
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Den bildade resenären: Vänner och kollegor
belyser Svante Lundbergs väg från 1960-tal till 2010-tal.

Citation for the original published chapter :

Sarstrand Marekovic, A-M. (2012)

Om tolkyrket – några korta reflektioner.

In: Gunnar Olofsson & Anna-Maria Sarstrand Marekovic (ed.), Den bildade resenären: Vänner

och kollegor belyser Svante Lundbergs väg från 1960-tal till 2010-tal (pp. 31-34). Växjö: Linnaeus

University Press

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-51115



Om tolkyrket – några korta 
reflektioner  

Anna-Maria Sarstrand Marekovic 
Jag vill knyta an till ett tema som Svante har personlig erfarenhet av – 
nämligen tolkverksamhet och tolkyrket. För dem av er som inte vet så 
frilansade Svante som tolk i spanska och portugisiska under 1970-talet 
och har därmed personlig erfarenhet av denna verksamhet, men det väck-
te även ett mer vetenskapligt intresse hos honom. I arbetet med min av-
handling om uppkomst och utveckling av invandrarbyråer och flykting-
mottagningar har tolkarna och tolkverksamheten varit ett centralt inslag. 
Svante har ofta talat om att jag borde utveckla just detta tema, men jag 
har inte riktigt lyckats ta tag i det i den utsträckning jag velat. Därför 
kommer jag att diskutera några spår som har uppkommit i relation till 
min avhandling och göra några korta reflektioner på teman som varit 
synliga i de intervjuer som jag har genomfört med bland annat tolkar. 
Dessa teman vill jag att Svante muntligt kommenterar och ger sin syn på. 

Tolkyrket som karriärväg 
Jag har alltså studerat uppkomsten och utvecklingen av invandrarbyråer. 
En central yrkesgrupp på dessa byråer var just tolkarna. I flera kommuner 
fick de tidigt en central ställning och verksamheten kom till stor del att 
byggas upp kring tolkservicen och tolkarna. Det första intressanta temat 
jag vill ta upp är tolkyrket som karriärväg. Detta tema har jag tagit upp 
och utvecklat i min avhandling, och handlar om hur tolkarna rekryterades 
och vad som hände med dem när de väl befann sig inom organisationen. 
De allra flesta tolkarna var inte fastanställda på byråerna utan hade timan-
ställningar. De ringdes in när det fanns behov av dem. Vissa av dem fick 
dock utökade uppgifter i och med att byråerna ordnade särskilda öppetti-
der för vissa språkgrupper – de anställdes som assistenter. Detta var det 
första steget till att få en fast anställning på byrån. 

Rekryteringen av personal till invandrarbyråerna skedde dock inte i 
första hand på meritokratiska grunder utan det var andra selektionsmeka-
nismer som var avgörande. I avhandlingen gör jag en jämförelse med 
Rothsteins studie av AMV och Skolstyrelsen där rekryteringen inom 
AMV inte heller skedde på meritokratiska grunder. Istället var det andra 
selektionsprocesser som startade – Rothstein beskriver detta som en ”spe-
ciell form av socialdemokratisk kaderrekrytering” (Rothstein 1986). I 
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förhållande till invandrarbyråerna var det istället en annan form av kader-
rekrytering som skedde. Rekryteringen skedde i stor utsträckning genom 
att personer som så att säga befann sig i organisationernas utkanter selek-
terades till tjänster på byråerna. En stor grupp som befann sig i organisa-
tionens gränsland var just tolkarna. De var inte fast anställda på byråerna 
utan anlitades på frilansbasis. De hade dock mycket kontakt med byråper-
sonalen, och var ofta väl insatta i byråernas verksamhet tillika hade de 
stor kunskap om hur de olika kommunala myndigheterna fungerade. Des-
sa personer fångades upp och anställdes som i första hand assistenter eller 
fastanställda tolkar. 

Karriärvägarna för dessa personer har naturligtvis sett olika ut men jag 
har i mitt material exempel på flera personer som genom tolkyrket har 
avancerat inom den kommunala förvaltningen. Exempel på karriärväg är: 
tolk – assistent – flyktingassistent – enhetschef för tolkförmedling. Ett 
annat är tolk – invandrarkonsulent – chef för invandrarbyrån – strategisk 
utvecklare inom integration (kommunövergripande ansvar). Dessa exem-
pel visar att för vissa personer kunde tolkyrket vara en inkörsport till 
höga positioner inom de kommunala förvaltningarna. 

I en av mina intervjuer beskriver enhetschefen för tolkförmedlingen 
också att tolkarna förutom att få en stor kunskap om hur samhällets insti-
tutioner fungerar också blir ”kända ansikten” vilket kan underlätta för 
vidare anställningar: 

Man knyter ju kontakter och träffar folk hela tiden och blir 
på det sättet känd. Man blir inte bara ett namn, en Ahmed, 
utan man är den där Ahmed, tolken. Då är man en person 
som är välkänd istället för att bara vara ett utländskt namn.  

Tolkyrket kunde alltså också fungera som en inkörsport till andra tjänster 
inom kommunal förvaltning, det var en slags språngbräda.  

Tolkens olika roller 
Ytterligare ett tema som framkommer i mina intervjuer med tolkar och 
före detta tolkar, är tolkens roll. Tolken är ju på en och samma gång en 
”myndighetsrepresentant” eller har åtminstone en professionell roll sam-
tidigt som hon eller han, ofta, tillhör en specifik etnisk grupp. Detta kan 
skapa problem både för tolken och i mötet mellan klient och myndighets-
personen.  En aspekt av detta som en av mina informanter lyfter är att 
många myndighetspersoner fortfarande inte har lärt sig att separera dessa 
roller – de ser tolken som en del av klienten och inte bara en förmedlare 
av budskap. En av informanterna uttryckte det så här: 

Myndigheterna ser oftast inte skillnad på tolkarnas budskap 
och tolken. Det är kanske det största dilemmat att myndighe-
terna fortfarande har svårt att se tolken i tolkrollen. Det blir 
att de tittar på en som om man inte är riktigt klok. Och man 
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kan ju inte säga att det inte är jag som säger det här, det är 
han [det vill säga klienten]. Ibland går man från en tolkning 
med känslan att man fått en stämpel i pannan. 

För tolkarna kan det dessutom vara ett problem att klienten inte heller ser 
dem i deras professionella roll utan ser dem som ett personligt ombud, 
eftersom de kommer från samma land, vilket leder till att tolkarna blir 
trängda från två håll. 

Våra klienter vill ha oss som sina ombud, vi är deras lands-
män. Och då förväntar de sig vissa saker av sina landsmän. 
Och samtidigt blir vi betraktade av myndigheten som en li-
kadan som klienten. Så vi måste slåss mot båda. 

En tredje vinkel av detta tema är att också tolken själv kan känna identifi-
kation och samhörighet med gruppen vilket kan försvåra arbetet. Detta 
kan vara extra svårt i samband med ”tunga” tolkningar, till exempel an-
gående barnmisshandel eller andra familjetragedier. En av tolkarna jag 
har intervjuat uttryckte sina erfarenheter av samhörighet så här: 

Jag har märkt att det är svårare att bearbeta när man har en 
väldigt stark samhörighet med sin egen grupp. För då känner 
du ju hela tiden att du är en av dem. På något sätt måste man 
lyfta sig ur gruppen och bli en enstöring. 

Samhörigheten kan också leda till att tolken kan skämmas över hur hans 
eller hennes landsmän beter sig, vilket en av informanterna vittnade om: 

De till och med säger att de bär med sig skam om deras 
landsmän beter sig illa. Det träffar just när man känner den 
här samhörigheten.  

Att vara tolk kan alltså innebära att man måste ta avstånd från den egna 
gruppen för att kunna hantera sitt arbete.  

Tolkyrkets status 
Ytterligare ett tema som framkommer i mina intervjuer är att tolkarna 
upplever att deras yrke inte har särskilt hög status, om man inte blir kon-
ferenstolk där även lönen är hög. För vanliga tolkar är den låga lönen ett 
problem. En av mina informanter ser förklaringen till den svaga löneut-
vecklingen i yrkets framväxt:  

I början var det hemmafruar som gjorde det här som tidsför-
driv. Först i mitten av 70-talet lagstadgades det här med 
tolkanvändandet och sedan i slutet av 70-talet började man 
ställa krav på utbildade tolkar. Det var Skolöverstyrelsen på 
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den tiden som höll på med utbildningarna. Men eftersom 
man lönemässigt redan hade halkat efter spelar det ingen roll 
vilken kompetens man skaffar för man såg ändå att det är ju 
bara en tolk. Vi har kämpat i 30 år med att tolkarna faktiskt 
är kunniga personer med en utbildning. 

Statusen syns dels i den låga lönen, dels i att många myndigheter inte 
bryr sig om att kalla på tolk, trots att det behövs, till exempel vid utveck-
lingssamtal i skolan där barnen själva tolkar för sina föräldrar. Tolkarna 
själva ser dok sin verksamhet som oerhört viktig, och som en förutsätt-
ning för att många andra verksamheter överhuvudtaget ska fungera:  

Tolkförmedlingen är navet och hjärtat i hela verksamheten, 
för de kan ju inte jobba om det inte finns tolkar. Det sitter 
mycket kunskap på tolkförmedlingen som säkert inte finns 
på andra avdelningar. Vi frågar många andra myndigheter, 
hur kan du utföra ditt arbete med människor som du inte kan 
tala med? 
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