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Abstract 
 

Recently, the media in Sweden has reported a growing problem with incorrectly 

accomplished interpretations in court hearings as a threat to the rule of law: the 

lack of competence and therefore the quality of the interpretation are pointed out as 

the main factors to the problem. The general purpose of this paper is to examine 

how the norm, Good interpretation practice, can influence the rule of law in court 

proceedings. The study will be presented from the three levels: the interpreter 

intermediaries, the users of the interpretation services and the interpreter´s problem 

view of the two-dimensional norm Good interpretation practice. The participants 

in this study were two court interpreters, two jurist judges and two interpreter 

intermediaries. The results indicate that the two-dimensional norm, Good 

interpretation practice, can threaten the rule of law but it depends on how the three 

levels interpret the dimensions of the norm. The study also found that the 

interpreter’s competence, education, culture differences, the booking system of 

interpreter services and the weak control of the norm can threat the rule of law.  

 

Keywords: interpreter, Good interpretation practice, rule of law, legal norm, 

sanction.  
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1. Inledning 

”Rättsystemet är i gungning - så kommenterade en tolkförmedlare under en intervju 

om kvaliteten på tolkningen i Sverige. Under den senaste tiden har media 

rapporterat om en växande problematik med felaktigt genomförda tolkningar under 

rättegångar som ett hot mot rättssäkerheten: den bristande kunskapen och därmed 

kvaliteten hos landets rättegångstolkar pekas ut som huvudsakliga faktorer till 

problematiken. Under en domstolsförhandling vid en rättegång feltolkade en 

rättstolk en pojke som berättade att någon kastade en ”granat” mot hans hus som att 

det kastades ett ”granatäpple” (internet 5). Problematiken belyses även i tidigare 

forskning som visar på behovet av bättre utbildning och kunskap för tolkar 

(Fioretos et. al 2011, s. 42; Hale, refererat i Coulthard & Johnsson 2010, s. 469-483 

& Integrationsverket 1999, s. 9, 36, 44, 49-52). Tolkar används i flera områden 

bland annat av migrationsverket, försäkringskassan, sjukvården och 

polismyndigheten. Denna studie kommer att fokusera på hur tolkningen genomförs 

inom rättväsendet vid rättegångar.  

 

För att belysa denna problematik valdes Hydéns normmodell (2002b) och Nilssons 

& Waldermarsons Barriärmodell (2007). Normmodellen bygger på tre 

grundläggande dimensioner: tolkens vilja och värdering (V) att genomföra en 

professionell tolkning, tolkens kunskap och kognition (K) om hur en professionell 

tolkning skall utföras samt de system (SM) som kontrollerar tolkningsprocessen 

(2002b, s. 280-281, 285). Barriärmodellen (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23) 

grundar sig på att det finns en ”barriär”, en försvårande omständighet i 

kommunikationen mellan de tre nivåerna: tolkförmedlarna, tolkanvändarna och 

tolkarna som måste tydliggöras för att alla parter under en tolkningsprocess skall 

uppfatta vad som yttras.  

 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativs ansats och det empiriska materialet 

består av dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer med de tre nivåerna: 

tolkförmedlare, tolkanvändare och tolkar. Problembilden av tolkningsprocessen är 

normen God tolksed, som alla auktoriserade tolkar och rättstolkar skall sträva att 
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följa. Problemet med normen är att den är tvådimensionell med utgångspunkt från 

att den består av en icke-rättsligt bindande dimension och en rättsligt bindande 

dimension. I den rättsligt bindande dimensionen av normen stadgas att tolken skall 

iaktta God tolksed, inte göra något orätt eller uppträdda oredligt (Förordning 

1985:613 om auktorisation av tolkar och översättare 9 §, se bilaga 1). Inom den 

rättsligt bindande dimensionen finns ytterligare en rättslig dimension som 

föreskriver att tolken skall iaktta neutralitetsprincipen samt tolka allt så precist som 

möjligt (Kamkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS 2004:1, se bilaga 1). I den icke-

rättsligt bindande dimensionen av normen God tolksed finns det vägledande 

rekommendationer om hur tolkningen skall genomföras så att normens tillämpning 

inte påverkar rättssäkerheten i domstolsförhandlingar (Kammarkollegiet 2010).  

Problembilden av normens två olika dimensioner gör att normen God tolksed är 

komplicerad att uppfatta för de tre nivåerna: tolkförmedlarna, tolkanvändarna samt 

tolkarna och behöver därför studeras. Normens mångdimensionalitet gör att det blir 

intressant att studera God tolksed för att förstå diskrepeansen mellan rättslig norm 

(den rättsligt bindande dimensionen av God tolksed) och övriga normer (den icke-

rättsligt bindande dimensionen). Fokus kommer att ligga på de tre nivåerna: 

tolkförmedlarnas, tolkanvändarnas och tolkarnas problemuppfattning om normen, 

eftersom alla är tillämpare av normen God tolksed. Kan resultatet av denna 

problematik leda till att normen God tolksed påverkar rättssäkerheten i 

domstolsförhandlingar? 

 

Ytterligare en problembild av normen är att aktörerna inom de tre nivåerna: 

tolkanvändaren och tolkförmedlingen inte är bundna av normen bestämmelser och 

detta har bland annat medfört att tolkförmedlingen utbildar ett eget icke-

kvalitetsäkrad ”tolklag” som konkurrerar med Kammarkollegiets ”tolklag” 

(auktoriserade tolkar och rättstolkar) om tolkuppdragen. Kan ett resultat av denna 

problematik bli att det kommer att utbildas ett a-lag respektive ett b-lag bland 

landets rättegångstolkar – eller är detta redan ett faktum?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning 

normen God tolksed påverkar rättssäkerheten i domstolsförhandlingar. För att 

ytterligare belysa detta kommer också följande frågeställningar att studeras utifrån 

de tre nivåernas: tolkförmedlarnas (i), tolkanvändarnas (ii) samt tolkarnas (iii) 

problemuppfattning av normen God tolksed.   

 

(i) Hur ”filtreras” normen, God tolksed, genom tolkförmedlingen?  

(ii) Hur får tolkanvändaren kännedom om när tolken inte följer normen? 

 

(iii) Varför följer tolken inte normen God tolksed? 

2.1 Avgränsning 

När begreppet tolk används i studien menas en auktoriserad tolk och en 

auktoriserad tolk med specialkompetens (rättstolk). Vidare avses med begreppet 

tolk en rättegångstolk, dvs. en tolk som genomför sitt uppdrag vid Sveriges 

domstolar. När begreppet tolkanvändare används avses domstolen. I studien 

beskrivs endast tolkar som tolkar och inte translatorer som översätter, eftersom det 

kändes som ett mer problematiskt område än översättning. Uppsatsen omfattar 

enbart en tingsrätt i södra Sverige och två tolkförmedlingar i södra Sverige. 

Orsaken till att undersökningen inte omfattas av ett större urval är med hänsyn till 

tid och resurser, samt att det ej fanns någon tanke på att göra någon komparativ 

studie. Urvalet av intervjupersoner är begränsad till endast kosovanska 

kontakttolkar (en auktoriserad tolk och en rättstolk). Anledningen till varför studien 

omfattas endast av kosovanska tolkar är med hänsyn till att den aktör som gav mig 

kontaktuppgifter till tolkarna i denna uppsats är kosovar och han tipsade mig 

sålunda endast om kosovanska tolkar. Eftersom normen God tolksed är speciellt 

utformad för auktoriserade tolkar och rättstolkar, föll det naturligt att endast 

intervjua dessa tolkar. Undersökningen belyser inte annan tolkning än 

kontakttolkning eftersom studien är inriktad på tolkningsprocessen i 

domstolsförhandlingar. Transkriberingen av intervjuerna består endast av citat som 
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var relevanta för syftet med uppsatsen, med hänsyn till tid och utrymme i denna 

undersökning. De citat som var relevanta strukturerades utifrån de tre nivåerna.  

Vidare ingår inte någon undersökning huruvida videtolkning eller telefontolkning 

fungerar eftersom det inte fanns tillräckligt med tid eller utrymme för att undersöka 

problemet med videtolkning/telefontolkning.  

2.2 Centrala begrepp 

De begrepp som är betydelsefulla för att belysa uppsatsens problemställningar är 

rättslig norm som enligt Baier & Svensson (2009, s. 79) är en norm som förbjuder 

den enskilde individen att utföra en viss specifik handling. Författarna (ibid, s. 76-

77, 79) delar in den rättsliga normen i formella rättsnormer och informella 

rättsnormer. Med formella rättsnormer menas lagstiftade normer, medan informella 

rättsnormer kan ses som oskrivna regler (ibid). I den tvådimensionella normen God 

tolksed, som främst kontrolleras och övervakas av Kammarkollegiet, finns det en 

rättsligt bindande dimension som stadgar att tolken har en skyldighetet att iaktta 

God tolksed och inte genomföra sitt uppdrag oredligt eller orätt (Förordning 

(1985:613 om auktorisation av tolkar och översättare 9 §, 14-17 § KAMFS 

2004:1se bilaga 1) samt en icke-rättsligt bindande dimension genom 

Kammarkollegiets vägledande rekommendationer som tolkarna rekommenderas att 

följa. Problemet med att normen är tudelad blir att normen kan bli dysfunktionell 

(icke-fungerande) (Vago 2009, s. 22-23). Om syftet med normen inte fungerar och 

istället leder till att normen skapar ännu större problembilder, blir normen 

dysfunktionell (ibid). Tolkförmedlaren och tolkanvändaren har en social kontroll 

(Vago 2009, s. 19-20, 203-211) på hur tolken genomför sitt uppdrag. Den formella 

kontrollen består av en statlig kontroll (Kammarkollegiet, domstolen) som är 

rättsligt bindande för tolken, och en icke-statlig kontroll (av tolkförmedlingen) som 

inte är rättsligt bindande. God tolksed är en komplicerad norm och finns i ett 

normsystem som kan beskrivas som rätten. Rätten, normsystemet, består enligt 

Hydén (2002a, s. 41, 111; 2002b, s. 129) samt Baier & Svensson (2009, s. 75) av 

en samling normer, som exempelvis pliktnormer och förhållningsregler. Med 

rättssäkerhet menas den processuella rättsäkerheten i domstolsförhandlingar.   
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3. Bakgrund  

3.1 Historik och Tolkförmedlingen 

Tolkförmedlingens huvudsakliga uppgift är att förmedla uppdrag till tolkarna samt 

förmedla tolkar till tolkanvändarna. Redan på 1960-talet inrättades 

tolkförmedlingar för kontakttolkar i Sverige och drevs, fram till år 1992, mer eller 

mindre som offentligt verksamhet (SOU 2004:15, s. 29). Statens Invandrarverk, 

SIV, grundades 1968 i samband med att invandringen reglerades och SIV fick 

därmed ett betydande ansvar för tolkutbildningen (SOU 2004:15, s. 98-99; Fioretos 

et. al 2011, s. 32). Invandringen på 1960-70 talet medförde att tolkbehovet ökade 

markant och sedan dess har efterfrågan varit större än utbudet (Fioretos et. al 2011, 

s. 10). År 1992 avreglerades tolkförmedlingen, vilket medförde att 

”tolkförmedlingsmarknaden” expanderade starkt och ett flertal privata aktörer 

dominerar dagens tolkmarknad (Fioretos et. al 2011, s. 32 & SOU 2004:15, s. 116-

117). Sveriges största privata tolkförmedlingar är Språkservice, Transvoice (tillhör 

Transcom AB) och Semantix (Fioretos et. al 2011, s. 32). I övrigt har 

tolkförmedlingar egna icke-kvalitetssäkrade introduktionsutbildningar som de 

erbjuder tolkar utan dokumenterad kompetens (ingen utbildning eller auktorisation) 

(Integrationsverket 1999, s. 32).   

 

Med utgångspunkt från att tolkförmedlingen avreglerades 1992 har tolkarnas 

arvoden minskats, något som bedöms vara en konsekvens av hur upphandlingen av 

tolkar går till (Fioretos et. al 2011, s. 20). I den statliga utredningen Tolkning som 

samsspel (Tolkförmedlingsutredningen 2004:15, s. 169) framgår att 

förmedlingsavgiften i upphandlingar brukar vara cirka 20-30 procent av tolkens 

timkostnad. Rättstolken får högst ersättning, följt av den auktoriserade tolken och i 

rakt nedstigande led (Fioretos et. al 2011, s. 32-33). Antalet tolktimmar har ökat 

markant och enligt Fioretos et. al. (ibid, s. 11) uppgick antalet tolktimmar år 2009 

mellan 1,2 och 1,5 miljoner i cirka 170 språk. År 2010 var de mest använda 

tolkspråken arabiska, somaliska, dari och ett antal kurdiska språk (ibid). För 

närvarande auktoriserar Kammarkollegiet i 40 språk och i november 2011 fanns det 
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996 tolkar som sammanlagt hade 1052 auktorisationer, eftersom vissa är 

auktoriserade i flera språk. Av dessa har 202 tolkar 215 rättstolksauktorisationer.
1
  

3.2 Hur det går till när tolkanvändaren beställer en tolk 

Fioretos et. al (2011, s. 24) belyser att övervägande del av tolkanvändarna är 

bundna av upphandlingsavtal med tolkförmedlingarna. Forskarna (ibid) hävdar att 

anställda hos tolkanvändaren kanske inte ens själva bokar tolken utan beställningen 

går sannolikt genom en beställarfunktion. I denna funktion finns det ett 

”filtreringsystem” som innebär att tolkanvändaren kan i vissa fall välja tolkar 

utifrån dialekt, etnicitet, kön, religion språk eller om tolkningen skall genomföras 

rumsligt (på plats) eller genom telefon/bildtelefon (ibid). I ett kortare samtal med 

kanslipersonal
2
 vid en tingsrätt påtalade hon att beställningen av tolktjänster i stort 

sett alltid sker elektroniskt och att telefonen används endast då tolken är 

försenad/uteblir eller när de (tolkanvändarna) behöver en tolk snabbt. 

Kanslipersonalen belyste att de i bokningssystemet markerar deras krav på tolken 

(exempelvis tolkens kompetens) och får sedan en bekräftelse på när bokningen har 

genomförts.      

3.3 Normen God tolksed 

I Sverige finns det en komplicerad tvådimensionell norm för tolkar som benämns 

God tolksed. Normen finns som ett vägledande dokument och även stadgad i 

Kamkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS 2004:1) (Kammarkollegiet 2010, s. 5) och 

i Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare 

(tolkförordningen). Halva normen (den första dimensionen) är en rättsligt bindande 

norm som enligt tolkförordningen 9 och 14 § § innebär att tolken har en skyldighet 

att iaktta God tolksed och inte göra något orätt eller uppföra sig oredligt. Inom den 

halva dimensionen så finns det ytterligare en rättslig reglering som stadgar att 

normen måste ta hänsyn till neutralitetsprincipen och tolka allt så ordagrant som 

                                                 
1
 Mailkorrespondens med en handläggare vid Kammarkollegiet om normen God tolksed den 18 

november 2011. 
2
 Personligt samtal med en kanslianställd vid en tingsrätt i södra Sverige den 21 november 2011.  
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möjligt (14-17 §§ KAMFS 2004:1).  Den andra halvan av normen (den andra 

dimensionen) är en icke-rättsligt bindande norm och består av vägledande 

rekommendationer, som exempelvis att tolken ska tolka allt som klienten säger 

utan att ändra, tilläga eller utelämna något (God tolksed Kammarkollegiet 2010). 

Den andra dimensionen (informella normen) som tolken rekommenderas att följa 

råder att tolkningen utförs i jag-form dvs. ”jag hade ingen kniv i handen” och inte 

”han säger att han inte hade en kniv i handen”, endast tolka och inte ägna sig åt 

något annat än tolkning, tolken skall vara neutral och opartisk (God tolksed 

Kammarkollegiet 2010).   

 

Påföljden innebär att KamK (som är tillsynsmyndighet över att normens rättsligt 

bindande dimension följs) kan upphäva tolkens auktorisation om han uppsåtligen 

uppträder oredligt eller gör något som är orätt (Fioretos et. al 2011, s. 36). Av 14 § 

2 st. tolkförordningen framgår att det krävs synnerligen försvårande 

omständigheter för att sanktionen i normen (upphävande av auktorisationen) skall 

verkställas. I mål nr 167-11 drog KamK in en rättstolks auktorisation efter att de 

undersökte ljudupptagningarna från rättegången där det framgick att tolken 

genomfört felaktiga tolkningar, godtyckliga tillägg och underlåtit att använda sig av 

citat (mål nr 167-11).  

3.4 Kategorier av tolkar 

Tolkar som tolkanvändaren (domstolen) beställer indelas i fyra kategorier: 

rättstolkar, auktoriserade tolkar, tolk som har utbildningsbevis från sammanhållen 

grundutbildning och annan tolk (Domstolsverket 2010, s. 9). Tolken som genomför 

sitt uppdrag i en domstolsförhandling kallas även kontakttolk, det vill säga en tolk 

som tolkar mellan en klient och en tolkanvändare (ibid). En auktoriserad tolk är en 

skyddad titel som utfärdas av Kammarkollegiet (KAMFS 2004:1). KamK utfärdar 

auktorisation till den tolk som genomför ett skriftligt prov och ett muntligt prov, 

eller till den tolk som uppvisar utbildningsbevis från Tolk-och översättarinstitutet 

vid Stockholms Universitet, TÖI (Domstolsverket 2010, s. 9). Rättstolk är en 

auktoriserad tolk som har erhållit en specialkompetens genom att denne har 
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avklarat Kammarkollegiets auktorisationsprov (ibid). Tolk med utbildningsbevis 

från TÖI har deltagit i en grundläggande grundutbildning, som anordnas på 

studieförbund samt folkhögskola (ibid). Annan tolk är en tolk som formellt inte har 

någon dokumenterad tolkutbildning eller auktorisation (ibid).   

 

Kammarkollegiets auktorisationsprov för tolkar består av ett skriftligt prov och ett 

muntligt prov med rollspel. Det skriftliga provet består av ett terminologiprov och 

ett realiaprov. Realiaprovet innehåller 40 frågor om sjukvård, arbetsmarknad, 

migration, tolketik, socialförsäkring, vardagsjuridik och allmän samhällskunskap. 

(internet 3). Muntliga provet består av flera rollspel inom olika ämnesområden 

(ibid). Rollspelen genomförs i närvaro av en utomstående kommitté som bedömer 

tolkens rollspel (Fioretos et. al. 2011, s. 44). Om tolken blir godkänd av 

bedömningskommittén måste Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten 

bekräfta tolkens redbarhet (ibid). Rättstolkning innebär all tolkning som genomförs 

i juridiska kontexter. Det kan exempelvis vara förhör hos polisen eller tolkning som 

utförs i domstolsförhandlingar (TÖI 2000, s. 51). För att bli rättstolk krävs högre 

realia- och terminologikunskaper (KAMFS 2004:1). Auktorisationen är giltig i fem 

år och därefter krävs att tolken ansöker om att förnya auktorisationen. (12 § 

KAMFS 2004:1). 

3.5 Den rättsliga regleringen 

Den rättsliga regleringen om tolkar finns främst i rättegångsbalken (RB 1942:740), 

förvaltningsprocesslagen (FPL 1971:291) och förvaltningslagen (FL 1986:23).  

3.5.1 Förvaltningslagen 

FL innehåller regler om förvaltningsmyndigheternas och förvaltningsdomstolarnas 

handläggning av ärenden. I 8 § FL föreskrivs regler om tolkar men ingen regel i FL 

stadgar att tolken måste ha dokumenterad kompetens för att genomföra ett uppdrag 

hos en tolkanvändare, utan tolkanvändaren (myndigheterna) kan anlita vilken tolk 

som helst (Hellners & Malmqvist 2010 s. 113). När myndigheten anlitar en tolk 

måste den däremot tillförsäkra sig att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt 
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lämplig för uppgiften (ibid, s. 113-114). I prop. 1971:30 s. 379-382 föreslås att man 

inför kvalifikationer men det förslaget fick dock inget stöd. Vad gäller de allmänna 

domstolarna, regleras i 5 kap. 6 § 2 st. RB ett lämplighetskrav när de anlitar en tolk 

för muntlig tolkning. I prop. 1985/86:80 s. 27 anges att myndigheterna skall 

eftersträva att anlita kompetenta och lämpliga tolkar och Kammarkollegiets 

auktorisation är den enda garantin för en kvalificerad tolkning.  I 8 § FL regleras att 

myndigheter bör beställa en tolk om klienten ej kan kommunicera på det svenska 

språket. Denna paragraf är viktig att beakta eftersom den beskriver vilka tolkar som 

myndigheterna kan beställa. Hellners & Malmqvist (2010, s. 109) hävdar att 

tolkanvändaren får beakta den ekonomiska aspekten när de beställer en tolk och 

detta är författarna något skeptiska till. Tolkregeln i 8 § FL valdes för att tydliggöra 

problembilden med att tolkanvändaren inte är skyldiga att anlita kvalificerade 

tolkar samt för att belysa att ekonomiska faktorer kan påverka myndigheternas 

beställning av tolktjänster.   

3.5.2 Förvaltningsprocesslagen 

Förvaltningsprocessen gäller enligt 1 § FPL för ärenden i förvaltningsrätten, 

kammarrätten och regeringsrätten (Sveriges förvaltningsdomstolar). Enligt 

Wennergren (2005, s. 99) överlappar bestämmelserna i FPL med RB.  I 50 § 1 st. 

FPL föreskrivs att tolk skall anlitas då part, vittne eller annan skall höras av rätten, 

som inte har språkkunskaper i det svenska språket. I tredje stycket (samma lag och 

paragraf) stadgas att tolkanvändaren ej får anlita en tolk som vars tillförlitlighet 

inte kan garanteras (ibid, s. 434). Skillnaden mellan 50 § FPL och 8 § FL är att 

tolkregeln i FPL är tvingande (skall), jämfört med bör-formuleringen i 8 § FL (ibid, 

s. 434-435). I 51 § FPL framgår att tolken skall avlägga ed när han genomför ett 

uppdrag i en muntlig förhandling vid någon förvaltningsdomstol. Någon liknande 

bestämmelse finns inte i FL (jmf 5 kap. 7 § RB samt 40 kap. 9 § RB) (ibid, s. 436).  

Förvaltningsprocesslagens bestämmelser om tolkningsprocessen har liknande 

innebörd som riktlinjerna i den tvådelade normens rättsligt bindande dimension av 

God tolksed, som förskriver att tolken inte får tillägga, förändra eller utelämna 

något uttryck.  
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3.5.3 Rättegångsbalken och domstolsverkets tolktaxa 

I 5 kap. 6 § 1 st. RB regleras att en tolk skall anlitas om ett vittne eller part begär 

detta med utgångspunkt i att han saknar språkkunskaper. I andra stycket (samma 

lag/balk och samma paragraf) framgår att då allmän tolk finns vid domstolen kan 

han genomföra uppdraget, men huvudregeln i RB är att lämplig person skall anlitas 

och denne skall avlägga ed att ”efter bästa förstånd fullgöra uppdraget som tolk” 

enligt 5 kap. 7 § RB.  5 kap. 6 § första och tredje styckena RB har sålunda liknande 

innehåll som den första meningen i 50 § första stycket FPL (Wennergren 2005, s. 

436). Tolken har enligt 5 kap. 8 § rätt till ersättning för sitt uppdrag. Av 

förordningen (1979:291) om tolktaxa framgår att ersättningen skall grunda sig på 

domstolsverkets tolktaxa. Ersättning utifrån tolktaxan utgår dock ej för skriftlig 

översättning (ibid). Domstolsverkets tolktaxa har beteckningen DVFS 1990:15 B 

85 (ibid). I DVFS 2009:8 9 § regleras att taxabeloppen reduceras om tolken varit 

vårdslös, försumlig eller uppvisat bristande skicklighet (jmf 52 § FPL). Detta kan 

man jämföra med sanktionen i normens God tolkseds två halvor, som inte avser att 

sanktionera konkreta ekonomiska påföljder, mer än att upphävande av 

auktorisationen kan innebära en ekonomisk förlust för tolken.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Problematiken med tillämpningen av God tolksed kommer att belysas dels ur 

användarens perspektiv samt dels ur ett systemperspektiv.  

4.1 Law in books & Law in action  

Banakar (2003, s. 1-5) beskriver ett antal dikotomier som föreligger mellan den 

juridiska processen och samhällsvetenskapen. Banakar (ibid) belyser exempelvis 

Law in books respektive Law in action samt inside- och oustide of the law (ibid). 

God tolksed är som tidigare nämnt en tvådelad norm, genom att halva normen är 

rättsligt bindande medan den andra halvan är en rekommendation. I det här fallet är 

Law in books (ibid) otydlig med utgångspunkt från normens två halvor och detta 

medför att normen inte fungerar i praktiken, det vill säga i Law in action (ibid). 

Problematiken ligger i transformationen av normen från Law in books till Law in 

action (ibid) eftersom det uppstår problem någonstans på vägen mellan normen 

God tolkseds två dimensioner till genomförandet av tolkuppdraget hos 

tolkanvändaren.   

 

Vid beaktandet av huruvida rättens interna funktion ser ut talar Baier & Svensson 

(2009, s. 26) om diskrepansen mellan börat och varat. Med varat avses vad rätten 

(normsystemet) och system (Kammarkollegiet, tolkanvändare och tolkförmedlare) 

föreskriver att tolken skall ta hänsyn till när han utför sitt tolkuppdrag. Varat kan 

således bestå av både den rättsligt bindande sidan av normen och den icke-rättsligt 

bindande sidan (ibid). Tolkförmedlingens normativa verksamhet kan ses som något 

som finns i varat men utanför den rättsliga bindande delen av varat (outside of the 

law) men som ändå kan påverka varat när dess innehåll tillämpas och 

problemuppfattning av normen God tolksed (inside the law) (ibid; Banakar 2003, s. 

1-5). Börat styrs av hur de tre nivåerna: tolkförmedlarna, tolkanvändarna och 

tolkarna uppfattar varats bestämmelser och vilja att efterfölja varats struktur och 

regler (Baier & Svensson, s. 26). Varats tvåsidiga dimensioner skapar problem för 

börat och de tre nivåernas möjligheter att upprätthålla normens efterlevnad (ibid).   
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4.2 Normmodellen 

I denna studie tillämpas Hydéns normmodell (2002b, s. 280) som ett analysverktyg 

för att belysa problembilden av den tvåsidiga normen God tolksed. Hydén (2002b, 

s. 288-289) menar att normmodellen består av både aktörsteori och systemteori. 

Om problemfrågeställningen är ”vad bestämmer handlandet” (ibid) har modellen 

ett aktörsperspektiv medan om frågeställningen är ”vad ligger bakom normen i det 

särskilda fallet” (ibid) rör det sig om systemteori. Hydén (2002b, s. 280-281) 

hävdar att tillämpningen av normmodellen möjliggör en analys till varför normens 

syfte inte aktualiseras och varför aktörer inom olika system inte följer innebörden 

av normen. Normmodellen baserar sig på tre grundläggande dimensioner: vilja och 

värdering (V), kunskap och kognition (K) samt system och möjligheter (SM) 

(Hydén 2002b, s. 280).  

(Figur 1, Hydén 2002b, s. 284) 

4.2.1 Vilja 

Hydén (2002b, s. 285) betraktar dimensionen vilja (V) som värderingar och 

incitament som påverkar individens handlingar. I detta fall kan drivkrafterna till de 

tre nivåerna: tolkförmedlarnas, tolkanvändarnas och tolkarnas problemuppfattning 

av normen God tolksed relateras till motivationssystemet, som kan vara nivåernas 

etiska och moraliska uppfattning eller kulturella och politiska uppfattning (ibid). 

De tre nivåernas vilja att följa normens tvådelade dimensioner kan exempelvis 

påverkas om de tre nivåerna har olika uppfattningar, värderingar och vilja att 

upprätthålla innebörden av normen när aktörerna i de tre nivåerna tillämpar 

normen.   
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4.2.2 Kunskap 

Den andra dimensionen i Hydéns normmodell är kunskap och kognition (K) 

(Hydén 2002b, s. 285). Hydén (ibid) hävdar att kunskapen om en typ av norm är en 

förutsättning för att de tre nivåerna i det här avseendet, skall ha möjlighet att 

upprätthålla normen i deras verksamheter. Kognitionen är viktig eftersom 

kunskapen styrs av hur man uppfattar omgivningen, enligt Hydén (ibid). De tre 

nivåernas kunskap om normen kan skilja sig åt, beroende på etnicitet, genus, 

arbetssituation och utbildning (ibid). I denna undersökning operationaliseras 

kunskapsbegreppet (K) bland annat genom att undersöka vilken betydelse kunskap 

har för normen God tolksed när de tre nivåerna omsätter normen i 

tolkningsprocessen och på så sätt undersöka om bristande kunskap om normen kan 

påverka den processuella rättssäkerheten (normens efterlevnad) i 

domstolsförhandlingar. En annan aspekt av kunskapsdimensionen är i vilken 

utsträckning tolkförmedlingen eftersträvar att erbjuda tolkanvändaren kvalificerade 

tolkar, som har vilja och kompetens att följa normen God tolksed.   

4.2.3 System och möjligheter 

Den tredje dimensionen i normmodellen är system och möjligheter (SM) (Hydén 

2002b, s. 285). Hydén (ibid) menar att särskilda system i vår miljö fastställer 

huruvida exempelvis i detta fall, de tre nivåerna har möjlighet att upprätthålla 

normens efterlevnad. Systemdimensionen finns baserad i den första nivån 

(tolkförmedlingen) samt den andra nivån (tolkanvändaren och Kammarkollegiet), 

och är något som den tredje nivån (tolken) inte kan påverka. Systembegreppet 

åsyftar att klargöra vilka faktorer som kan reducera de tre nivåernas möjlighet att 

iaktta innebörden av normen (ibid). Hydén (ibid) understryker att det är ej 

tillräckligt att endast inneha viljan och kunskapen att utföra en handling, utan i 

detta fall måste de tre nivåerna få möjlighet att upprätthålla normen. Intressanta 

systemmöjligheter (SM) är de aktörer i de tre nivåerna som begränsar 

möjligheterna att följa normen God tolksed. System som exempelvis kan begränsa 

tolkens förmåga att avvika från normens bestämmelser är tolkanvändaren, 

tolkförmedlingen och Kammarkollegiet, genom att Kammarkollegiet har tillsyn 
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över tolkarna, tolkförmedlingen utifrån att avbryta samarbetet med okvalificerade 

tolkar och slutligen kan tolkanvändaren begränsa tolkens möjlighet att avvika från 

normen om domstolen (tolkanvändaren) utvecklar ”kontrollstationer” för att 

uppdaga när tolken inte följer normen. Hydén (2002b, s. 114, 117, 121-122) menar 

att normen förekommer i särskilda handlingssystem som normen blir beroende av. 

Ett av dessa handlingssystem är det ekonomiska systemet (ibid, s. 117, 121) som är 

oerhört ändamålsstyrt och handlingsinriktat. Tolkförmedlingen och tolkanvändaren 

kan delas in i ekonomiska system eftersom de delar in tolkarna i olika 

taxakategorier med olika status och arvoden. 

 

För att grundligare tydliggöra normmodellen tillämpas i denna undersökning också 

barriärmodellen för att belysa andra tänkbara faktorer som kan tydligöra 

betydelsen av normen God tolksed när den tillämpas av de tre nivåerna.   

4.3 Barriärmodellen 

Enligt Nilsson & Waldemarson (2007, s. 23) kan barriärer försvåra 

kommunikationen mellan olika parter. Faktorer som språkvanor, kultur, attityder 

och personlighet påverkar kommunikationen och tolkningen. Nilsson & 

Waldemarson (ibid, s. 24) menar att språket öppnar upp klientens inre tankar, 

värderingar och funderingar för motparten, som i det här avseendet tolkanvändaren 

inte kan uppfatta om tolken inte förmedlar tolkningen.  

 

Utifrån barriärmodellen kan man förklara att bristande problemuppfattning om 

normen kan vara en ”barriär” (ibid), försvårande omständighet, som påverkar de tre 

nivåernas möjlighetet att tillämpa normen på ett rättssäkert sätt. Om systemets 

möjligheter (tolkförmedlingen, tolkanvändaren och KamK) att kontrollera normens 

efterlevnad är bristfälliga kan det leda till att de tre nivåernas vilja att övervinna 

barriären försvagas om aktörer i nivåerna utnyttjar systemets brister. Detta kan i sin 

tur påverka rättssäkerheten när normen tillämpas i rättegångar. Själva normen God 

tolksed kan ses som en barriär (ibid) för de tre nivåerna på grund av dess 

tvådimensionalitet samt för att normen kan påverka rättssäkerheten i rättegångar.  
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4.4 Social kontroll och dysfunktion 

Syftet med normen God tolksed är att normen skall vara funktionell (fungerande) 

och på så sätt förbättra rättssäkerheten i tolkningsprocessen men när normen istället 

misslyckas i sitt syfte att upprätthålla en rättssäker tolkningsprocess, blir normen i 

detta fall enligt Vago dysfunktionell (Vago 2009, s. 22-23) (icke-fungerande). För 

att ytterligare belysa normen God tolksed och de tre nivåernas tillämpning av 

normen valdes begreppet social kontroll (Vago 2009, s. 19-20, 203-211). Den 

sociala kontrollen innebär att de två nivåerna: tolkanvändarna och tolkförmedlarna 

kan utfärda sanktioner om tolken inte följer bestämmelserna i normen (ibid) 

Tolkförmedlingen har en social kontroll (ibid) på tolkarna i det avseendet att 

tolkförmedlingen kan välja att inte ställa tolken till förfogande för tolkanvändaren 

och Kammarkollegiet kan upphäva tolkens auktorisation. I de tre nivåerna så har 

alla aktörer i stort sett någon kontroll över varandra. Även tolken har en informell 

kontroll på tolkanvändaren i de fall tolken är den enda part som uppfattar både käll- 

och målspråk (klientens modersmål samt det svenska språket) i en 

domstolsförhandling (Wadensjö 1998, s. 30).   
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5. Tidigare forskning  

Flera vetenskapliga studier visar på att tolkar genomför sitt uppdrag bristfälligt, 

men i praktiken har inte mycket genomförts för att förbättra den processuella 

rättssäkerheten. Morris (2008) samt Wadensjö (1998 s. 9, 106) menar båda att 

tolkanvändarna har en tendens att kritisera tolkens bristande kompetens men få 

tolkanvändare är beredda att förbättra tolkarnas arbetsförhållanden och betala högre 

priser för tolktjänster. Hale (refererat i Coulthard & Johnsson 2010, s. 440-453) är 

förvånad över att det fortfarande finns kvalificerade tolkar på marknaden trots att 

deras tjänster är undervärderade och underbetalda. Moeketsi (2000) understryker 

att kvaliteten på tolkningen har historiskt varit lågt med felaktigheter och 

oegentligheter.  
 

Rapporter om tolkningsprocessen i Sverige har även utförts av bland annat 

Domstolsverket (2010), Integrationsverket (1999) och forskning av Torstensson 

(2010), Fioretos et. al (2011) och Brottsförebyggande rådet (2008). Forskningen 

har inriktat sig specifikt på tolken, tolkförmedlingen och tolkanvändaren och för att 

belysa detta kommer tidigare forskning i denna studie att redovisas kategoriskt 

utifrån de tre nivåerna: tolkförmedlare, tolkanvändare och tolk. 

5.1 Tolkförmedling 

I en statlig utredning Tolkförmedling – kvalitet registrering tillsyn (SOU 2004:15) 

(Tolkförmedlingsutredningen) riktades kritik mot hur upphandlingen av tolktjänster 

fungerar, tillgängligheten på kvalificerade tolkar, samt problembilden av att 

tolkförmedlingen inte omfattas av någon ”God tolkförmedlingsed” (SOU 2004:15 

s. 16-17). Till skillnad från tolkförmedlingen, som inte har några lagliga 

restriktioner, är tolkarna reglerade av rättsregler och deras tvådimensionella norm 

God tolksed. Den statliga utredningen gav förslag på att tolkförmedlingen skall 

omfattas av lagstiftning, statlig tillsyn (undantag för vissa kommunala 

tolkförmedlingar) och obligatorisk registrering (2004:15, s. 17, 21-22). Vidare 

föreslog utredningen en översyn på kontakttolkutbildningen samt ett enhetligt 
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regelverk för tolkens arbetsrättsliga situation (ibid). Tolkförmedlingsutredningen 

(SOU 2004:15) har fortfarande inte resulterat i några förändringar. 

Integrationsverket (1999, s. 49-52), Domstolsolsverket (2010:4, s .6), 

Utvärderingsutredningen (SOU 2009, s. 19) & Fioretos et. al (2011, s. 56-58) kom 

fram till liknande förslag som tolkförmedlingsutredningen på åtgärder för att 

förbättra tolkförmedlingsprocessen. Fioretos et. al (2011, s. 57) hävdar att 

tolkförmedlingens kvalitetsarbete måste förbättras vid upphandlingen eftersom 

upphandlare allmänt har beaktat den ekonomiska aspekten (taxan) före kvaliteten 

på tjänsten. Fioretos et. al. (ibid, s. 42) menar att det föreligger en risk att 

tolkförmedlingarna utbildar ett ”b-lag” som skall vara åtkomliga när det uppstår 

sporadiska beställningar och detta kan hota rättssäkerheten. Bristen på kompetenta 

tolkar i vissa språk har medfört att tolkförmedlingar har skapat egna utbildningar 

som inte är kvalitetsäkrade av någon utomstående aktör (ibid). 

 

Sammantaget enligt tidigare forskning kan tolkförmedlingens oreglerade 

verksamhet och avsaknaden av en tydlig rättslig norm medföra att förmedlarna 

producerar ett ”b-lag” som inte har tillräckligt med kompetens eller motivation att 

genomföra uppdraget i enlighet med den tudelade normen God tolksed. Vidare 

föreligger det således en risk att tolkförmedlingen beaktar den ekonomiska 

aspekten före rättssäkerheten i tolkningsprocessen.  

5.2 Tolkanvändaren 

Torstensson (2010, 94, 96, 104) har i sin avhandling Judging the Immigrant: 

Accents and Attitudes studerat problem som kan uppstå med tolkningsprocessen i 

Sverige och menar att rättsäkerheten skulle öka om jurister (juristdomare, åklagare, 

advokat m.m.) och nämndemän hade mer kunskap om tolkningsprocessen. 

Torstensson (ibid) föreslår att anställda inom rättsväsendet bör få en grundläggande 

utbildning om hur tolkningsprocessen går till, eftersom det troligtvis skulle 

förenkla processen för alla berörda parter i en domstolsförhandling. Torstenssons 

(ibid, s. 93-94) slutsats är att bättre kunskap om kulturella skillnader, ökade 

språkkunskaper och mer förståelse för tolkningsprocessen skulle kunna ha en 
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positiv inverkan på den processuella rättssäkerheten i tolkningsprocessen. En del av 

problematiken med normen God tolksed grundar sig alltså på att tolkanvändaren 

har en bristande uppfattning om tolkningsprocessen och bristfällig förmåga att få 

kännedom om när tolken inte följer normen. Detta får stöd av Domstolsverket 

(2010:4, s. 5-6, 17, 19), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2008, s. 80), Hale 

(refererat i Coulthard & Johnsson 2010, s. 440-453), Wadensjö (1998, s. 15-16) 

samt av Fioretos et. al (2011, s. 54-55). Morris (1995) menar att rättsväsendet i 

engelskspråkiga länder har en negativ syn på hur tolken utför sitt uppdrag samt att 

domstolen ställer orimliga krav på tolken. Detta får delvis stöd av Torstensson 

(2010, s. 18) och Wadensjö (1998, s. 106–107,117-119 ) som båda belyser att det 

finns en känsla av att tolkanvändaren misstror tolkningen, eftersom tolken oftast är 

den enda aktören under en domstolsförhandling som behärskar både käll- och 

målspråket.   

 

Torstensson (2010, s. 18) samt BRÅ (2008, s. 80, 82) belyser att domstolen kan 

uppfatta att tolken inte följer neutralitetsprincipen under en domstolsförhandling 

med utgångspunkt i att klienten och tolken oftast har samma kulturella bakgrund. 

Rodman (2002) och Torstensson (2010, s. 79) menar båda att många störningar 

som uppkommer under rättegångar med hänsyn till tolkens bristande förmåga att 

följa normen, hade kunnat undvikas om klienten hade fått vissa grundläggande 

kunskaper om hur kommunikationen mellan tolk och klienten går till.  

5.3 Tolken 

Bristande tillämpning av normen God tolksed under en rättegång kan bland annat 

innebära felsägningar, att tolken gör egna tillägg eller låter bli att tolka klientens 

svar ordagrant. Under sådana här omständigheter då normen inte fullgörs av tolken 

är svåra att upptäcka eftersom tolkanvändarna oftast inte är tvåspråkiga (Wadensjö 

1998, s. 97-99). Torstensson (2010, s. 78) menar att med felsägningar avses då 

tolken genomför en felaktig tolkning av klientens yttrande. Morris (1995) belyser 

att själva begreppet rättstolkning (tolkning i domstol) är problematiskt och 
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understryker att man därför bör klargöra tydligt uppfattningen om vad innebörden 

av rättstolkning i förhållande till andra delar av tolkningsprocessen innebär.  

 

Med utgångspunkt från normen God tolksed är forskare och andra aktörer i Sverige 

tämligen entydiga vad gäller de grundläggande orsakerna till problembilden av när 

britsande normuppfyllelse kan påverka den processuella rättssäkerheten i 

rättegångar: tolkutbildningen är bristfällig, tolkens arbetssituation är undermålig, 

kulturella skillnader försvårar tolkens möjlighetet att iaktta neutralitetsprincipen 

samt att tolken inte besitter tillräckligt med kompetens (Integrationsverket 1999, s. 

49-52; Domstolsverket s. 17-19; Fioretos et. al 2011, s. 16, 19; Wadensjö 1998, s. 

15-16, 155-156 & Torstensson 2010, s. 70, 77). Torstensson (2010, s. 70) hävdar 

att tidsfaktorn troligtvis är den mest betydelsefulla förklaringsfaktorn till att det 

uppstår problem i tolkningsprocessen. Vidare poängterar Torstensson (ibid, s. 78, 

104) att en faktor som kan försämra tolkningsprocessen i en rättegång är då 

klienten har svårt att uttrycka sig verbalt. Wadensjö (1992) diskuterar att under 

vissa omständigheter drar tolken nytta av att det är endast han som är tvåspråkig 

och lägger sig i klientens svar. Detta får även stöd av Fioretos et. al (2011, s. 16) 

som menar att kulturella skillnader försvårar tolkens möjlighet att vara neutral. 

Wadensjö (1998, s. 96-97) påtalar att vid analys av samtal mellan tolk och klient 

påvisas att tolken framställer egna versioner av klientens yttranden. I övrigt 

instämmer Hale (refererat i Coulthard & Johnsson 2010, s. 469-483) i att tolkens 

utbildning och arbetsrättsliga situation måste förbättras och Moetiski (2000) 

vidhåller att kvaliteten på tolkningen hade förbättrats om utbildningen för alla 

parter i tolkningsprocessen hade varit bättre.  
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6. Metod 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning 

normen God tolksed påverkar rättssäkerheten i domstolsförhandlingar. Med 

utgångspunkt i detta, var avsikten inte att genomföra en kvantitativ studie utan en 

kvalitativ metod valdes för att kunna besvara forskningsfrågan på ett relevant sätt. 

En kvalitativ metod bedömdes dessutom vara en bättre metod för att förstå de tre 

nivåernas: tolkförmedlarnas, tolkanvändarnas och tolkarnas problembilder. Bryman 

(2011, s. 41) belyser att den forskare som är intresserad av att förstå individers 

handlingar, tankar och särskilja olika handlingsmönster bör huvudsakligen använda 

sig av en kvalitativ ansats.  

 

Den kvalitativa undersökningsdesignen som valdes är dokumentanalys och semi-

strukturerade intervjuer. Dokumentanalysen består av analys av dokument från 

statliga myndigheter, bland annat rättsfall, statliga offentliga utredningar och 

propositioner (Bryman 2011, s. 494). Vid varje intervju tillämpades en 

intervjumanual med olika teman (se bilaga 2, 3 samt 4). Med semistrukturerad 

intervju avses att intervjuaren har en samling frågor som liknar ett frågeschema 

men utan någon bestämd ordningsföljd på frågorna (Bryman 2011, s. 206). En 

semistrukturerad intervju ger större möjligheter att fördjupa svaren och att ställa 

uppföljningsfrågor än andra intervjuformer (ibid).   

6.1 Deltagarna i intervjuundersökningen 

I den här studien medverkade totalt sex personer. Intervjupersonerna är två 

juristdomare (tolkanvändare), två tolkar och två tolkförmedlare. Av dessa sex 

deltagare är fyra medverkande män och två deltagare kvinnor. Ett kortare 

telefonsamtal med en handläggare från Kammarkollegiet och en kanslianställd vid 

en tingsrätt i södra Sverige genomfördes också för att klargöra problembilden av 

normens rättsliga dimension och hur det går till när tolkanvändaren beställer en 

tolk. Urvalet gjordes utifrån ett målinriktat urval eftersom det ansågs relevant att 

välja ut de respondenter som kunde besvara syftet med undersökningen och dess 
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frågeställningar (Bryman 2011, s. 434). Orsaken till att inte fler intervjupersoner 

intervjuades grundar sig på att ytterligare personer inte skulle förändra förståelsen, 

en mättnadskänsla uppkom samt att tidsaspekten reducerade möjligheterna till att 

göra fler intervjuer. Respondenterna valdes inte ut slumpmässigt eftersom det inte 

förelåg något vidare intresse av att generalisera resultatet till andra grupper. Ryen 

(2004, s. 71-73) menar att urvalet skall bestå av variation i populationen och i 

denna uppsats bedömdes variationen vara motiverad.  

6.2 Genomförande av intervjuerna 

Alla nämnda intervjuer spelades in med en diktafon och därefter transkriberades 

intervjuerna för att sedan analyseras. Respektive intervju pågick i cirka 70 minuter. 

Bryman (2011, s. 131-140) & Ryen (2004, s. 155-158) är båda överens om att tillit, 

anonymitet och konfidentialitet är viktiga principer som forskaren måste ta hänsyn 

till. Ryen (2004, s. 157) påtalar att det är viktigt att ge skydd åt respondenterna så 

att läsaren inte kan lokalisera respondenten eller på något sätt orientera sig fram till 

vem intervjupersonen i undersökningen är i verkligheten. Det ovannämnda 

klargjordes för de som intervjuades innan intervjuerna startades. I studien 

förekommer inga personliga namn, ingen ålderskategori och dessutom anges inte 

namnet på tolkförmedlingarna eller på tingsrätten som juristdomarna arbetar vid.  

6.2.1 Genomförande av intervjuer med tolkförmedlare och urval  

Två tolkförmedlare valdes ut för intervjuer eftersom jag i uppsatsen ville undersöka 

hur normen God tolksed ”filtreras” genom tolkförmedlingen (se bilaga 3). Urvalet 

gjordes med utgångspunkt från att en kontakt informerade mig om att 

Tolkförmedling (A) hade fått beröm samt att Tolkförmedling (B) hade fått utstå en 

hel del kritik. Intervjun med Tolkförmedling (A) genomfördes vid 

tolkförmedlarens arbetsplats en vardagseftermiddag i början av november (2011). 

Anledningen till varför denna miljö valdes baserar sig på att det var smidigast att 

utföra den vid intervjupersonens arbetsplats eftersom här fanns det tillgång till 

lokaler. Det fanns inga störande faktorer vid intervjun utan den utfördes utan 

problem. När intervjun med Tolkförmedling (A) avslutades påtalade jag att det 
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vore av intresse att intervjua ytterligare en tolkförmedling och genom 

Tolkförmedling (A:s) personliga kontakter genomfördes en intervju med 

Tolkförmedling (B) en vardagsförmiddag i slutet av november (2011) vid dennes 

arbetsplats. Jag vill understryka att när jag för tolkförmedling (A) påvisade att jag 

var intresserad att intervjua en annan tolkförmedling så klargjorde jag att 

Tolkförmedling (B) var av största intresse.  

6.2.2 Genomförande av intervjuer med tolkanvändare och urval 

Juristdomarna (2 st.) valdes som representanter för tolkanvändarna (andra nivån i 

de tre nivåerna) därför att domstolen är en flitig användare av tolktjänster och 

juristdomarna är centrala aktörer under domstolsförhandling och således tillämpare 

av normen God tolksed (se bilaga 2). Respondenterna valdes ut utifrån ett 

kvoturval, genom att lagmannen på tingsrätten informerades om att det fanns 

intresse att intervjua en manlig och en kvinnlig juristdomare (Bryman 2011, s. 

207). Intervjuerna genomfördes i en av tingsrättens lokaler en vardagseftermiddag i 

mitten av november (2011). Anledningen till att denna plats valdes var för att 

intervjupersonerna arbetar vid aktuell tingsrätt. Det fanns inga störande faktorer i 

miljön som påverkade intervjun på ett negativt sätt. Vidare var en intervju med 

tolkanvändaren (juristdomarna) av relevant betydelse för att förstå hur de får 

kännedom om när tolken inte följer normen God tolksed.  

6.2.3 Genomförande av intervjuer med tolkarna och urval 

Urvalet av tolkar gjordes på kategorierna rättsolk (Tolk 1.) respektive auktoriserad 

tolk (Tolk 2.) eftersom dessa tolkar är bundna av normen God tolksed och det 

betraktades därför mer relevant att välja ut dessa tolkar i studien (se bilaga 4). 

Urvalet gjordes genom att en kontakt gav mig kontaktinformation till de två tolkar 

som ingår i intervjuundersökningen. Intervjun med den första tolken (Tolk 1) 

genomfördes vid en stor bröllopslokal under en vardagsförmiddag i början av 

november (2011). Detta är inte den ultimata miljön för en intervjuundersökning 

men intervjun påverkades inte av den sociala miljön eftersom det fanns väldigt få 

personer i lokalen och intervjun genomfördes långt borta från närmaste omgivning. 
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Anledningen till att just denna plats valdes var för att respondenten hade precis 

avslutat ett tolkuppdrag och på förslag från tolken som intervjuades (Tolk 1) valdes 

denna lokal. Detta är således ett snöbollsurval. Nackdelen med snöbollsurval är att 

”den som kastar snöbollen” kan välja att välja ut personer som passar honom och 

det kan således bli en sneddrivenhet (Bryman 2011, s. 196). Intervjun med den 

andra tolken (Tolk 2) gjordes i intervjupersonens hem under en lördagsförmiddag i 

slutet av november (2011). Alla intervjuer pågick tills det inte fanns fler frågor att 

ställa ur manualen och tills det att respondenterna inte hade något mer att tillägga.  

6.3 Validitet och reliabilitet  

Med reliabilitet avses hur tillförlitlig studiens resultat är och om resultatet kan 

reproduceras under andra omständigheter av andra forskare (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 263). Validitet definieras såsom att det som var åsyftat att mäta också mäts 

(ibid, s. 264). I en undersökning är validiteten bunden av i vilken utsträckning 

teoretiska utgångspunkter (tematisering) (ibid) är relevanta i uppsatsen. 

Normmodellen och barriärmodellen användes som analysverktyg för att förklara 

problematiken med den tudelade normen God tolksed. Validiteten i intervjuerna 

(ibid) skiljer sig åt beroende på hur väl tillförlitlig intervjupersonernas rapporter är. 

Det går inte att bortse från att respondenternas versioner mycket väl bedömdes 

felaktigt eller att andra faktorer påverkade intervjuerna negativt. Valet av 

intervjupersoner bedöms dock som valida men fler respondenter hade varit positivt. 

I analysen (ibid) styrs validiteten av hur väl forskningsfrågorna och syftet med 

undersökningen är valida och hur pass välgrundade tolkningarna är. Tolkningarna 

uppskattades på ett genomtänkt sätt, men det går ej att utesluta att något 

missbedömdes eller feltolkades. Med utgångspunkt i att denna uppsats är en 

kvalitativ studie föreligger det en risk att empirin i uppsatsen med stundom har 

tolkats felaktigt. Ett problem med studien är att resultatet inte går att generalisera 

över någon större population eftersom undersökningen endast består av sex 

deltagare.   
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7. Redovisning av empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet av mitt fältarbete. Resultatet struktureras 

utifrån de tre nivåerna: tolkförmedlare, tolkanvändare och tolk och med 

utgångspunkt i normmodellen (2002b, s. 280-281) belyses de tre nivåernas 

problembild av normen: (V), (K) (SM) (ibid). I relation till detta undersöks också 

innebörden av övergripande systemfaktorers betydelse för möjligheten att uppfylla 

normen God tolksed och därmed rättssäkerheten i våra domstolar.  

7.1 Redovisning av intervju med tolkförmedlarnas problembild 

Tolkförmedlarna som intervjuades berättar att de på förhand testar tolkens 

kvalifikationer och om han sålunda är tillräckligt kvalificerad för att utföra ett 

uppdrag hos en tolkanvändare. Tolkförmedlarna kategoriseras som Tolkförmedling 

A (TFA) och Tolkförmedling B (TFB).  

 

TFA: ”Vi kräver av våra tolkar att de har utbildning. Vi testar våra tolkar i 

ett test innan de går ut på uppdrag, om de är kompetenta nog eftersom vi 

måste veta om de kan tolketik och om de kan tillräckligt mycket svenska.” 

 

TFB: ”Vi har olika tester såsom introduktionssamtal, ingång till 

utbildningsmaterial. Vi har egna tester och där får tolkarna reda på vår 

policy. De nya måste gå en introduktion på minst sexton timmar och oftast 

tjugo timmar. Då går man igenom tolketik och sådana saker, hur placerar jag 

mig i salen och så. Detta är ett absolut krav. [!]” 

 

Respondenterna (tolkarna) redogör sitt missnöje med Tolkförmedling (B:s) 

bokningssystem, och med hänsyn till det var det viktigt att även Tolkförmedling 

(B) fick ge sina synpunkter om detta. Tolkförmedling (B) påvisar ett missnöje med 

bokningssystemet men att systemet införskaffades på grund av tolkanvändarens 

ökade krav.  
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TFB: ”XX [Tolkförmedling B] har ett nytt program och där kan man se på 

datorn vilka tolkar som är tillgängliga. Då kan man gå in på geografi, 

tillgängliga tolkar och sedan på albansktolkande tolkar. Om det finns 

tillgängliga tolkar så skickar man ut sms till tre eller fyra tolkar och lämnar 

uppgifter om uppdraget.” 

 

I: Hur tycker du att detta fungerar? 

TFB: ”Det kunde ha fungerat bättre. Logistiken är inte alltid det bästa och 

det är stor press. Vi är medvetna om problemet så man försöker lösa det.  

Egentligen gillar jag inte systemet med att den som svarar först får 

uppdragen men på grund av avtalet så blir det såhär. Men för XX 

[Tolkförmedling B] är det ett måste, vi måste ge svar inom två timmar.” 

 

TFA: ”Sms:en har blivit jätteproblem eftersom tolkarna har på telefonerna på 

under uppdrag [som de inte får]. Samtidigt som de har uppdrag kan de sitta 

och trycka på telefonen. Jag pratade med en tolk och hon vet att vissa tolkar 

bara sitter hemma och trycker på telefonen hela tiden. Jag ser att 

rättssäkerheten är i gungning, det gör jag [!].” 

 

Tolkförmedling (A) och (B) belyser båda att sen ankomst och utebliven närvaro är de mest 

återkommande klagomålen på tolkarna. Tolkförmedlarna som intervjuades menar att 

klagomålen ”filtreras” (förebyggs) genom samtal med tolken för att förebygga att liknande 

klagomål uppkommer från tolkanvändarna.   

  

TFA: ”Varje gång jag får klagomål kallar jag in tolken för samtal. Vi kan ge 

de skriftlig varning eller göra så att de förlorar uppdrag. Det gör vi alltid.”  

 

TFB: ”Alla avvikelser som tolkanvändarna rapporterar går in i ett system. De 

[tolkanvändarna] ringer och säger att tolken inte är på plats. Då går ett sms 

till tolken och han får då möjlighet att förklara sig. Jag kallar tolken till 

samtal och förklarar att kunden [tolkanvändaren] exempelvis anser att du 

pratade över huvudet, du tog över samtalet, du förklarade saker som ingen 

har sagt kan jag säga till tolken.” 

 



31 

 

TFA: ”Sen ankomst är det vanligaste klagomålet eller att de uteblir. Det har 

förekommit att kunden [tolkanvändaren] har sagt att jag har intrycket att 

tolken inte tolkat allt, kanske de gjorde förkortningar på något.” 

 

TFB: ”Försenad tolk, utebliven tolk, bristande språkkunskaper i något eller 

båda språken, det håller inte till tolketiken, lägger sig i, eller att de förklarar 

något felaktigt är klagomål som vi kan få in.”  

 

Överskådligt uppvisar intervjuerna med Tolkförmedling (A) och (B) att de kräver 

att tolkar (som inte har dokumenterad kompetens) genomgår en 

introduktionsutbildning. Resultatet visar att tolkförmedlarna är missnöjda med 

bokningssystemet men Tolkförmedling (B) menar att bokningssystemet har 

införskaffats för att bemöta tolkanvändarens krav. Tolkförmedlarna som 

intervjuades påtalar de vanligaste klagomålen från tolkanvändarna är att tolken 

anländer sent till uppdraget eller att han uteblir helt. Klagomålen hanteras internt 

genom att tolkförmedlarna samtalar med tolkarna och kan leda till att tolken får en 

skriftlig varning eller att han förlorar samarbetet med tolkförmedlingen  

7.2 Redovisning av intervjuerna med tolkanvändarnas problembild 

Även domstolen, som tolkanvändare uttrycker missnöje med tolksituationen, 

särskilt då det gäller kompetensskillnader mellan tolkarna. Nivån på tolkarna 

varierar också då det gäller rena fackkunskaper på tolkarnas kunskaper. 

Juristdomarna som intervjuades påtalar att de upplever att de är utlämnade till 

tolkarna och att det därför är svårt att få kännedom om när tolken inte följer 

normen. Juristdomarna har fått beteckningen JM (Juristdomare Man) samt JK 

(Juristdomare Kvinna). 

 

JM: ”Det är väldigt varierande kvalité, vi har extremt duktiga tolkar men 

tyvärr så har vi också riktiga bottnar. Det finns tolkar som knappt lyssnar på 

vad som sägs. /.../ Vi är i händerna på tolkarna, vi kan ju ibland se att den 

tilltalade eller misstänkte pratar över huvudet, sen får man då fråga förstår ni 

verkligen varandra. /…/ När de inte förstår varandra så har vi fått avbryta 
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förhandlingen. /…/ Ibland kan frågeställningarna bli långa, och då kan 

tolkarna ge korta svar och i sådana fall undrar man om man fick med allt och 

då blir man uppmärskam.” 

 

JK: ”Det är olika nivåer på tolkarnas kunskap. Det är nog bara rättstolkarna 

och en del auktoriserade tolkar som har tillräckliga juridiska kunskaper. Vi 

känner oss lite i händerna på tolkarna och tolkförmedlingar, men vi kan efter 

förhandlingar säga till tolkförmedlingen att den här tolken vill vi inte ha. /…/ 

Ett problem som man kan märka är då den tilltalade pratar mycket och tolken 

översätter med fyra ord.” 

 

Intervjupersonerna (juristdomarna) anser att tolken inte har följt normen God 

tolksed när han utelämnar något i klientens svar, i det fall tolken har bristande 

språkkunskaper och när han genomför felaktiga tolkningar.  

 

JM: ”Tolkfel, är då de [tolkarna] i viss sak missleder oss eller ger ett felaktigt 

svar som den tilltalade inte säger och vi lägger det till grund för vår dom, då 

är det riktigt illa. /…/ Det kan vara om tolken lägger sig i, inte ger hela 

bakgrunden till det saken gäller och inte tolkar allt fullständigt och tolkar 

något som inte är hela sanningen.” 

 

JK: ”Tolkfel kan vara om man tycker att svenskan är så dålig att tolken inte 

förstår vad den tilltalade säger men det kan också vara att den tilltalade själv 

avbryter och säger att detta är fel. Feltolkningar är en sak, men det finns 

också de fall där tolken utelämnar något i klientens yttrande.” 

 

Respondenterna (juristdomarna) klarlägger att det är svårt att få kännedom om när 

tolken inte agerar i enlighet med normen God tolksed eftersom tolken oftast är den 

enda aktören i en domstolsförhandling som har förmåga att uppfatta både klientens 

språk och det svenska språket.   
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JM: ”Vi kan få kännedom om dåliga tolkar genom träffar med domare och så. 

Det kan vara att man under en rättegång märker att något i tolkens tolkning 

inte stämmer genom att ställa kontrollfrågor. Men vi är ju i händerna på 

tolken och vi har ju ingen tolk som kontrollerar att det stämmer. /…/ Dock så 

tas ju allt på band”. 

 

JK: ”Rättegången avslutar man inte om jag visste att det har förekommit 

feltolkningar utan då hade man fått ställa in förhandlingen och hämta in en 

ny tolk. Men har den avslutats så får man inte reda på något mer. Då kan 

man överklaga till hovrätten och undersöka ljudbandet. /…/ Vi får upptäcka 

själva och vara uppmärksamma.”  

 

Tolkanvändarna som intervjuades (juristdomarna) belyser att de inte har någon 

specifik utbildning om tolkningsprocessen och ställer sig därför positiva till att 

medverka i en introduktionskurs. Vidare berättar intervjupersonerna att det krävs 

påtagliga och konkreta fall av bristande normuppfyllelse av God tolksed för att 

tolkanvändaren skall framföra klagomål på tolken hos tolkförmedlingen.  

 

JM: ”Det klagas på tolkningen, eller att den tilltalade protesterar att tolken 

utelämnar något eller tolkar fel. Det handlar om att tolken inte klarar av att 

tolka, det är hans skicklighet. /…/ Det krävs att det är graverande exempel för 

att vi skall klaga på tolken hos förmedlingen.” 

 

JK: ”Det krävs att de [tolkarna] är ganska dåliga, att de är dåliga på det 

svenska språket för då hör vi att det är dåligt. En arabisk tolk har vi inte 

förmåga att bedöma hur bra den är. /.../ En del tolkar förstår inte uppdrag 

riktigt, just det att de skall tolka allt och inte dra ihop saker.” 

 

Sammantaget visar resultatet av intervjuerna med juristdomarna att tolkanvändarna 

har svårt att kontrollera normens efterlevnad, eftersom de exempelvis saknar 

tillräckliga språkkunskaper i klientens språk. Vidare hävdar respondenterna 

(juristdomarna) att diskrepansen mellan kompetens hos tolkar som har 

dokumenterad kompetens (auktorisation) och andra tolkar är påtagligt stor. 
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7.3 Redovisning av intervjuerna med tolkarnas problembild av normen 

Tolkarna som intervjuades anser generellt att tolkar som genomför uppdrag hos 

tolkanvändare (domstolen) inte har tillräckligt med kompetens för att kunna iaktta 

God tolksed. Respondenterna belyser att ett tydligt problem är att tolkarna inte är 

tvåspråkiga (käll- och målspråk). Intervjupersonerna har fått förkortningen (AT) 

som står för auktoriserad tolk och (RT) som avser intervjun med rättstolken.  

 

AT: ”Alla tolkar har inte god kompetens, långt ifrån. Förr kunde 

förmedlingar ta folk från gatan bara för att man var från ett annat land. /…/ 

Många tolkar idag är varken bra på svenska eller albanska.” 

 

RT: ”Tolkarnas kompetens är mycket låg, men det finns de som är bra. Det är 

alltför många som inte skulle vara kvalificerade i annat arbete än som tolk. 

Det finns tolkar som inte kan hantera grundläggande begrepp, inte bara 

terminologin. /…/ Det finns tolkar som inte kan kallas tvåspråkiga utan 

halvspråkiga.”  

 

Intervjupersonerna (tolkarna i uppsatsen) anser att svårigheterna med att följa 

normen God tolksed i en domstolsförhandling är främst i de avseenden då rättens 

ledamöter (domstolen) inte är vana att prata genom en tolk. Respondenterna 

belyser att övriga svårigheter med tolkuppdraget i rättegångar är praktiska saker 

såsom vart tolken ska sitta i salen, det formella språket och förståelsen av juridiska 

begrepp och rent allmänna begrepp.   

 

AT: ”Ordförande [juristdomaren] är framförallt inte vana att tala genom 

tolk, de pratar för fort.  Det svåraste är den formalia delen, att hänga med. 

Det svåra är också när åklagaren ska läsa sitt yttrande då går det snabbt. /…/ 

Vidare finns det juridiska begrepp på svenska som är väldigt svåra att tolka 

på albanska och där får man vara fantasifull och tolka något förståeligt. Då 

får jag göra en omskrivning så att budskapet iallafall kommer fram.” 
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RT: ”Svårigheter med tolkning i rättegångar är att tolkanvändaren inte vet 

hur man skall kommunicera med mig. Det som är svårt är också praktiska 

saker eftersom man tolkar i realtid. /.../ Svårt att tolka åt personer som inte 

har tillräcklig verbal förmåga i det egna språket. Tolkanvändaren tror att det 

är tolken som inte har stort ordförråd men det är klienten som kanske 

använder totalt 30 ord i vardagslivet.” 

 

Respondenterna (tolkarna) erfar att det finns juristdomare som har bristfällig 

kunskap om tolkningsprocessen samt att rättens ordförande felaktigt missbedömer 

tolkens roll. Tolkarna i intervjuundersökningen illustrerar att tolkanvändaren 

(domstolen) inte förstår normen i tolkuppdraget och det är de kritiska till. 

 

AT: ”Det skiljer sig, de finns de [juristdomare]som har bra kompetens men de 

finns de som inte har ett hum om vad tolken gör. Många domare vet inte 

tolkens roll, de tror att vi är någon slags anhörig till klienten. Jag kan känna 

mig kränkt över att de inte sätter sig in i vårt arbete. Jag är tolk, jag är 

auktoriserad men ändå blir man behandlad som någon slags förlängd arm till 

klienten.” 

 

RT: ”Det finns domare som tolkarna skämtar om.  Ett problem är att det finns 

en benägenhet att förväxla tolken med den andra invandraren som har begått 

brottet eller klienten. De tror att vem som helst som förstår två språk kan 

kalla sig tolk. En gång sa en tolkanvändare att om en tolk tolkar i rätten så är 

han rättstolk. Numera förväntas det inte att tolken skall kunna så bra svenska 

tack vare oseriösa företag. [tolkförmedlare]/…/ Det finns också en 

benägenhet att använda tolken som ombud.” 

 

Intervjupersonerna (tolkarna) är missnöjda över att tolkförmedlingen saknar 

auktorisation eller att det inte krävs någon formell kompetens. Tolkarna är särskilt 

frustrerade med hur upphandlingen går till mellan tolkanvändaren och 

tolkförmedlingen, som de menar är till nackdel för tolkens arbetssituation.  
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AT: ”Jag tycker att det här med upphandlingen skapar oro hos tolkarna. Jag 

undrar verkligen hur upphandlingen går till, hur kan de säga att de har 

massa tolkar registrerade utan att fråga tolkarna. /…/ Jag tycker inte det är 

bra att tolkförmedlingen inte har någon auktorisation eller restriktioner.” 

 

RT: ”Jag tycker det är dåligt att de inte har några lagliga restriktioner eller 

auktorisationer. /…/ Sen med upphandlingen så struntar myndigheterna i 

upphandlingen, den fungerar inte alls. Den som ger det lägsta priset vinner. 

Många tolkförmedlingar [bland annat Tolkförmedling (B)] anger att de har 

tillgång till tolkar trots att de inte har frågat mig om jag vill vara med.”   

 

Tolkarna som deltog i undersökningen är negativt inställda till Tolkförmedling 

(B:s) bokningssystem, som påverkar deras arbetssituation negativt. De menar att 

bokningssystemet inte kontrollerar tolkens kompetens och har medfört att de inte 

stänger av sina mobiltelefoner under uppdrag.   

 

AT: ”Jag tycker det är hemskt. Det handlar bara om pengar för de 

[Tolkförmedling (B)]. Det är helt sjukt att de har skapat program som man 

inte kan kontrollera tolkarnas kompetens på. Det har lett till att tolkarna inte 

stänger av telefonen samt att man hela tiden har telefonen i sin hand för att 

kunna svara så fort som möjligt. De [Tolkförmedling (B)] tänker mer på 

pengar än rättssäkerheten.” 

 

RT: ”De [Tolkförmedling B] skickar sms till 20-30 tolkar. Då blir det inte den 

tolk som är mest kompetent utan den tolk som svarar snabbast på sms:et som 

får uppdraget. Systemet är inte rättssäkert och har gjort att tolkarna inte 

stänger av telefonerna när de är på ett uppdrag.”    

 

Sammanfattningsvis menar de tolkar som intervjuades att problembilden med 

tolkuppdraget är rent praktiska saker, ordförandens bristande förmåga att tala 

genom tolk samt bokningssystemet. Tolkarna känner sig inte tillfredställda med 

Tolkförmedling (B:s) bokningssystem, som de menar inte är rättssäkert eftersom 

systemet inte kan kontrollera att den mest kvalificerade tolken får uppdraget.  
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8. Analys av empiri 

I detta avsnitt i uppsatsen presenteras analysen av mitt fältarbete i relation till syfte, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Analysredovisningen redovisas 

utifrån de tre nivåerna: tolkförmedlarnas, tolkanvändarnas och tolkarnas 

problemuppfattning om normen och inom varje kategori kopplas analysen av det 

empiriska materialet till syftet med studien, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Utifrån normmodellen (Hydén 2002b, 280-281) och 

barriärmodellen (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23) analyseras problembilden av 

normen God tolkseds tvåsidighet. Normens två sidor: den rättsligt bindande halvan 

och den icke-rättsligt bindande är komplicerad eftersom normuppfyllelsen påverkas 

av normens otydlighet och de tre nivåernas problemuppfattning. 

Problemuppfattningen av normen grundar sig på att den rättsligt bindande 

dimensionen har två dimensioner. Halva sidan av den rättsliga normen stadgar att 

tolken skall iaktta God tolksed, inte uppträdda oredligt eller genomföra uppdraget 

orätt (9, 14 §§ tolkförordningen). Den andra halvan av den rättsligt bindande 

normen föreskriver att tolken skall beakta neutralitetsprincipen och återge all 

information så exakt som möjligt (14-17 §§ KAMFS 2004:1). Problembilden av 

den rättsliga sidan av normen är att kunna tolka vad som egentligen är God tolksed 

eftersom det inte anges tydligt någonstans i den rättsliga dimensionen av normen. 

Den andra dimensionen av normen består av vägledande rekommendationer från 

Kammarkollegiet som tolken skall sträva att efterfölja (God tolksed 

Kammarkollegiet 2010). Dessa vägledande rekommendationer belyser vad som kan 

avses med God tolksed. Problemet är att denna dimension inte är rättsligt bindande 

för tolken och detta skapar problem för de tre nivåernas uppfattning av normen. 

Förhållandet mellan tolkförordningen och innebörden av normen God tolksed kan 

ses som en barriär (försvårande omständighet) (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 

23) när normen tillämpas av de tre nivåerna.  

 

Tolkarna som intervjuades skildrade att faktorer som påverkar tolkarnas möjlighet 

att följa normen God tolksed i en domstolsförhandling är bland annat praktiska 

faktorer, språket men främst dilemmat med att tolkanvändaren och klienten ibland 
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inte förstår hur man skall tala genom en tolk. Detta är faktorer som kan kopplas till 

syftet med uppsatsen och analysera i vilken omfattning dessa faktorer påverkar 

rättssäkerheten i domstolsförhandlingar. Problembilden av att tolkarna inte kan 

hantera begreppen medför att den auktoriserade tolken i intervjuundersökningen 

ibland skapar rättsosäkra tolkningar av svåra begrepp. Under omständigheter då 

tolken avviker från normen God tolksed på liknande sätt kan resultatet bli att tolken 

genomför felaktiga tolkningar på grund av bristande kompetens (K) (Hydén 2002b, 

280-281) och bristen på normuppfyllelsen kan i sådana fall hota rättssäkerheten i 

rättegångar om klienten systematiskt feltolkas.  

8.1 Tolkförmedlarnas problemuppfattning om normen 

8.1.1 (i) Hur normen ”filtreras” genom tolkförmedlarna 

I detta avsnitt belyses hur normen God tolksed ”filtreras” genom tolkförmedlingen. 

Tolkförmedlare (A) och (B) belyste båda att de kräver att tolkar utan dokumenterad 

utbildning eller auktorisation deltar i en introduktionsutbildning som avslutas med 

ett test, för att på sätt ”filtrera” ut de som inte är tillräckligt kvalificerade.  

Problembilden av ”filtreringen” är att introduktionsutbildningen är en barriär som 

tolkarna måste komma över (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23) men barriären är 

dock (ibid) inte kvalitetsäkrad av någon extern aktör. Detta frambringar utrymme 

för att tolkförmedlingarna skapar ett tolklag som består av ett a-lag (auktoriserade 

tolkar, tolkar med utbildningsbevis och rättstolkar) samt ett b-lag utan någon 

dokumenterad utbildning (annan tolk). ”Filtreringen” kan medföra att det uppstår 

en konkurrenssituation mellan a-laget och b-laget eller att tokförmedlingen 

utnyttjar b-laget för att generera större vinster och mindre kostnader, eftersom b-

lagets ersättning är mindre än a-lagets. Tolkförmedlingens ställning som ett 

ekonomiskt system (Hydén 2002b, s. 114, 117, 121-122) kan leda till att 

tolkförmedlingens vilja (V) (ibid, 285) att erbjuda tolkanvändaren tolkar från b-

laget ökar om tolkanvändaren eller tolkförmedlingen tar hänsyn till ekonomiska 

aspekter framför den processuella rättssäkerheten i tolkningsprocessen och på sätt 

undvika att anlita a-laget. Fioretos. et. al (2011, s. 42) menar att b-laget hotar 
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rättsäkerheten i tolkningsprocessen. Tolkförmedlingens ”filtrering” av normen God 

tolksed som ett a-lag och b-lag kan sålunda påverka den processuella rättsäkerheten 

i en domstolsförhandling om diskrepeansen i kompetensen mellan a-laget och b-

laget är påtagligt stor.    

 

Dilemmat med att tolkförmedlingen inte omfattas av någon rättslig reglering 

reducerar tolkanvändarens möjlighet att rättsligt alltid kräva tolkar från a-laget eller 

begära att tolkförmedlingen kvalitetssäkrar introduktionsutbildningen. Bristen på 

tillsyn av hur tolkförmedlingen tillämpar normen kan således indirekt leda till att 

normen God tolksed hotar den processuella rättssäkerheten i domstolsförhandlingar 

om tolkförmedlingen låter b-laget tillämpa normen i rättegångar. Bristen på tillsyn 

och rättslig reglering har även kritiserats i tidigare forskning och rapporter såsom 

tolkförmedlingsutredningen (2004:15, s. 21-22), Integrationsverket (1999, s. 49-

52), Domstolsverket (2010:4, s. 6), Utvärderingsutredingen (SOU 2009, s. 19) och 

Fioretos et. al (2011, s. 56-58) som istället föreslår att tolkförmedlingen borde 

omfattas av tillsyn och restriktioner, obligatorisk registrering samt att 

tolkförmedlingen borde följa en God tolkförmedlingsed.   

8.1.2 Arbetssituation 

Ytterst är tolken en uppdragstagare och inte en arbetstagare hos tolkförmedlingen.  

Problembilden av denna arbetssituation som tolkförmedlingen har skapat innebär 

att deras vilja att erbjuda tolken fortlöpande utbildning minskas, eftersom de endast 

uppfattar tolken som en temporär uppdragstagare. Tolkförmedling som ett 

ekonomiskt system (Hydén 2002b, s. 114, 117, 121-22) är en barriär (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s. 23) som många tolkar måste bemästra för att kunna förssörja 

sig och i detta fall menar Vago (2009, s. 19-20, 203-211) att tolkförmedlingen har 

en social kontroll över tolkens arbetssituation. Den sociala kontrollen kan försvåra 

tolkens möjlighet att framföra klagomål eller minska b-lagets vilja att avstå från 

uppdrag som de inte är tillräckligt kvalificerade för, eftersom varje nekande svar 

innebär en ekonomisk förlust för tolken.  
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Ett komplicerat problem verkar vara Tolkförmedling (B:s) ”filtrering” av normen 

God tolksed. Tolkförmedling (B) ”filtrerar” (upprätthåller) normen genom att i sitt 

bokningssystem ”filtrera” tolken utifrån tolkanvändarens krav. Det övergripande 

syftet med Tolkförmedling (B:s) ”filtrering” av normen är således att anpassa sig 

till kunden (tolkanvändaren) och undvika att icke-kompetenta tolkar når 

tolkanvändaren, om tolkanvändaren kräver kvalificerade tolkar. När ”filtreringen” i 

bokningssystemet är genomförd skickar enligt Tolkförmedlare (B) 

bokningssystemet ut sms-meddelanden till tre-fyra tolkar som har klarat av 

”filtreringen”. Enligt rättstolken som intervjuades kan sms-meddelandena sannolikt 

sändas till 20-30 tolkar. Den tolk som klarar av barriären (bokningssystemet) 

(Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23) har kvar som sista barriär (ibid) innan han 

får uppdraget, att besvara sms-meddelandet snabbast av alla de andra tolkarna som 

har klarat av ”filtreringen”. Om syftet med bokningssystemet är att ”filtrera” ut 

mindre duktiga tolkar och resultatet istället blir att systemet med sms-meddelanden 

skapar utrymme för tolkanvändaren att anlita en mindre kompetent tolk, eller 

frambringar möjligheter för att den tolk som är ”först till kvarn” får uppdraget hos 

tolkanvändaren och inte den som är mest kvalificerad, så blir bokningssystemet 

dysfunktionellt (icke fungerande) (2009, s. 22-23).  

 

Tolkförmedlare (B) är personligt missnöjd med bokningssystemet men eftersom 

tolkanvändaren ställer svårhanterliga krav på tolkförmedlingen, så måste 

(Tolkförmedling B) använda bokningssystemet i sin ”filtering” av normen.  En del 

i problembilden med sms-systemet utifrån intervjun med den auktoriserade tolken i 

uppsatsen och Tolkförmedling (A) är att tolkarna blir mer angelägna om att klara 

hela ”filtreringsystemet” och alla barriärer (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 23). 

Med utgångspunkt från det riskerar ”filtreringen” av normen leda till att 

mobiltelefonen i tolkningsprocessen blir en ”barriär” (ibid) som kan påverka den 

processuella rättssäkerheteten i en domstolsförhandling, om tolken är mer 

koncentrerad på mobiltelefonen än på att utföra sitt uppdrag i enlighet med God 

tolksed. Med hänsyn till att Morris (1995, 2008) och Tolkförmedlare (B) belyser att 

tolkanvändarna ställer orimliga krav på tolkförmedlingen, finns det ändå en dold 
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vilja hos tolkanvändarna att eftersträva reella möjligheter att få tillgång till 

kompetenta tolkar men detta krav får istället motsatt verkan (Vago 2009, s. 22-23).  

8.1.3 Sanktioner och kontroll 

Tolkförmedlare (A) och (B) beskrev att tolkanvändarnas (domstolens) klagomål på 

tolken främst rör sen ankomst eller utebliven närvaro men även att tolken lägger sig 

i eller att han inte håller sig till tolketiken. Enligt Tolkförmedlare (A) samt (B) 

samtalar de med tolken och om den bristande normuppfyllelsen systematiskt 

upprepas blir sanktionen en skriftlig varning eller ekonomiska påföljder genom att 

tolken förlorar samarbetet med sin uppdragstagare och därmed en del av sin 

försörjning. Problembilden av tolkförmedlingens sanktionssystem är att den 

bristande tillgängligheten på tolkar försvårar deras vilja att helt avbryta samarbetet 

med en normbrytande tolk. Om ekonomiska faktorer eller bristen på tolkar medför 

att tolkförmedlingen inte har vilja eller förmåga att utfärda interna sanktioner, kan 

normen God tolksed påverka den processuella rättssäkerheten i 

domstolsförhandlingar eftersom den bristande sanktionsmöjligheteten kan öka 

tolkarnas vilja att inte följa normen.  

8.2 Tolkanvändarnas problemuppfattning om normen 

I vilken utsträckning påverkar tolkanvändaren (domstolen) tolkens möjlighet att 

iaktta God tolksed? Domstolen har som rättskipande nivå och tillämpare av normen 

även en ”kontrollroll” av att normens rättsligt bindande dimension följs.  

Problembilden av tolkanvändarens ”kontrollroll” av normen är att domstolen har 

bristfälliga möjligheter att kontrollera huruvida tolken följer normens innehåll, 

eftersom de (domstolen) saknar tillräckligt med språkkunskaper för att uppdaga när 

normen inte följs.  

8.2.1 Systemfaktorer 

Problembilden av tolkanvändarens möjlighet att kontrollera den tudelade normen är 

med utgångspunkt i att domstolen är helt utlämnad till tolken i de fall då den andra 

nivån (domstolen) inte har tillräckliga kunskaper i källspråket. Denna situation kan 
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skapa en benägenhet eller möjlighet (V) (Hydén 2002b, s. 185) för tolken att 

avvika från normens rättsliga dimenson på grund av att systemet (domstolen och 

Kammarkollegiet) har bristande förmåga att kontrollera normen och på så sätt få 

kännedom om när normen kan hota rättssäkerheten i en domstolsförhandling. 

Problemuppfattningen av normens mångsidighet påverkar tolkanvändarens 

förmåga att tolka när tolken avviker från den rättsligt bindande sidan av normen 

eller den icke-rättsligt bindande dimensionen är svåruppfattad.  Halva sidan av den 

rättsligt bindande normen stadgar att tolken skall iaktta God tolksed (9 § 

tolkförordningen) men för att tolkanvändaren skall ha möjlighet att uppfatta vad 

God tolksed innebär måste de beakta den andra halvan av den rättsliga normen, 

som föreskriver att tolken skall ta hänsyn till neutralitetprincipen och tolka allt så 

ordagrant som möjligt (14-17 §§ KAMFS 2004:1). Denna växelverkan mellan 

normens olika dimensioner försvårar tolkanvändarens möjlighet att få kännedom 

om när tolken inte iakttar God tolksed och således om något i klientens 

framförande bryter mot den rättsligt bindande dimensionen eller mot 

rekommendationerna. Rekommendationerna i den icke-rättsligt bindande sidan av 

normen skulle kunna fungera bättre om den innehöll en rättslig dimension, med 

hänsyn till att systemet som kontrollerar normen (Kammarkollegiet, domstolen) 

skall ges bättre förutsättningar för att bedöma under vilka omständigheter normen 

påverkar rättssäkerheten i rättegångar. Problemet med att tolkanvändaren är 

utlämnad till tolken får stöd av tidigare forskning såsom av BRÅ (2008, s. 79-80, 

Hale (refererat i Coulthard & Johnsson 2010, s. 440-453) samt Fioretos et. al 

(2011, s. 54). 

8.2.2 (ii) Hur upptäcks att normen inte följs 

Av tolkningen av resultatredovisningen av det empiriska materialet framgår att 

systemet kan upptäcka att normens mångdimensionalitet och andra lagrum inte 

följs (FL, FPL & RB) under omständigheter då domstolen förstår källspråket eller 

om klienten själv är halvspråkig (kan lite svenska och sitt modersmål) och om han 

således framför klagomål på tolkningen, eller att tolken påtagligt förkortar långa 

framföranden till några korta ord. Det faktum att intervjupersonerna 
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(juristdomarna) bedömer bristande normuppfyllelse som feltolkningar, 

förkortningar av klientens yttrande eller överträdelse av neutralitetsprincipen, bör 

således den bedömningen kategoriseras in i den rättsliga dimensionen av normen 

God tolksed eftersom den bedömningen är likställd med innebörden av 

Kammarkollegiets tolkföreskrifter (14-17 §§ KAMFS 2004:1).   

 

Tidigare forskning visar att den processuella rättssäkerheten i rättegångar skulle 

öka om rättens ledamöter hade mer kunskap om tolkningsprocessen (Torstensson 

2010, s. 94, 96; Moetiski 2000; Hale 2010, referat i Coulthard & Johnsson 469-483 

& Fioretos et. al 2011, s. 54-55). Med utgångspunkt från att domstolens 

”kontrollroll” av normens rättsliga dimension är bristfällig kan sanktionen i normen 

få svårt att avskräcka tolken att avvika från normens bestämmelser eftersom 

sanktionen sällan verkställs, på grund av att det krävs allvarliga överträdelser av 

normens rättsligt bindande mångsidighet (9 § tolkförordningen). Av 

intervjuundersökningen med tolkanvändarna framgick att tolkanvändaren kan få 

kännedom i vilken utsträckning normen påverkar rättssäkerheten endast efter en 

domstolsförhandling (om de inte har uppmärksammat det under förhandlingen) om 

klienten överklagar tingsrättens dom till hovrätten och åberopa att hovrätten 

undersöker ljudbandet.  Problembilden av normens mångsidiget ger sålunda aktörer 

i de tre nivåerna möjlighet att inte följa normen i tingsrätten som i efterhand inte 

kan kontrolleras utan att klienten överklagar. Detta innebär således att om tolken 

övervinner barriären ”tingsrätten” utan att en överklagan framställs (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s. 23) så är risken att sanktioneras minimal. Även om 

hovrätten kontrollerar ljudbandet kvarstår problemet med att bedöma i vilken 

utsträckning tolken har brutit mot den rättsligt bindande dimensionen eller mot 

rekommendationerna.   

 



44 

 

8.2.3 Sanktionsmöjligheter 

I telefonsamtal med en handläggare
3
 vid Kammarkollegiet klargjordes att det krävs 

systematiska feltolkningar under en längre period och att felen ska vara obestridligt 

allvarliga för att upphäva auktorisationen. Sanktionen i den rättsligt bindande 

dimensionen (14 § tolkförordningen) är sålunda att tolkens auktorisation kan 

återkallas. Det framstår således som att bristande sanktionsmöjligheter för 

Kammarkollegiet och tolkanvändaren är ett grundläggande problem för att 

förebygga att normen påverkar rättssäkerheten i rättegångar. För att sanktionen i 

den tudelade normen skall aktualiseras krävs främst att systemet (tolkanvändare, 

KamK) bedömer att tolken har avvikit från den rättsligt bindande dimensionen och 

inte Kammarkollegiets rekommendationer, vilket bara det verkar vara ett 

komplicerat förfarande. När detta har aktualiserats kvarstår problemet med att 

bedöma i vilken utsträckning det normbrytande beteendet har påverkat 

rättssäkerheten i rättegången eftersom det krävs synnerligen försvårande 

omständigheter (9 § tolkförordningen). Med utgångspunkt från detta bör Law in 

books (God tolksed) (Banakar 2003, s. 1-5) förändra sitt innehåll för att Law in 

action (ibid) (tillämpningen av normen) skall fungera och inte påverka den 

processuella rättssäkerheten i tolkningsprocessen. Det är vid överlappningen från 

Law in books (ibid) till Law in action (ibid) som normen stöter på problem 

eftersom de tre nivåerna: tolkförmedlarna, tolkanvändarna och tolkarna har 

skiftande problemuppfattning om normen.  

8.2.4 Kulturella skillnader som en barriär 

Ett problem i tolkningsprocessen som uppdagades i intervjuundersökningen med 

tolkarna är att tolkanvändaren (domstolen) har svårt att förstå kulturella skillnader 

och tolkens roll i domstolsförhandlingar. I tidigare forskning påvisar Morris (1995) 

att rättsväsendet i engelskspråkiga länder har en negativ syn på tolkens uppdrag 

samt att de ställer alltför höga krav på tolken. Torstensson (2010, s. 18–19, 93-94), 

Hale (referat i Coulthard & Johnsson 469-483), Fioretos et. al (2011, s. 58) samt 
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 Telefonsamtal med en handläggare vid Kammarkollegiet om normen God tolksed den 10 

november 2011. 



45 

 

BRÅ (s. 82) är inne på samma linje och menar att tolkanvändaren har en viss 

misstro på hur tolken genomför sitt uppdrag, eftersom tolken oftast har samma 

kultur som klienten. Det blir paradoxalt om tolkanvändaren kräver att 

neutralitetsprincipen i den rättsligt bindande dimensionen av normen upprätthålls, 

samtidigt som tolkanvändaren enligt intervjun med rättstolk kan säga ”fråga din 

landsman vad han egentligen menar” (intervju med rättstolk). Kulturella skillnader 

är en barriär (Nilsson & Waldemarson, s. 23) likställt med bristande 

språkkunskaper eller andra hinder, som tolkanvändaren måste förstå för att den 

processuella rättssäkerheten i domstolsförhandlingar inte skall påverkas.  

8.3 Tolkarnas problemuppfattning om normen 

8.3.1 Kunskap, vilja och motivation 

I detta avsnitt analyseras (iii) varför tolken inte följer normen God tolksed. Enligt 

intervjuundersökningen med tolkarna kan bland annat bristfälliga språkkunskaper i 

båda språken, förmågan att hantera begrepp och formalian samt tolkanvändarens 

felaktiga inställning till tolkens roll vara förklaringsfaktorer till att normen inte 

följs. Tolkens kunskap och kognition (K) kan utifrån normmodellen (Hydén 2002b, 

s. 285) således vara en faktor till varför tolken inte kan genomföra sitt uppdrag i 

enlighet med normens bestämmelser. Tidigare forskning och rapporter pekar på 

liknande förklaringsfaktorer (Integrationsverket 1999, s. 49-52; Domstolsverket s. 

17-19; Fioretos et. al s. 16, 19, 54; Torstensson 2011, s. 70, 77 & Wadensjö 1992). 

 

En annan möjlig orsak till varför tolken avviker från normens tudelade dimensioner 

kan vara att systemets (Kammarkollegiet och tolkanvändarens) ”kontrollroll” över 

normen inte fungerar i praktiken på grund av svårigheter med att tolka den tudelade 

normen God tolksed och att sanktionen i normen sålunda sällan verkställs. Tolkens 

ovilja (V) (Hydén 2002b, s. 285) att iaktta God tolksed kan sålunda öka om 

påföljden sällan aktualiseras, på grund av att tolken oftast är den enda aktören i en 

domstolsförhandling som uppfattar både käll- och målspråket, samt att sanktionen i 

normen tillåter rätt så omfattande överträdelser av normen.  
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En annan aspekt av problembilden med varför tolken inte följer normen beror även 

på tolkförmedlingens a-lag och b-lag. Tolkförmedlingens icke-kvalitetssäkrade 

utbildning kan skapa ett b-lag som inte är tillräckligt kvalificerade att följa normens 

innehåll men på grund av ekonomiska incitament så kan tolkförmedlingen ändå 

välja att erbjuda tolkanvändaren tolkar från b-laget. A-lagets vilja att sträva efter 

God tolksed skulle kunna reduceras om b-laget systematiskt bryter mot normens 

bestämmelser utan att sanktioneras. Vidare kan även tolkens arbetssituation 

påverka hans vilja att iaktta God tolksed med utgångspunkt i Tolkförmedling (B:s) 

sms-system som av intervjuundersökningen inte verkar fungera. Systemets 

funktioner (tolkförmedling, tolkanvändare) eller ovilja att kontrollera att den tolk 

som har störst möjlighet att följa normen får uppdraget (V-K) kan leda till att fel 

tolk får fel uppdrag. Tolkens förmåga att följa normen kan påverkas om 

bokningssystemet skapar ”stressade” och ”ofokuserade” tolkar, som tänker mer på 

ekonomiska stimulanser än rättssäkerheten i tolkningsprocessen.   

8.3.2. Systemfaktorer 

Respondenterna (tolkarna) berättade att ordförande i en domstolsförhandling ibland 

har svårt att skilja tolken från ett ombud. Antingen har tolkanvändaren inte kunskap 

om hur neutralitetsprincipen i den rättsligt bindande dimensionen av normen skall 

tolkas eller så har de ingen vilja att tillämpa normen. Domstolen kan sålunda 

försvåra de tre nivåernas problemuppfattning om hur normen skall tillämpas och 

tolkas och komplicera förståelsen av normens måndimensionalitet. Rodman (2002) 

& Torstensson (2010, s. 79) menar båda att tolkanvändaren och klienten behöver 

grundläggande kunskaper och språkutbildning om hur man talar genom en tolk för 

att undvika störningar i tolkningsprocessen men framför allt för att reducera 

möjligheten till att normen påverkar rättssäkerheten i tolkningsprocessen. Detta blir 

en kamp mellan (de tre nivåerna om problemuppfattningen om hur normen skall 

tillämpas) varat, hur (tolkanvändaren) anser att neutralitetsprincipen i normens 

rättsligt bindande sida skall tolkas, och börat, hur tolken och tolkförmedlingen 

uppfattar att normen skall följas (Baier & Svensson 2009, s. 26). Om tolken och 
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tolkförmedlingen är uppmärksamma på att tolkanvändaren inte har tillräckligt med 

kunskap om normens tudelade dimensioner eller möjlighet att kontrollera att den 

efterföljs, kan detta leda till att börats vilja att följa varat minskas och i sin tur 

påverka den processuella rättssäkereten i domstolsförhandlingar (ibid).  

8.3.3 Språkliga och kulturella hinder hos klienten 

Rättstolken i uppsatsen upplever att är svårt genomföra sitt uppdrag när klienten 

har problem med att uttrycka sig verbalt. Detta får stöd av Torstensson (2010, 77, 

104) som menar att tolken kan bli osäker i sitt uppdrag när klienten inte kan 

formulera sig verbalt med tanke på att då finns det inget tolken kan tolka. Språkliga 

och kulturella hinder är enligt Torstensson (ibid) ytterligare barriärer som är svåra 

att hantera i tolkningsprocessen (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23). Om tolken i 

den här aspekten ändå väljer att förmedla en tolkning till tolkanvändaren och 

formulera egna formuleringar för att undvika konfrontation med domstolen, så är 

sannolikheten stor att han bryter mot den rättsligt bindande dimensionen av 

normen. Fioretos. et. al (2011, s. 24, 58) menar att många klienter och 

tolkanvändare förstår kulturella skillnader när de skall anlita någon tolka och 

”filtrerar” ut tolkar som exempelvis inte har samma religion, etnicitet eller kön. I 

samtal med den kanslianställde vid tingsrätten redogjordes att de ibland kräver att 

tolken måste vara av kvinnligt kön när det är någon kvinnlig klient. Det komplexa i 

den här problembilden är att det inte är tolkanvändaren (juristdomaren) som 

beställer tolken utan det är någon kanslianställd vid tingsrätten och därför kan 

”tolkanvändaren” missa förståelsen av kulturella skillnader och detta kan sålunda 

påverka den processuella rättssäkerheten i domstolsförhandlingar.   
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9. Sammanfattande diskussion 

Det övergripande syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning normen 

God tolksed påverkar rättssäkerheten i domstolsförhandlingar. Vidare ville jag 

undersöka hur normen ”filtreras” genom tolkförmedlingen samt hur 

tolkanvändaren får kännedom om att tolken inte följer normen. Uppsatsen grundar 

sig på de tre nivåerna: tolkförmedlarnas, tolkanvändarnas och tolkarnas 

problemuppfattning om normen God tolksed.   

9.1 Kunskap- Vilja - Värde 

Varför följer då tolken inte den tvådelade normen God tolksed? Respondenterna i 

uppsatsen visar på olika tänkbara förklaringsfaktorer såsom att tolken har bristande 

språkkunskaper i käll- eller/och målspråket, låg utbildning, dålig arbetssituation, 

bristfällig uppfattning att uppfatta allmänna fackkunskaper och juridiska begrepp 

under en tolkningsprocess, och sammanaget leder detta till bristande 

normuppfyllelse. I intervjun med den auktoriserade tolken tydliggjordes att han 

skapar egna begrepp han när han inte uppfattar begrepp på svenska. Utifrån 

normmodellen (Hydén 2002b, s. 280) kan man klargöra att tolkens vilja (V) (ibid) 

att inte följa båda dimensionerna i normen, ökar sannolikt med hänsyn till att 

tolkanvändarens och Kammarkollegiets möjligheter att sanktionera påföljder är 

minimila. Systemets (Kammarkollegiets, tolkanvändarens) möjlighet (SM) (ibid) 

att få kännedom om när tolken inte följer God tolksed är så pass bristfällig att den 

tenderar att hota den processuella rättssäkerheten i rättegångar, eftersom tolken ser 

då en rationell möjlighet att avvika från bestämmelserna i normen. Jag menar att 

sanktionsmöjligheten (upphävande av auktorisationen) i God tolksed inte är 

tillräckligt avskräckande för att förhindra ett normbrytande beteende, med 

utgångspunkt i att sanktionen sällan verkställs av systemen (domstolen, KamK) då 

deras förmåga att upptäcka felaktigheter är bristfälliga. Detta är något som 

bekräftas i samtal med en handläggare vid Kammarkollegiet
4
, som påtalade att det 

krävs ytterst grova överträdelser av normen för att det skall vara aktuellt med 
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 Telefonsamtal med en handläggare vid Kammarkollegiet om normen God tolksed den 10 
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återtagande av auktorisationen. Slutsatsen utifrån det ovan nämnda blir att 

tolkarnas bristande språkkunskaper, låga utbildning, tolkanvändarens bristande 

kontrollmöjligheter av normen och avsaknaden av en enhetligt rättsligt bindande 

norm för tolkarna utan någon icke-rättsligt bindande dimension, är faktorer som 

kan klarlägga varför tolken väljer att inte iakttaga God tolksed. I vilken 

utsträckning den bristfälliga normuppfyllelsen påverkar den processuella 

rättssäkerheten i domstolsförhandlingar beror främst på huruvida man tolkar 

överträdelsen som rättsligt bindande eller endast som överträdelse av 

rekommendationerna. För att kunna förstå i vilken grad normen kan påverka 

rättssäkerheten måste normens tvådimensionalitet bli endimensionell och ”radera” 

bort rekommendationerna från tolkningsprocessen.  

9.2 Systemfaktorer 

I intervjuerna framkom också att systemfaktorer kan spela en viktig roll för 

möjligheten att leva upp till normen. Tolkförmedlingen som ett ekonomiskt system 

(Hydén 2002b, s. 114, 117, 121-22) kräver att tolkar utan dokumenterad kompetens 

deltar i förmedlingens egna icke-kvalitetssäkrade utbildningar. Tolkförmedlingens 

”filtrering” av normen kan medföra att det skapas ett kvalificerat a-lag och ett 

okvalificerat b-lag. Den första nivån, tolkförmedlingen, uppfattar sålunda normen 

som något som tolkarna måste känna till men de har dock ingen vidare vilja att ge 

tolkarna fortlöpande utbildning eller kvalitetssäkra sin introduktionsutbildning. 

Tolkförmedling som ett ekonomiskt system (ibid) kan beakta den ekonomiska 

aspekten framför rättssäkerheten i tolkningsprocessen, med hänsyn till att 

tolkanvändaren ställer högre krav på tolkförmedlingen, som är svåra att uppfylla 

om normen samtidigt skall följas. Detta har medfört att exempelvis Tolkförmedling 

(B) använder sig av ett rättsosäkert bokningssystem för att tillgodose 

tolkanvändarens krav, som jag anser hotar rättssäkerheten i tolkningsprocessen 

eftersom sista steget i ”filteringen” av tolkarna inte fungerar i praktiken. 

Tolkförmedlingens ”filtrering” av normen kan istället leda till att ”stressade” tolkar 

inte filtreras eller att den tolk som är mest kompetent inte väljs. Sista steget i 

”filtreringen” kan medföra att den tolk som besvarar sms-meddelandet i 
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bokningssystem snabbast erhåller uppdraget och därmed fallerar tolkförmedlingens 

möjlighet att undvika att normen påverkar rättssäkerheten negativt. I vilken 

utsträckning detta påverkar den processuella rättssäkerheten beror på vilken grad 

tolkförmedlingen beaktar den ekonomiska aspekten framför rättssäkerheten i 

domstolsförhandling. Vidare är svaret på den frågan beroende på hur många 

uppdrag b-laget får och vilken uppfattning de har om God tolksed. 

  

Jag bedömer att ”filtreringen” av normen genom tolkförmedlingen skulle förbättras 

om tolkförmedlingarnas ”filtrerande” verksamhet regleras för att övriga aktörer i de 

tre nivåerna skall kunna bilda sig en uppfattning om vilken kompetens 

tolkförmedlaren har och vilka möjligheter eller vilja tolkförmedlingen har att 

upprätthålla normen. Vidare hade en reglering av tolkförmedlingen kunnat leda till 

att viljan att utbilda sig och auktorisera kunnat öka hos tolkarna.  

 

I övrigt är slutsatsen på frågeställningen att tolkförmedlingen ”filtrerar” 

(upprätthåller) normen, i de fall då tolken inte iakttar God tolksed, genom att 

samtala med tolken och om avvikandet från God tolksed uppvisas systematiskt 

riskerar tolken att få en skriftlig varning eller i värsta fall att förlora uppdrag från 

tolkförmedlingen. Jag anser med utgångspunkt från detta att tolkförmedlingar har 

en vilja att utbilda sina tolkar och se till att de följer normen men tolkanvändarens 

orimliga krav och kostnadsberäkningarna försvårar möjligheten att samtidigt iaktta 

normen. Det är positivt att tolkanvändaren ställer krav på tolkförmedlingen men 

kraven bör också vara befogade. Tolkarna borde istället för att bara erbjudas en 

introduktionskurs få kontinuerlig kvalitetssäkrad utbildning för att tolkarna skall ha 

större möjligheter och vilja att följa den tudeladela normen.   

9.3 Tolkmissar och rättssäkerheten 

Hur får tolkanvändaren kännedom om att tolken inte har iakttagit normen God 

tolksed? Slutsatsen på den frågeställningen är att tolkanvändaren (domstolen) kan 

få kännedom om avvikelser från God tolksed endast om tolkanvändaren eller någon 

åhörare är tvåspråkiga, om klienten klagar eller om de är uppmärksamma då tolken 
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förkortar långa framföranden till någon kort mening. Vidare kan tolkanvändaren i 

efterhand uppdaga överträdelser av normen (om klienten överklagar tingsrättens 

dom) genom att undersöka ljudupptagningarna. Tolkanvändarens bristfälliga 

möjligheter att få kännedom om när tolken inte iakttar God tolksed kan sålunda 

vara en faktor till att problem med normens tvådelade dimensioner blir ännu 

påtagligare och mer problematiskt att hantera. Tolkanvändarens bristande förmåga 

att få kännedom om när tolken inte följer God tolksed påverkar allvarligt den 

processuella rättssäkerheten om något i det som tolkanvändaren inte fick kännedom 

medför att klienten fälls till ansvar på felaktiga grunder. I övrigt är svaret på den 

frågan vilka typer av överträdelser av normen som tolken genomför. Exempelvis 

har enklare feltolkningar troligtvis ingen större betydelse för dem processuella 

rättssäkerheten i tolkningsprocessen medan grova fall där tolken lägger sig i 

klientens svar eller utelämnar viktiga stycken bör ha en större betydelse.     

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen visar på behovet av ytterligare forskning inom detta område eftersom 

det är ett snabbt växande problem som hotar den processuella rättssäkerheten vid 

våra domstolar. Denna studie undersöker endast auktoriserade tolkar och rättstolkar 

och förslag på ytterligare forskning är att man även undersöker övriga kategorier av 

tolkar. Det skulle vara intressant att studera om det går att komma fram till 

liknande resultat om man genomför en kvantitativ studie. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur problematiskt God translatorsed är för översättarna 

(translatorerna) i förhållande till God tolksed. Vidare skulle man kunna studera 

andra tolkanvändare som exempelvis försäkringskassan, polismyndigheten eller 

kronofogdemyndigheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare 

 

Skyldigheter 

9 § Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra de uppdrag som 

anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed. 

     Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett uppdrag om det 

finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet 

eller självständighet. Förordning (1994:413). 

 

Upphävande av auktorisation 

14 § Om en auktoriserad tolk eller translator uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet 

eller på något annat sätt förfar oredligt, skall Kammarkollegiet upphäva 

auktorisationen. Är omständigheterna mildrande, får kollegiet i stället meddela 

varning. 

     Om en auktoriserad tolk eller translator i andra fall åsidosätter sina plikter enligt   

denna förordning eller andra författningar, får varning meddelas. Är 

omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen upphävas. 

Förordning (1994:413). 

 

Kammarkollegiets tolkföreskrifter KAMFS 2004:1 

14§ Under tolkningen skall en auktoriserad tolk återge all information så exakt som 

möjligt.  

 

15§ När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får han inte ge uttryck för sina 

åsikter och värderingar eller på annat sätt låta dessa påverka tolkningen.  

 

 

16§ När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får han inte företräda den ena 

parten inför den andra. Han får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än 

att tolka.  

 

17§ Om en auktoriserad tolk utför skriftliga översättningar får han inte ange  

beteckningen "auktoriserad tolk" på översättningen eller på annan bifogad 

handling. 
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Bilaga 2 
 

Intervjumanual Tolkanvändare 
 

1. Yrket 

a) Nuvarande sysselsättning och arbetsuppgifter.  

b) Erfarenhet. 

 

2. Kompetensnivån - Utbildningen 

a) Vilka typer av tolkar använder ni er av under rättegångar?  

b) Vad anser du om tolkarnas kompetensnivå i rättegångar? 

c) Hur säkerställer ni att tolken är lämplig för uppdrag i domstolsförhandlingar?  

d) Hur upplever du tolkarnas juridiska kunskaper?  

 

3. Domstolens kompetens om tolkar 

a) Hur stor kunskap känner du att du har om tolkningsprocessen?   

b) Hur upplever du tolkarnas insats i rättegångar?  

c) Hur upplever du faktumet att det är endast tolken som förstår vad klienten säger 

under en rättegång?  

d) Har du någon gång upplevt att tolken har genomfört en felaktig tolkning? Ge 

exempel.  

 

4. Svårigheter med tolk i en rättegång 

a) Vad anser du att ett tolkfel är under en rättegång? (Under vilka situationer kan 

det uppstå problem med tolken)? Ge exempel. 

b) Hur får rätten kännedom om att tolken inte har iakttagit God tolksed? 

c) Vad krävs för att rätten skall bedöma tolkens uppdrag som felaktigt? 

d) Vilka rättsliga konsekvenser blir det om tolken gör ett tolkfel? 

e) När huvudförhandlingen är avslutad. Vem går igenom att tolken har hållit sig till 

God tolksed? 

 

5. Tolkförmedlingen 

a) Om ni är missnöjda med en tolk, rapporter ni klagomål om tolken till 

tolkförmedlingen? (Vad brukar klagomålen handla om)?  

b) Hur upplever du tolkförmedlingen?  

c) Har ni något samarbete med tolkförmedlingen om att rapportera avvikelser som 

tolken gör?  
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Bilaga 3 

Intervjumanual Tolkförmedlare  
 

1. Yrket 

a) Nuvarande sysselsättning och arbetsuppgifter. 

b) Erfarenhet. 

c) Berätta om hur det är att jobba som tolkförmedlare.  

d) Vilka är era huvudsakliga uppgifter? 

 

2. Kompetensnivån – Utbildningen 

a) Vilka typer av kontakttolkar har ni?  

b) Vad anser du om kontakttolkarnas kompetensnivå?  

c) Hur säkerställer ni att kontakttolken är lämplig för uppdrag i rättegångar?  

 

3. Svårigheter med jobbet 

a) Vilka svårigheter finns med ditt jobb? Ge exempel.   

b) Hur ser tillgängligheten ut för auktoriserade tolkar/rättstolkar?  

c) Hur upplever du konkurrensen från privata tolkförmedlingar? 

(Bokningssystemet) 

d) Vilka konflikter är vanliga i ditt jobb? Exempel.  

  

4. Tolkanvändaren 

a) Berätta om beställningsprocessen? (upphandling) 

b)På vilket sätt bemöter ni klagomål från domstolen? (Vad brukar klagomålen 

handla om)? 

c) Hur upplever du domstolens kunskap om tolkarnas kompetens? 

d) Har ni något samarbete med domstolen om att rapportera avvikelser som tolken 

gör?  

 

5. Tolken 

a) Hur går det till när ni registrerar en kontakttolk? 

b)Vilken möjlighet ger ni kontakttolkarna att medverka i kurser och liknande 

utbildning?  

c) På vilket sätt bemöter ni klagomål från kontakttolkarna?  

d) Hur ser tolkens arbetssituation ut?  

e) Hur sker kommunikationen mellan er och tolken? 
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Bilaga 4 

Intervjumanual Tolk 

 

1. Yrket  

a) Nuvarande sysselsättning och arbetsuppgifter.  

b) Erfarenhet. 

 

2. Kompetensnivån – Utbildningen  

a) Berätta om din tolkutbildning. 

b) Vad anser du om tolkarnas kompetensnivå? 

c) Tycker du att juridiken i auktorisationsprovet är tillräcklig för att du skall förstå 

alla juridiska termer som uppkommer i en rättegång? 

 

3. Svårigheter med jobbet  

a) Vilka svårigheter upplever du med tolkuppdraget i en rättegång? 

b) Hur upplever du juristdomaren? (rätten)  

c) Vad anser du om att domstolen har svårt att kontrollera kvaliteten på tolkningen?  

 

4. Tolkförmedlingen  

a) Berätta hur det går till när du anlitas.  

b) Vad tycker du om systemet med tolkförmedlingen? (vidare bokningssystemet)  

c) Hur tycker du att tolkförmedlingen fungerar?      

d) Om ni är missnöjda med en tolkförmedling (alternativt) med en tolkanvändare, 

hur framför ni klagomålen? (Vad brukar klagomålen handla om)? 

     

5. Förhållandet till den tilltalade  

a) Hur är förhållandet till klienten under en rättegång? 

b) När får du kontakt med klienten? 

c) Under vilka omständigheter kan det vara svårt att tolka det klienten säger? 

 

 

 

 

 

 

 


