
en kvalitativ och kvantitativ metod för att få en bättre bild och förståelse för tolkarna. Man kan använda 
en kvalitativ metod för att försöka förstå hur hög livskvalitet individer har och det är något som inte går 
att mäta med siffror och generaliseringar till en population. (Bryman, 2002).

Men Bryman (2002) säger också att en kvalitativ strategi inte bara är en fördel. Forskaren kan lägga in 
sina egna idéer omedvetet i tolkningen av data. Det är mindre risk för det vid en kvantitativ 
undersökning. Bryman (2002) pekar också på att det inte alltid går att återupprepa en kvalitativ 
undersökning, eftersom omvärlden hela tiden förändras. Om man genomför samma undersökning igen 
ska man inte automatiskt förvänta sig att resultatet är det samma, eftersom den sociala omvärlden 
förändras. (ibid)

De kvalitativa undersökningarna kan också bli för subjektiva, tycker Bryman (2002). Med subjektivitet 
menar han alltså det som varnas för ovan, att forskaren lägger in sina egna värderingar i tolkningen av 
resultaten. Bryman (2002) varnar inte bara för farorna med kvalitativ forskning jämfört med den 
kvantitativa. Han visar också dess fördelar. Personerna bakom undersökningen lyser igenom materialet. 
I kvantitativa undersökningar ser man oftast inte ens de personerna som ingår i dem. I en kvalitativ 
undersökning finns individens egna ord, som kan ge mer insikt än vad statistik kan. (ibid)

Varför valde vi inte enkätundersökning via Internet? Därför att det är svårare att garantera anonymitet. 
Fördelar med enkätundersökning via nätet är bland annat att svaret går omedelbart till någons 
epostadress och det är också lätt att skicka en påminnelse. Man kan göra en snabbanalys i 
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programvaran, dels exportera till annan  form av statistisk bearbetning, exempelvis SPSS eller Excel. 
Stora datamängder kan bearbetas snabbt och lätt. Enkäter är enkelt uttryckt frågeformulär med bundna 
och/eller öppna svarsalternativ. Enkäten kan ge individuella (eller gruppers) uppfattningar, omdömen, 
bedömningar, åsikter och attityder. Fördelar med enkät: är mindre tidskrävande, kan nå ett stort antal 
människor och att svaren är enkla att arkivera. Nackdelar med enkät: kan ge ganska stort bortfall. Inte 
möjligt med personlig anpassning av frågorna eftersom de måste ”spikas” i förväg.  (Bryman 2002.)

5.2 Datainsamlingsmetod och urval

Vi  valde  enkät,  intervju  och  observation  av  ett  möte  på  tolkförmedlingen.  Vi  använde  oss  av 
målinriktad sampling vilket innebar att vi använde oss av personer som vi avsiktligt valt för just vår 
undersökning (Bryman, 2002). Dessa personer skulle uppnå våra kriterier som innebar att tolken för 
det första inte skulle vara helt ny inom yrket och som vi anser nått en viss mognad i arbetet. Den 
avvägningen gjorde vi genom att ta de tolkar som vi visste haft ganska många uppdrag.

Eftersom vi själva valt personerna som ingår i undersökningen, är det ett icke-slumpmässigt urval. Vi 
använde oss av öppna intervjuer, det var viktigt att vi skulle ha utrymme att kunna ändra 
ordningsföljden på frågorna och lägga till följdfrågor (Bryman, 2002).

Vi använde denna metod för att kunna ställa följdfrågor om respondenten bara svarar ja eller nej på en 
fråga och vi i så fall ville ha ett mer uttömmande svar. Men först gjorde vi en provintervju på två tolkar 
som mycket länge som tolkar för att se om grundfrågorna var bra och om de verkligen gav svar på de 
frågor vi är intresserade av. 

5.3 Insamling av data

Tio intervjuer gav tretton sidor med material. De intervjuade fick godkänna anteckningarna. Fördelarna 
med en intervju är att den ger större flexibilitet i frågeprocessen. (Roxell & Tiby, 2005.) Det blev en 
stor spridning på åldrar, den äldsta har gått i pension men jobbar fortfarande då och då, sjuttionnio år 
gammal, den yngsta är fyrtioett år. Vi skickade ut brev med tid och plats för intervjuerna. Vi började 
varje intervju med att berätta vilka etiska regler som gäller i en undersökning. En intervju tog ungefär 
fyrtiofem minuter. Vi spelade in intervjuerna på band och skrev rent dem hemma. Om vi kom på något 
speciellt efter en intervju skrev vi ner funderingen på papper, enligt råd från Roxell och Tiby (2005).

Enkäten  innehöll  några  huvudfrågor  som  förutom  bakgrundsvariabler  berörde  tolkutbildning, 
kännedom  om  ”God  tolksed”,  deltagande  i  utbildningar  om  tolkregler  och  etik  och 
behovsinventering av förnyelse ”God tolksed”. Frågorna i enkäten var strukturerade med såväl fasta 
som öppna svarsalternativ. Vi hoppades på så vis att svaren skulle ge intressant information genom 
att tolken kan skriva vad som finns på hjärtat.
Deltagarna i enkätundersökningen fick enkäten med ett missivbrev hemskickat tillsammans med ett 
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frankerat svarskuvert. Enkäterna var kodade vilket möjliggjorde utskick av en påminnelse. Ett sådant 
sändes ut en vecka efter sista svarsdatum. Deltagarna garanterades att enkäten och resultatet skulle 
hanteras konfidentiellt.

5.4 Observation

Tolkförmedlingen bjöd in oss på ett informationsmöte för tolkar som de skulle hålla, eftersom mötet 
handlade om "God tolksed". Vi spelade in vad som sades och skrev ner stödanteckningar. Efteråt 
skickade vi en utskrift till alla tolkar som var med på mötet för att de skulle kunna komma med 
kommentarer eller komplettera.

5.5 Analys

Analysarbetet  påbörjas  med  en  avlyssning  av  inspelad  intervju  för  att  inleda  med  att  få  en 
helhetskänsla för intervjun i efterhand. Därefter gör vi en intervjuutskrift. Vi kommer att använda 
analytisk  induktion.  Analytisk  induktion  betyder  att  man planerar,  samlar  och  sedan analyserar. 
(Bryman 2002.)

Vi kommer också att använda oss av hermeneutisk ansats för att försöka få större förståelse för 
det fenomen vi vill undersöka. Det vill säga, vi försöker förstå meningen bakom det vi får höra och 
uppleva. (Bryman, 2002).

5.6 Etik

Vi informerade våra respondenter och berättade för dem vilka etiska regler som gäller när de ingår i en 
undersökning. Ibland kan forskningsresultatet användas i andra syften än de som var forskarens 
intention och som forskare är det svårt att förutse (Roxell & Tiby, 2005).
Det är mycket viktigt att personerna som vill delta i undersökningen vet att de är anonyma  och att de 
uppgifter de lämnar behandlas konfidentiellt, om man inte tydligt kommit överens om något annat. 
(Bryman, 2002).

Enligt vetenskapsrådet så är det mycket viktigt att informera respondenterna om samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De forskningsetiska principer som fastslagits av 
Vetenskapsrådet (2002) har under studien tagits hänsyn till enligt:
Samtyckeskravet, detta krav tillgodosågs av att det gjordes klart att svar inte var obligatoriskt. 
Uppgiften gjordes dessutom för att få ett dataunderlag till egna undersökningar. Det är också 
klargjort från början vem som gör intervjun och varför, nämligen att vi är studenter på Mälardalens 
högskola som skriver en avslutande uppsats.

Konfidentialitetskravet, studien innehåller inga citat som kan identifiera en deltagare. Däremot är 
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studien inte hemlig, alla kan läsa svaren och man uppmanas att tänka på att även om vi inte visar 
vem som svarat vad, så är själva svaren offentliga.

Nyttjandekravet innebär att informationen som framkom bara används i denna studie, och inte till 
helt andra saker. Vi ska inte använda data till något annat än denna uppgift, så det kravet  är 
också uppfyllt.

Vi menar att vår analys inte har någon kränkande eller utpekande karaktär, utan vi hoppas bara från 
insamlade åsikter och personliga attityder förhoppningsvis skaffa oss insikter.

6 Resultat

6.1 Intervjuer

Som skrivits i inledningen ovan, finns strikta regler för hur tolken ska uppträda. Ute på fältet finns dock 
ibland förväntningar på tolken som går stick i stäv med reglerna. De intervjuade tolkarna ger några 
exempel:

- Användarna går utanför ramarna trots att de har fått information om vad som gäller. 
- Tolkarna själva har en konkurrenssituation där den som går utanför ramarna premieras av användarna.
- Tolkarna ges ibland inte tid till förberedelser, och det kan vara svårt att få paus.

En av de vanligaste företeelserna, som bryter mot etikreglerna, är att tolkanvändaren, det vill säga 
oftast myndighetspersonen eller sjukvårdspersonalen, ber tolken att hjälpa till med något, eller ber om 
dennes åsikt.

”Läkare på sjukhuset säger ibland till mig att lugna ner patienter i väntan på operation, eller läsa upp 
brev och så vidare.”

Det förekommer även att man ombeds ställa upp utanför arbetstid. Den som säger nej kanske ratas av 
tolkanvändarna nästa gång det blir aktuellt med en beställning. Den som säger ja kan misstänkas vara 
favoriserad.

”Tolkar som ställer upp på fritiden har mest kunder och tjänar pengar på att vara snälla, vi andra 
förlorar ett uppdrag…”

Hur löser då tolkarna de etiska dilemman som dyker upp under ett uppdrag? Ibland är det lätt –  man 
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vet bestämt sina egna begränsningar:

”…tolkförmedlingen ringde och bad mig snabbt att gå till ett uppdrag på kulturhuset. När jag kom fram 
fanns det sjuttio personer från Polen där, det var en konferens. Jag började tolka men mådde dåligt så 
jag sa ifrån, jag sa jag klarar inte att tolka oförberedd.”

Mer komplicerat verkar det vara med regeln att tolka allt som sägs i rummet. Ska man tolka när 
telefonen plötsligt ringer inne hos läkaren och denne verkar diskutera något privat som inte har med 
patienten att göra? Ska man tolka varenda svordom? Och hur gör tolken, som inte får bryta in i 
samtalet, med den kulturellt betingade betydelsen eller värdeladdningen i olika uttryck? Svenskans 
”lägg dig inte i mitt privatliv” kan, till exempel, motsvaras av ”fitta lägg ner” på ett afrikanskt språk. 
Genom kulturkompetens tror sig en del av de intervjuade kunna hjälpa till att undvika missförstånd, 
och de skulle också vilja ha den möjligheten. Insikten att de inte tillåts yttra sig känns frustrerande 
eftersom konsekvenserna av vad som sägs kan bli långtgående:

”…en av flyktingarna blev väldigt arg och i vårt språk är det väldigt vanligt att man säger jag ska döda 
dig. Men här i Sverige är det en annan betydelse, och den personen sa ”jag ska döda dig”. Så han blev 
hemskickad. Handläggaren uppfattade det som ett allvarligt hot. Personen förstod inget av det som 
hände - bara att det kom poliser på direkten och tog honom… jag fick dåligt samvete efteråt för att jag 
inte förklarade mera, bara tolkade…Det är brottsligt att hota någon, det vet vi i Sverige, men i mitt land 
är det bara, eller ofta, ett uttryck i språket att visa sin ilska.” 

Det finns åsikter om att även tolkarna själva bryter mot reglerna i God tolksed. Migrationsverket har till 
tolkförmedlingen bland annat klagat på tolkar som pratar med klienterna under utredningarna. Detta 
förklaras med att tolkarna ofta lämnas ensamma med klienterna i ett rum – inte bara på 
Migrationsverket. Polisen har i sin tur klagat på att en anlitad tolk inte använde samma röststyrka som 
polisen under ett förhör. Enligt God tolksed ska man härma röstlägen. Åsikten bland tolkarna själva om 
denna regel går isär. En tolk tycker att uppdraget blir bättre om man härmar röstlägen – en annan 
beskriver en sådan situation som kränkande för klienten:

”… polisen var så konstig och nedvärderade kvinnan…skrek och skrek, jag tyckte att polisen hade 
problem och tolkade lugnt.”

Helt klart är tolketiken ett ämne för ständiga diskussioner inom yrkesgruppen – inte bara på grund av 
att regler kringgås mer eller mindre medvetet utan också på grund av att det i vissa delar finns mycket 
lite utrymme för egna avvägningar. Att vara en språklig bro mellan olika parter i ofta livsavgörande 
sammanhang kan dessutom vara en känslomässig prövning:

”Man möter människor varje dag som ställer frågor… varför ska han eller hon ha det bra eller varför 
ska det vara såhär, varför ska vi vänta på att få stanna i Sverige… men det är viktigt att man försöker 
hålla sina åsikter inom sig… vi ska bara vara neutrala.”

Här tycker en av tolkarna att God tolksed är ett stöd om man inte känner sig säker i sitt arbete 
Under intervjuerna framkom dock ett önskemål om att texten borde utvecklas till att bland annat 
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rymma exempel ur verkligheten. Ytterligare ett förslag för att förbättra samarbetet mellan tolkar och 
användare är att skicka ut skriftlig information till berörda myndigheter och andra tolkanvändare om 
hur tolken arbetar. 

6.2 Enkät

Tjugo av tjugoåtta har sett häftet God tolksed. Åtta av tjugoåtta svarar att de har deltagit i handledning 
arrangerad av tolkförmedlingen. Femton svarar att de inte har det, av olika anledningar. Tiden har inte 
räckt till eller inget erbjudande har getts. Av de som gått i handledning kan flera inte minnas riktigt när 
det var. Tolv var intresserade av en God tolksed på sitt eget språk, två var uttryckligt inte intresserade. 
Som svar på frågan om varför respondenten inte gått handledning, svarade till exempel en respondent 
”Fråga dom”. (Se enkätsvar i bilaga.)

6.2 Observation

Vi observerade ett informationsmöte om God tolksed. Vi ville se om liknande åsikter och röster som 
kommit fram i intervjuerna även skulle komma upp här. Till stor del var det samma liknande röster som 
kom fram. En intressant sak inträffade. Vi frågade en tolk om denne hade sett God tolksed, och visade 
samtidigt häftet. Tolken svarade ”jaså DEN? Självklart, jag har den alltid med mig i väskan.” Samma 
tolk hade svarat nej på frågan om tolken kände till god tolksed. Det får oss att tro att frågan i enkäten 
om ”god tolksed” kan ha blivit missuppfattad. 

7 Diskussion och slutsats
 
Tidigare forskning har betonat neutralitet och opartiskhet. (Wadensjö, 1987) Lagen, (Kallner, 2004) 
kräver det också. Ändå uppstår problem i tolkningssituationerna.  Det finns ett intresse för denna 
problematik bland tolkarna, annars skulle inte tolv av tjugoåtta respondenter vara intresserade av en 
god tolksed på sitt språk. Det har framgått både i litteraturen och i intervjuerna att tolken ofta utsätts 
för en press att ta någons parti istället för att vara en neutral part. I intervjuerna framgick också att 
till exempel läkare kan begära att tolken ska lugna ner patienten inför en operation, eller läsa upp 
brev.  Ingen av dessa saker  är  något en tolk ska göra. Vi vill  påstå att  det  finns en inneboende 
motsättning som adresserats  i tidigare undersökningar (Wadensjö,  1987) men som fortfarande är 
aktuell. Nämligen den att en neutral part som koncept är främmande för många som använder tolk. 
Vi konstaterar att tolkarna har en omöjlig uppgift. Ena eller båda parterna har inte förståelse för att 
det finns något sådant som en neutral tolk. Ingen av parterna har någon förståelse för varandra.

Vår slutsats blir då å den andra sidan, att kraven på tolken är orealistiska. Att döma av kommentarerna i 
enkät och de levande berättelserna som kom fram i intervjuerna finns ett intresse för dessa frågor hos 
tolkarna, men frågorna drivs också av den lokala ledningen. Å den andra sidan får tolken heller inte 
tillräckligt stöd i sitt yrkesutövande. I SOU 2004:15 framgår att frågan om tolktjänster fallit mellan 
stolarna. Trots detta arbetar tolkförmedlingen vi undersökt för att förbättra arbetsvillkoren för tolkarna. 
Exempelvis är den tolkförmedlingen den första som anställt tolkar på heltid istället för per uppdrag.
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Vi har i enkätundersökningen kommit fram till att en minoritet tolkar använder sig av möjligheten att 
gå i handledning. Tolkarna kan själva boka tid för handledning med en psykolog knuten till 
tolkförmedlingen. Däremot undviker många tolkar det av rädsla för att det ska se ut som att de inte 
klarar av sitt arbete. (Pirraku 2004)

Vi drar också slutsatsen att det auktoritära ledarskapet inte kan komma ifråga, eftersom tolkarbetet inte 
liknar någon situation där det kan vara till nytta. Ledaren är frånvarande i tolksituationen och kan 
därför inte övervaka, vilket är ett krav för att ett auktoritärt ledarskap ska fungera. (Lennéer Axelsson 
och Tyrefors, 2005).

Låt-gå-ledarskapet har sina brister, både i litteraturen (ibid) och i vad vi funnit i denna undersökning. 
Mullins (2002) ger ett undantag för när låt-gå-ledarskap kan fungera bra, men det undantaget gäller inte 
här, det finns inte en grupp som jobbar bra tillsammans som en ledare kan dra sig undan ifrån för att 
störa, just eftersom tolkar inte jobbar tillsammans.

Det demokratiska ledarskapet är eftersträvansvärt och passar tolkarbetet väl. Det demokratiska 
ledarskapet passar väl när medarbetarna är på en likartad nivå kunskapsmässigt. (Lennéer Axelsson och 
Tyrefors, 2005.) Tolkar har liknande auktorisationer och uppgifter, så det stämmer in. Demokratiskt 
ledarskap är inte lämpligt när medarbetarna saknar kompetens att utföra sin uppgifter självständigt. 
(Hughes, Ginnet och Curphy, 1999).  Återigen, det stämmer in på tolkarna , de jobbar alltid 
självständigt.

Tolkförmedlingen passar väl in i ett strukturellt perspektiv och det strukturella ledarskapet kan med 
visst fog sägas vara det som används nu. Organisationen är enkel till sin struktur och tolkförmedlarna 
har väl avgränsade roller, att förmedla tolkningar. Ledningen fungerar genom att skapa de strukturer 
som är nödvändiga. I en rigid och inflexibel organisation upplever medarbetarna att de har lite 
möjligheter att påverka. Möjlighet att påverka blir en viktig faktor för att kunna känna tillfredsställelse. 
(Bolman & Deal, 2001)

Ett sätt att påverka i demokratisk riktning vore om tolkarna själva fick påverka utformningen av god 
tolksed, men idag är det kammarkollegiet som ensamt bestämmer och det gäller nationellt. Även ur ett 
HR-perspektiv borde tolkarna själva få påverka utformningen av ”god tolksed”. Enligt HR-perspektivet 
är det bra att ge de anställda ansvar och utforma nya arbetsbeskrivningar. Att påverka god tolksed 
skulle vara just det. (Bolman & Deal, 2003) I intervjuerna framkom att vissa tolkar anser sig bättre 
kunna hjälpa till med att undvika missförstånd genom sin kulturkompetens, om det var tillåtet att göra 
det.

Ofta fungerar de givna råden ändå inte. I en av intervjuerna gavs ett exempel på en man som blev 
utvisad för att han sagt, ordagrant, ”jag ska döda dig”. Men troligen menade han inte alls det som ett 
hot, utan kanske något i stil med ”du var den dummaste jävel jag har träffat på i hela det här förbannade 
landet”. Vi vet inte vad han menade, men enligt tolken var det inte ett dödshot. Lahdenperä (2008) slår 
fast att interkulturalitet inte är värdemässigt neutralt. Det betyder att uttrycket ”jag ska döda dig” inte 
automatiskt ska anses betyda samma sak på två olika språk. Vad som saknades i den här situationen, 
var ett visst mått av interkulturellt ledarskap. Hur det ska implementeras ger inte den här 
undersökningen svar på. Men tydligt är att det är i själva tolksituationen som denna brist på 
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interkulturell kompetens blir tydlig. Alltså är det ett interkulturellt ledarskap som är helt nödvändigt.

Eftersom språket kan orsaka missuppfattningar och likaså kulturen, behövs förmågan att se ur en annan 
persons perspektiv samt förmågan att skapa en gemensam social verklighet. Där människor med olika 
kulturell bakgrund människor arbetar varje dag bredvid varandra sprids både språkkunskap och så 
kallad tyst kunskap på ett naturligt sätt. I längden leder det till ökad förståelse för andra, ökad tolerans, 
respekt. Det i sin tur leder till högre mottaglighet för nya förslag och förändringar inom företaget och 
organisationen, vilket är nödvändigt för att upprätthålla företagets rykte, image och 
rekryteringsmöjligheter. (Bromme et al, 2000)

Vårt förslag är att utbilda tolkar och tolkanvändare i etik, speciellt tolketik. Dessa och följande av våra 
rekommendationer gäller både tolkar och tolkanvändare. Det kan förändra inställningen hos den 
anställde, till att se att man själv har makt att påverka sin situation (Engquist 2002 s. 46).

Lämpligast kan vara att börja med att ge ledningen utbildning så att de är förberedda på övriga 
personalens frågor. När personalen har synpunkter på hur kommunikationen ska skötas måste 
ledningen kunna fånga upp och reagera på ett konstruktivt sätt. Kurser för nyanställda är ett verktyg för 
att ge dessa en förståelse från början för problematiken kring tolkning på jobbet. Vi rekommenderar att 
regelbundet hålla utvecklingssamtal och kontinuerligt informera. Informera tydligt i början vad 
någonting kommer att innehålla för att få rätt förväntningar och att använd olika forum för dialog och 
ge information kontinuerligt. Genom att kommunicera tidigt i förändringsarbetet ökar chansen för att 
konflikter han hanteras. Att använda olika forum kan upplevas positivt på en arbetsplats, därför bör 
detta finnas på tolkarnas arbetsplats. (Svedberg, 2003) 

Utvecklingssamtal skulle kunna underlätta för tolkar och den lokala ledningen. En ökad självkännedom 
kan hjälpa till med att hitta de styrkor tolken helst vill utveckla. På så sätt får tolken ett bättre underlag 
till ett fortsatt samtal med arbetsgivaren. Även nuvarande förmågor kanske utvecklas bättre. (Engquist, 
2002.) På den tolkförmedling vi studerat erbjuds tolkar regelbundet utvecklingssamtal och utbildning.

Dessa råd ger vi både tolkförmedlingar och tolkanvändare, det vill säga i de flesta fall sjukvården och 
myndigheter som beställer tolkar. Det är dock viktigt att påpeka att tolkförmedlingen vi studerat redan 
erbjuder detta. De parter (sjukvård, polis, kommun etc) som beställer tolkar måste veta hur en tolk ska 
användas. Dessutom framgår det av både Tolkförmedlingsutredningen (Lundström, 2004) att det inte 
kan komma an på endast tolkförmedlingarna att säkerställa tolkars yrkeskompetens. Staten måste göra 
något mer.

7.1 Slutord 

En tolk kan användas på så många ställen, varav många är myndigheter. Men borde inte de 
myndigheter som använder tolk, själva ha liknande skyldighet som tolken? Det är ju inte tolken själv 
som utför en servicefunktion i samhället. Användarna går också utanför reglerna. Den tolk som går 
utanför reglerna premieras, genom att användare beställer den tolken igen. Tolken blir tillfrågad om sin 
åsikt. Tolkbeställare ska inte äventyra till exempel patientsäkerheten genom att be en tolk om 
kommentarer inför en diagnos.
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Den som upphandlar tjänsten bör också se till, inte bara att tjänsten får ett så lågt pris som möjligt och 
har så hög kvalitet vid leverans som möjligt, utan också att tjänsten tas till vara på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Vad är nyttan med att tolktjänsten är av mycket hög kvalitet om de som ska nyttja den inte 
vet hur det ska ske på bästa sätt?

Vi började med att försöka att avgöra i vilken mån ledarskapet underlättar för tolkarna att följa God 
tolksed. Men dessutom tvingas vi även, efter att vi gjort undersökningen, fråga oss om vi inte också 
måste kritisera God tolksed, så som den ser ut idag. Vi finner att den måste ändras eller åtminstone 
förtydligas. Hela idén med att vara en neutral mellanlänk är bara begriplig utifrån ett speciellt kulturellt 
perspektiv. (Wadensjö, 1987)

Tolkyrket liknar på vissa sätt socialarbetarens. I båda fallen jobbar man nära människor med stora 
behov. Blennberger (2005) skulle troligen klassificera tolkyrket som ett socialt arbete. "Socialt arbete 
är ett mycket heterogent område". Han påpekar också att målen och bakgrunden kan vara mycket olika. 
Enligt Blennberger (2005) är etiska riktlinjer viktiga att ha. ”God tolksed” är på flera sätt en etisk 
vägledning. Akademikerförbundet SSR och SKTF har sina egna etiska riktlinjer för socialarbetare. 
International Federation of Social Workers har också en etisk kod. (Blennberger, 2005.) Samma 
konflikter som uppstår för en socialarbetare uppstår också för en tolk. Tolken utför ett socialt arbete 
och är en del av socialpolitiken.

I undersökningar som tidigare gjorts visas att tolkyrket innehåller mycket stress, framför allt av 
känslomässig karaktär. Många tolkar känner stress på grund av svårigheter att planera sin tid, 
tidspress, kraven på neutralitet och distans, språkproblem, känslomässiga konflikter och ekonomisk 
stress (Pirraku 2004)
Stressen kan hanteras genom utbildning och handledning. Andra sätt är fysisk träning, meditation eller 
att göra något man blir glad av. Efter samtal med flera tolkar, redovisade Lander, handledare för 
tolkar, de orsaker som berörda tolkar uppgav var anledningen till behovet av handledning samt de 
symptom tolkarna uppvisade. Vissa ”symptom” hos verksamma tolkar kan ses som indikationer på 
behov av handledning, nämligen trötthet, rastlöshet, ångest, koncentrationssvårigheter, spänningar och 
ont i kroppen. Ofta är detta orsakat av konfliktfyllda situationer under tolkning och att man inte orkar 
lyssna på mer problem från klienternas sida.

Enligt (Backlund et al, 2001 s. 64 - 65) är de olika strategierna för lärande:
• Att arbeta tillsammans med andra.
• Att se till att gå på olika kurser och lära sig det som är nytt.
• Att skapa ”sin egen kurs” genom att själv ta reda på information, tex på Internet.
• Att samla erfarenheter och lägga på minnet för framtida bruk.
• Att tömma huvudet, skriva ner en fråga, koncentrera sig. Ibland är det viktigare att ställa en 

fråga för att slippa tänka mer på den, än att få svar på frågan.
• Att skaffa sig reflektionsutrymme. Till exempel hur man distanserar sig själv från en känslig 

tolksituation utan att tappa bort tråden i det man tolkar.

Enligt Docherty, 1996 skall högsta ledningen (det vill säga i det här fallet tolkförmedlingen, men 
också ytterst den myndighet som ska ansvara för alla tolkförmedlingar) skapa förutsättningar för 
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individuellt och organisatoriskt lärande i företaget (Docherty 1996, s. 92).

Nilsson listar strategier som företag i världsklass ofta använder. Bland dessa återfinns ”visionärt 
ledarskap”. Ledningen  måste skapa en atmosfär av meningsfullhet och engagemang hos 
medarbetarna. Deltagande och kommunikation är livsviktiga ingredienser i skapandet av en sådan 
atmosfär. (Nilsson, 1999.)

Det är däremot inte så enkelt som att en tolkförmedling i Sverige idag har möjlighet att på egen hand 
implementera ett framgångsrikt interkulturellt ledarskap på tolkarnas arbetsplats. Det saknas ett 
samordnande statligt ansvar, resurser för tolkutbildning, samt utbildning och policy hos 
tolkanvändande myndigheter. Vi tycker att utifrån dessa förutsättningar är ett strukturellt ledarskap en 
bra kompromiss, eftersom det är just strukturerna som begränsar och behöver ändras.

7.2 Förslag till framtida forskning

Vi föreslår att en undersökning görs av rimligheten i att behålla dagens systems med neutrala tolkar. 
Utred om det är lämpligt att låta berörda myndigheter och liknade kunna komplettera dagens 
tolksystem genom att anställa kulturtolkar enligt modellen beskriven hos Lahdenperä. (Lahdenperä 
2008) På så vis kunde förhoppningsvis en del av pressen på de vanliga tolkarna minska, att de ska vara 
något annat än neutrala.
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