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Forord

Denne rapporten handler om tolkene i Nasjonalt tolkeregister, og
er et viktig kunnskapsgrunnlag for Integrerings- og mangfolds
direktoratets (IMDi) arbeid som nasjonal fagmyndighet for tolking
i offentlig sektor. Funn i undersøkelsen er også spilt inn i arbeidet
til det regjeringsoppnevnte tolkeutvalget som vil overlevere sin
utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
i september 2014.
Dette er andre gang IMDi spør tolkene i registeret om deres
arbeidssituasjon. Vi spør dem om hvor og hvordan de får oppdrag, om oppdragsmengde, inntekt og hvorvidt de har kapasitet
til å tolke mer. Vi spør også om hvordan de opplever jobben sin
og om offentlig ansatte er profesjonelle tolkebrukere.
Med økt innvandring, har behovet for tolking i offentlig sektor mellom norsk og andre talespråk
økt de siste tiårene. Samtidig har IMDi gjennom flere rapporter kartlagt at bruk av ukvalifiserte tolker er utbredt.1 IMDi arbeider for at rettssikkerhet og likeverd blir ivaretatt også når
det er språkbarrierer. De høyest kvalifiserte tolkene bør bli prioritert for oppdrag i alle deler av
offentlig sektor. Et viktig verktøy for slik kvalitetssikring er Nasjonalt tolkeregister.
Nasjonalt tolkeregister eies og driftes av IMDi, og registerets 14142 aktive tolker dekker til
sammen 66 språk. Oppføring i registeret er frivillig og har som formål å gi innsyn i tolkenes
kvalifikasjoner.
For at Nasjonalt tolkeregister skal være et godt verktøy, må de oppførte tolkene være
tilgjengelige for oppdrag, og det må finnes et tilstrekkelig antall tolker for å møte behovet
i offentlig sektor. Det er Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som har ansvar for tolke
utdanningen og statsautorisasjonsordningen. IMDi har et tett samarbeid med høgskolen for å
se til at de mest etterspurte språkene prioriteres i utdanningstilbudet.
Denne undersøkelsen viser at mange tolker i registeret har kapasitet og ønske om å tolke mer
enn de gjør i dag. Videre ser vi at tolker med statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning kan
bli brukt mer i sentrale velferdssektorer som helsevesen, barnevern, NAV, skole og psykiatri.
I undersøkelsen i 2012 spurte vi ”Er kvalifisering lønnsomt?”. Resultatene viste en sammenheng
mellom tolkenes timesats og kvalifikasjonsnivå. I årets undersøkelse ser vi at kvalifikasjonsnivå har større betydning for inntekt enn antall års tolkeerfaring. Dette bygger opp under
IMDis målsetting om at kvalifisering skal lønne seg.

1
Se IMDi 2007a “Fastleger og tolketjenester”, IMDi 2008 “Bruk av tolk i barnevernet”, IMDi 2009 “Bruk
av tolk i straffesakskjeden”, IMDi 2011a “Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo”, IMDi 2011b “Bruk av tolk
i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)”.
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Per 23. mai 2014.
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Denne undersøkelsen gir god kunnskap om respondentenes oppdragsmengde i ulike deler av offentlig sektor. Vi kan imidlertid ikke utpeke enkeltsektorer med særlig god praksis på bakgrunn av denne
undersøkelsen. Dette fordi vi ikke kjenner oppdragsvolumet for ukvalifiserte tolker utenfor Nasjonalt
tolkeregister. Den totale oppdragsmengden i offentlig sektor og det reelle behovet for tolk i Norge på
ulike språk, er også ukjent.
IMDi ønsker å rette en stor takk til alle tolkene som har deltatt i undersøkelsen. Tilbakemeldingene
fra respondentene viser et brennende engasjement for yrket og gir gode innspill til videreutvikling av
registeret og tolkefeltet.

Geir Barvik
direktør
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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Sammendrag

Oppdragsmengde i ulike
sektorer

• 8 av 10 tolker i utvalget har også annet
arbeid eller annen aktivitet ved siden av
tolkeyrket.

• Et flertall av respondentene oppgir at de
har en del / mange oppdrag for politiet,
helsesektoren og domstolene.

• 3 av 10 tolker i utvalget tjener 50.000
kroner eller mindre på tolking i offentlig

sektor årlig.

• Et flertall av de statsautoriserte tolkene
i utvalget har en del / mange oppdrag for
domstolene og politiet.

• Ca. 15 prosent av tolkene i utvalget har en
inntekt fra tolking på mellom 450.001 og
1 350 000 kroner.

• Domstolene er den sektoren med høyest
bruk av statsautoriserte tolker. 4 av 10

• Det er en sammenheng mellom kvalifika-

statsautoriserte tolker i utvalget oppgir å

sjonsnivå og inntekt: 44 prosent av tolkene

ha mange oppdrag for domstolene.

i utvalget med både statsautorisasjon og
tolkeutdanning tjener over 400.000 
kroner,

• Helsesektoren, skolen, barnevernet og NAV
er sektorene som i størst utstrekning gir

mens kun tre prosent av tolkene på det laveste
kvalifikasjonsnivået tjener tilsvarende.

oppdrag til respondentene fra de laveste
nivåene i Nasjonalt tolkeregister.

• Formidlingskanal virker inn på inntekt.
Blant tolkene i utvalget som får hoved-

• Helsevesenet er den sektoren med høyest

delen av sine oppdrag direkte fra offent-

bruk av tolker fra de laveste nivåene i

lige

registeret. 36 prosent av respondentene

med en inntekt på over 400 000 kroner

uten tolkeutdanning eller statsautorisasjon

(31 prosent). Til sammenligning er tilsvar

oppgir å ha mange oppdrag i helsevesenet.

ende andel i g
 ruppen som får hoveddelen

tolkebrukere


er

det

størst

andel

av sine oppdrag fra private formidlere kun
• Hovedårsaken til at tolkene i utvalget ikke

fire p
 rosent.

ønsker oppdrag for helsesektoren og NAV
er dårlig betaling, mens for domstolene er
hovedårsaken ukjent fagterminologi.

• Erfaring som tolk har isolert sett ikke
signifikant betydning for inntekt.

• Den dominerende årsaken til at respondentene oppgir å ha få/ingen oppdrag,
uavhengig av sektor, er at de ikke får tilbud
om oppdrag, og ikke at de ikke ønsker

Tolkespråk og etterspørsel

oppdrag.
• Engelsk og russisk er de språkene flest
respondenter oppgir at de tar oppdrag i
– henholdsvis 90 og 83 personer.

Kapasitet og lønn

• Over halvparten av respondentene som oppgir at de tar oppdrag i engelsk står ikke oppført

• 8 av 10 tolker i utvalget har kapasitet til å
tolke mer enn i dag.

med dette språket i Nasjonalt tolkeregister.
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• Flertallet av respondentene som tolker i
somali, arabisk, urdu, tigrinja, pashto og

høyere timesats enn oppdrag gitt gjennom
formidlere.

rumensk tolker ofte i disse språkene, og et
flertall av de som tolker ofte er også opp-

• Blant tolkene i utvalget som tar oppdrag

ført i Nasjonalt tolkeregister i disse språk

via kommunale og private formidlere opp-

ene.

gir nesten halvparten at de forhandler om
timesats. De fleste av disse forhandler på

• Polsk og russisk er språkene med den

bakgrunn av formelle kvalifikasjoner.

største totale oppdragsmengden i utvalget.
• Over halvparten av alle respondentene
• Tilgjengeligheten

av

tolker

i

språkene

oppgir at de jobber som frilans lønns-

engelsk, fransk og spansk fremstår som

mottakere. Videre er mange selvstendig

større enn etterspørselen.

næringsdrivende, mens svært få har fast
ansettelse som tolk.

• For de fleste språk er det en sammenheng
mellom

oppdragsmengde

og

kvalifika

sjoner, ved at tolkene med statsautorisa
sjon

og/eller

tolkeutdanning

også

har

størst oppdragsmengde.

Motivasjon for videre
kvalifisering

• Det er en tendens til økende etterspørsel
• Generelt er det en stor motivasjon blant

i mandarin, tyrkisk, somali og rumensk.

respondentene til å gjennomføre kvalifi• Det er en tendens til synkende eller stabil
8

seringstiltak i tolkefaget.

etterspørsel etter nederlandsk, spansk,
tysk, pashto, bosnisk/kroatisk/serbisk og

• 115 personer, eller 54 prosent av de
aktuelle respondentene, viser motivasjon


arabisk.

til å ta grunnutdanningen i tolking.
• 217 personer, eller 43 prosent av de

Oppdragskanal og timesats
• Mange

tolker

i

utvalget

får

oppdrag

gjennom flere ulike kanaler, ikke bare én.

aktuelle respondentene, viser motivasjon

til å ta statsautorisasjonsprøven i tolking.
• 234 personer, eller 57 prosent av de aktuelle
respondentene, viser motivasjon til å ta
påbygningsemner i tolking ved HiOA.

• Den oppdragskanalen som brukes mest er
direkte hos offentlige virksomheter.
• Størrelsen

på

sammenheng


tolkenes
både

med

timesats

har

sektor

og

Yrket og rollen

oppdragskanal.
• Et stort flertall av respondentene er enige
• Respondentene oppgir en generelt høyere
timesats for oppdrag i domstolene og

i påstanden om at minoritetsspråklige har
tillit til tolkerollen.

politiet enn for oppdrag i helse- og sosialsektoren.

• Et stort flertall av respondentene mener at
offentlige tolkebrukere er blitt flinkere til

• Oppdrag tolkene i utvalget får direkte
gjennom Nasjonalt tolkeregister gir en


å kommunisere via tolk og stiller krav til
tolkens kompetanse.

• Samtidig oppgir 3 av 10 respondenter at
offentlige tolkebrukere ikke stiller krav til

ledige, og vil fortsette som tolk så lenge
deres tolkespråk er etterspurt.

tolkens kompetanse.
• Tolking fremstår som å være et ensomt
• De fleste tolkene er stolte av jobben sin, de
synes tolkeyrket byr på spennende utford

yrke for mange: Et flertall av respondent
ene opplever ikke å få kollegial støtte.

ringer, de tar imot oppdrag så fremt de er
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Summary

Use of interpreters from
the National Register by
sector

Capacity and income
• 8 out of 10 interpreters in the survey have
the capacity to work more as interpreters

• A majority of the respondents say that they

than they do at present.

have ‘some’ or ‘many’ assignments for the
police, the health sector and the courts.

• 8 out of 10 have other jobs or are engaged
in other activities in addition to interpre-

• A majority of certified interpreters in the

ting.

survey have ‘many’ or ‘some’ assignments
for the courts and the police.

• 3 out of 10 respondents have an annual
income from interpreting of NOK 50.000 or

• 4 out of 10 certified interpreters among the

less.

respondents state that they have ‘many’

10

assignments for the courts, which means

• Approximately 15 per cent have an income

that it is the courts that make greatest use

from interpreting of between NOK 450,001

of certified interpreters.

and 1,350,000.

• The sectors that offer the highest number

• There is a correlation between the level of

of assignments to respondents from the

qualifications and income: 44 per cent of

lowest levels in the register are the health,

interpreters with both national certification

school, child welfare, and labour and

and university level training earn more than

welfare sectors.

NOK 400,000, whereas only 3 per cent of
interpreters at level 5 earn as much.

• 36 per cent of the respondents at levels 4
and 5 in the Norwegian National Register

• Interpreters’ income is also influenced by

of Interpreters have ‘many’ assignments in

how they obtain assignments. We find the

the health sector, which makes it the sector

largest proportion of interpreters with an

that makes greatest use of interpreters

income of more than NOK 400,000 among

from the lowest levels in the register.

interpreters who obtain most of their
assignments directly from public authorities

• The main reason why interpreters in the

(31 per cent). In contrast, the correspon-

survey do not want assignments for the

ding p
roportion among interpreters who

health and labour and welfare sectors is

obtain most assignments through a private

the low payment offered, whereas, for the

interpreting agency is only 4 per cent.

courts, the main reason is that they are
unfamiliar with the terminology.

• Experience from the interpreting profession
is not in itself statistically significant in

• The main reason why interpreters have
‘few’ or ‘no’ assignments is that they are
not offered assignments, and not that they
do not want assignments. This applies to
all sectors covered by the survey.

relation to income level.

Languages and demand

Hourly rates and channels

• English and Russian are the languages with

• Many

interpreters

obtain

assignments

the highest number of respondents who

through several different channels, both

work as interpreters – 90 and 83 individu-

directly and through interpreting service

als, respectively.

providers.

• More than half of those who state that they
take on assignments in English are not

• The most common way of obtaining assignments is directly from public agencies.

listed with this language in the Norwegian
National Register of Interpreters.

• The interpreters’ hourly rates depend both
on the sector and the channel through

• A majority of those who work as inter-

which assignments are obtained.

preters in Somali, Arabic, Urdu, Tigrinya,
Pushto and Romanian interpret in these

• In general, the hourly rate is higher for

languages ‘frequently’, and a majority of

assignments for the courts and the police

these interpreters are listed in the register

than in the health and social care sectors.

for these languages.
• The hourly rate is higher when assign• If we look at the respondents’ answers

ments are obtained directly through the

as a whole, Polish and Russian are the

Norwegian National Register of Interpre-

languages with the largest total amount of

ters than for assignments from an inter-

assignments.

preting services provider.

• The supply of interpreters in English,

• Among the respondents who obtain assign-

French and Spanish appears to be greater

ments through a municipal or private

than the demand.

interpreting services provider, almost half
negotiate the hourly rate. Most negotiate


• For most languages, there is a correlation

on the basis of their formal qualifications.

between the volume of assignments and
qualifications. Interpreters with national

• More than half of all respondents work

certification and/or formal training have

freelance. Many are self-employed, and


most assignments.

only a few are permanently employed as
an interpreter.

• The survey shows a tendency towards
increasing demand for Mandarin, Turkish,
Somali and Romanian.
• In contrast, demand for Dutch, Spanish,
German, Pushto, Bosnian/Croatian/Serbian

Motivation for further
education

and Arabic appears to be decreasing or
stable.

• In general, the respondents are highly
motivated to take formal qualifications as
interpreters.
• 115 individuals, or 54 per cent of the
relevant respondents, show motivation to

take the basic interpreter education at Oslo
and Akershus University College of Applied
Sciences.
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• 217 individuals, or 43 per cent of the

• However,

approximately

3

out

of

10

relevant respondents, show motivation to


respondents state that public officials do

take the exam for certified interpreters.

not require interpreters to have formal
qualifications.

• 234 individuals, or 57 of the relevant
respondents, show motivation to take

• Most interpreters are proud of their pro

supplementary interpreter courses at Oslo

fession. They find that the job offers

and Akershus University College of Applied

interesting challenges and they accept

Sciences.

most assignments. Most interpreters wish
to continue as interpreters as long as there

The profession and the role

is a demand for their language.
• For many, the profession of interpreter

• A majority of the respondents agree with

is seen as a solitary occupation, and a

the statement that minority language users

majority of the respondents state that they

have confidence in the interpreter role.

do not have colleagues to support them.

• A majority also agree with the claim that
public officials who use interpreters have
become better at communicating through
an interpreter, and that they make it a
requirement that interpreters have formal
qualifications.
12

Kapittel 1:

Innledning

Som Nasjonal fagmyndighet for tolking i

har omkring 100 studieplasser fordelt på

offentlig sektor har Integrerings- og mang-

8 til 12 språk årlig. Frem til nå har det vært

foldsdirektoratet (IMDi) ansvar for å drive

gitt tilbud om tolkeutdanning på 51 språk.

fram tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet

Tolkeutdanningen forbereder studentene til å

i Norge. IMDi er pådriver for at alle offent-

tolke i offentlig sektor generelt, og ikke bare

lige tjenesteytere stiller krav til tolkefaglige

i noen sektorer. HiOA tilbyr også påbyggings-

kvalifikasjoner og at de inkluderer Nasjonalt

emner for de som har gjennomført grunn

tolkeregister (NT) i sine bestillingsrutiner.

modulen, og arbeider med å opprette et
treårig bachelorprogram i tolking. Ansvaret

NT ble opprettet i 2005 og er et av IMDis

for tolkeutdanningen ved HiOA ligger under

viktigste tiltak på tolkefeltet. Registeret er

Kunnskapsdepartementet.

et landsdekkende innsynsregister over tolker
som har gjennomført ulike kvalifiserings

Statsautorisasjonsordningen

tiltak. Formålet med registeret er todelt: Det

overført fra Universitetet i Oslo (UiO) til

skal bidra til å øke tilgangen på kvalifiserte

HiOA i 2013. IMDi tildeler årlige midler til

tolker i offentlig sektor, og det skal stimulere

stats
autorisasjonsordningen

flere som jobber som tolk til å forbedre sine

bevilling til de som består prøven.3 Årlig til-

kvalifikasjoner gjennom formell utdanning og

bys autorisasjonsprøve i minst 3 språk. Det

statsautorisasjon.

har til nå vært avholdt prøve på 25 språk.

NT er offentlig tilgjengelig via nettsiden

IMDi samarbeider tett med HiOA om hvilke

www.tolkeportalen.no. Ved hjelp av registeret

språk som skal prioriteres ved tolkeut

kan offentlige tolkebrukere sjekke kvalifika-

danningen

sjonene til tolker i forkant av oppdrag. Videre

Språkene velges ut blant annet på bakgrunn

gjør registeret det mulig å orientere seg om

av IMDis årlige kartlegging av hvilke språk

tilgjengeligheten av tolker i et bestemt språk

det er en særlig mangel på kvalifiserte tolker

og i et gitt geografisk område.

i, i offentlig sektor.

og

i

tolking

og

ble

utsteder

statsautorisasjonsprøven.

Personer med både statsautorisasjon og
tolkeutdanning blir registrert på nivå 1 i NT.4

1.1 Kvalifiseringstiltak og
kvalifikasjonsnivåer

Deretter kommer personer med kun stats
autorisasjon på nivå 2, mens de med kun
tolkeutdanning oppføres på nivå 3. I denne
rapporten benytter vi begrepet “de høyest

I Norge eksisterer i hovedsak to tilbud som

kvalifiserte tolkene” om disse tre øverste

gir

nivåene.

formelle

tolkefaglige

kvalifikasjoner:

Tolkeutdanningen og statsautorisasjonsord
ningen.
Grunnmodulen i tolking i offentlig sektor gis
ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Studiet teller 30 studiepoeng og har vært
undervist

siden

2007.

Tolkeutdanningen

3
Se Forskrift om bevilling som statsautorisert
tolk og tolkeprøven (1997).
4
I denne undersøkelsen bruker vi begrepet
”nivåer” isteden for “kvalifikasjonskategorier”, selv
om sistnevnte begrep er det som brukes på Tolkeportalen og ofte i IMDis generelle bevisstgjøringsarbeid. Vi har likevel valgt å bruke “nivåer” i denne
rapporten, i den hensikt å forenkle fremstillingen.
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Nivå 4 og 5 i registeret anser IMDi for å være

satsen for tolker fastsatt til 80 prosent av den

rekrutteringsnivåer. Det vil si at vi oppfordrer

offentlige salærsatsen til advokater.5 I 2013

tolkene i disse laveste nivåene til å kvalifisere

utgjorde salærsatsen 946 kroner per time, og

seg videre, ved å ta utdanning og/eller stats-

tolkesalæret var dermed 756 kroner per time

autorisasjonsprøven.

i disse instansene.

Kravet for å bli oppført på nivå 4 i NT er

Videre

at man er statsautorisert translatør eller

(UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) utgangs-

fagoversetter, og i tillegg har gjennomført

punkt i salærsatsen. De har en differensiert

kurset “Tolkens ansvarsområde” (TAO). TAO

honorering, hvor for eksempel nivå-1 tolker

arrangeres av IMDi hvert år.

honoreres med 85 prosent av advokat

tar

også

Utlendingsdirektoratet

salæret, mens nivå-5 tolker honoreres med 65
For å bli oppført på nivå 5 i NT må man ha

prosent.6 IMDi anbefaler andre virksomheter

bestått testen “Tospråklig sjekk for potensielle

med behov for tolking å gjøre det samme.7

tolker” (ToSPoT). Testen arrangeres av IMDi

Å differensiere honoraret ser IMDi som et

i utvalgte språk hvert år. Også her 
velges

virkemiddel som støtter opp under målet


språk utfra IMDis kartlegging av språk

om at flere tolker skal gjennomføre formelle

behovet i offentlig sektor. ToSPoT er en

kvalifiseringstiltak.

skriftlig ordforrådstest som tar en stikkprøve
av kandidatens ordforråd på norsk og tolke
språket. Personer som består testen må
i 
tillegg 
gjennomføre kurset TAO for å bli
oppført i NT.

1.3 Metode og
representativitet
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Nivåene i Nasjonalt tolkeregister

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av

1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

en spørreundersøkelse sendt til alle tolker

2. Statsautoriserte tolker

registrert som “aktive” i NT, i juni 2013. Dette
utgjorde 1176 personer.8 Vi mottok svar fra

3. Tolker med tolkeutdanning

650 personer, det vil si en svarprosent på 55.

4. Statsautoriserte oversettere med TAO

21 av respondentene oppga at de ikke lenger

5. Personer med ToSPoT og TAO

tar tolkeoppdrag, og forlot undersøkelsen
etter å ha svart på de innledende spørsmål
ene om alder, utdanningsnivå og erfaring.
Spørreskjemaet inneholdt totalt 64 spørsmål,

1.2 Tolkers lønnsvilkår
IMDi

arbeider

for

en

profesjonalisering

av tolke
yrket, og at det skal lønne seg å
kvalifisere seg som tolk. Vi mener derfor at
tolkeoppdrag bør gis til de høyest kvalifiserte
tolkene i NT når dette er mulig, og at disse
tolkene bør honoreres høyere enn tolkene
fra de laveste nivåene og de uten kvalifikasjoner. Det finnes ikke en standardisert sats
for tolkeoppdrag i Norge, men noen sektorer har regulert honoreringen. Dette gjelder
for eksempel domstolene og fylkesnemnda
for barnevern og sosiale saker. Her er time

der kun ett innledende spørsmål om opp
føringsnivå i NT var obligatorisk.9 Ved 16
av spørsmålene var det mulig å svare “vet
ikke”, og respondentene som har valgt
dette svaralternativet er utelatt i figurene
5
Se forskrift om salær fra det offentlige til
advokater m.v. (1997).
6
Se UDI 2011 “IM 2011-026: Bestilling og
honorering av tolk ved søknad om beskyttelse
(asyl)”.
7
Se IMDi 2007b “Når du trenger tolk. Veileder
for kjøp av tolketjenester til offentlige virksom
heter”.
8
Totalt antall tolker i registeret per 31.6.2013
var 1345 tolker.
9
Se spørreskjemaet i vedlegg 1.

under. Ettersom det varierer hvor mange

Ettersom vi mottok svar fra 650 personer,

respondenter som har unnlatt å svare på de

og deretter utelukket 21 personer fordi de

forskjellige spørsmålene, eller som har svart

ikke lenger tar oppdrag, kan man spørre

“vet ikke”, varierer det også for hver figur

seg i h
 vilken grad svarene er representative

hvor stort utvalg (N) resultatene er basert

for alle de 1176 registrerte tolkene i regist

på. Videre har vi i en del analyser kun sett på

er
et. Vi må ta forbehold om at 
mangelen

svarene fra en undergruppe av respondent

på svar fra 526 personer kan føre til at

ene, for eksempel statsautoriserte tolker.

utvalget er skjevt langs enkelte variabler. For

Noen spørsmål har også kun blitt rettet til en

eksempel at 
tolker med få tolkeoppdrag er

mindre gruppe på bakgrunn av deres svar på

underrepresen
tert i resultatene fra under

et tidligere spørsmål.

søkelsen. Med hensyn til kvalifikasjonsnivå
ser vi en liten overrepresentasjon av tolker i

La oss se nærmere på hvordan respondent

de tre øverste nivåene – 68 mot 60 prosent

ene fordeler seg på egenskapene alder,

for hele populasjonen.11

utdanningsnivå og erfaring. Når det gjelder
alder er ingen av respondentene under 20 år,

Til tross for disse forbeholdene, mener

og hele 94 prosent er over 30 år.10 Samtlige

IMDi at undersøkelsen samlet sett gir et

av respondentene har fullført videregående

representativt bilde av tolkene i Nasjonalt


skole, mens hele 92 prosent også oppgir å ha

tolkeregister. Funnene er basert på svarene

høyere utdanning. 39 prosent har mer enn

fra et stort antall tolker fra alle nivåene

fem års høyere utdanning.

i registeret, og gir viktig og omfattende
informasjon om deres arbeidshverdag.

Med hensyn til tolkefaglige kvalifikasjoner
befinner 68 prosent av respondentene seg
i de tre øverste nivåene av NT, slik figur 1

15

viser. Når vi deretter går over til å se på hvor
lenge respondentene har jobbet som tolk, er
gjennomsnittet en erfaring på hele 10,5 år.
Dette viser at mange blir i tolkeyrket over
flere år. 4 av 10 respondenter har jobbet som
tolk i mer enn ti år, mens fire prosent kun har
ett års tolkeerfaring.
Figur 1: Respondentene fordelt etter nivå i Nasjonalt tolkeregister. Tall i prosent. N=645.
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10 Se vedlegg 2 for figurer som viser fordeling på
alder, utdanningsnivå og erfaring.

11 Se IMDi 2013 Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi per 31.12.2013.

Kapittel 2:

Ulike sektorers bruk av tolker fra
Nasjonalt tolkeregister

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister

har oppgitt å ha en liten mengde oppdrag i

1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

en bestemt sektor, kan årsaken altså være

2. Statsautoriserte tolker
3. Tolker med tolkeutdanning

at behovet for det aktuelle språket er lite, og
ikke nødvendigvis at denne sektoren i liten
grad bruker tolker fra NT.

4. Statsautoriserte oversettere med TAO
5. Personer med ToSPoT og TAO

Med disse innledende merknadene i mente
vil vi i dette kapittelet se nærmere på hva

Et viktig fokus for IMDis arbeid på tolkefeltet
er sektoransvarsprinsippet og i hvilken grad
ulike sektorer bruker tolker fra NT. Dette
kapittelet tar for seg antall oppdrag respondentene har i ulike sektorer og årsakene til at
de ikke har oppdrag i andre sektorer.
16
Det er viktig å være oppmerksom på at

tolkene har svart om mengden oppdrag i

elleve ulike sektorer. Vi går først gjennom
fordelingen av oppdragsmengden for respondentene sett under ett. Deretter gjør vi en
analyse på grunnlag av de ulike nivåene i NT.
Til slutt undersøker vi hva respondentene har
svart på spørsmål om årsaker til at de ikke
har oppdrag i sektorene.

undersøkelsen gir begrenset innsikt i den
faktiske bruken av tolker fra NT, ettersom det
ikke finnes informasjon om den totale tolke
oppdragsmengden i Norge. Vi kan derfor ikke
sammenligne respondentenes svar med det
totale antallet oppdrag i en gitt sektor, for på
den måten å identifisere hvor mange oppdrag
som gis til ukvalifiserte tolker. Andre undersøkelser har imidlertid påpekt at offentlig
sektor i utstrakt grad engasjerer ukvalifiserte
tolker. For eksempel viser tall fra 2011 at 88
prosent av tolkeoppdragene ved flere sykehus i Oslo-området ble utført av personer
som ikke var i Nasjonalt tolkeregister.12
Det er også viktig å understreke at ulike deler
av offentlig sektor vil ha varierende behov for
ulike tolkespråk. Det at en tolk ikke får tilbud
om oppdrag kan derfor ha noe å gjøre med
at det ikke er et behov i det offentlige for
det aktuelle språket. Dersom en respondent

2.1 Oppdragsmengde
i ulike sektorer
Vi tar først et blikk på hva respondentene
har opplyst om deres totale oppdragsmengde
i ulike sektorer. Tolkene fikk spørsmål om de
hadde “ingen”, “få”, “en del” eller “mange”
oppdrag i elleve konkrete sektorer.
Figur 2 viser hvor stor prosentandel av respondentene som har oppgitt “ingen”/”få” eller “en
del”/”mange” oppdrag, fordelt på sektorene. Vi
ser at over halvparten av respondentene har en
del/mange oppdrag for politiet, domstolene og
helsevesenet. Videre har over en tredjedel en
del/mange oppdrag for barnevernet, NAV og
i skolen. Ca. en fjerdedel oppgir å ha en del/
mange oppdrag i utlendingsforvaltningen og
psykiatrien, mens under en sjettedel har en del/

12 Se Linnestad og Buzungu 2012 “Ikke lenger
«en tjeneste av ukjent kvalitet». Statusrapport om
tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet”.

mange oppdrag for kriminalomsorgen, organisasjoner/privat næringsliv og trafikkstasjoner.

Figur 2: Mengde oppdrag i ulike sektorer blant aktive tolker. Tall i prosent. N: Se figur.
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Ingen/få oppdrag

2.2 Oppdragsmengde og
kvalifikasjonsnivå

Figur 3 viser hvor stor prosentandel av

Vi har videre sett nærmere på nivåene til

blant annet at de høyest kvalifiserte tolkene

de respondentene som har svart at de har

(nivå 1-3) har høyest andel med mange

“mange” oppdrag i en sektor. Slik informa-

oppdrag for domstolene og politiet. Helse


sjon om tolkenes nivå sier noe om i hvilken

utmerker seg som den sektoren der tolker på

grad hver sektor har lykkes med å engasjere

nivå 4 og 5 særlig har mange oppdrag – hele

de høyest kvalifiserte tolkene.

36 prosent av denne 
gruppen oppgir å ha

respondentene i hvert nivå som har oppgitt å
ha mange oppdrag i de ulike sektorene. Vi ser

mange oppdrag for helsevesenet.

Figur 3: Respondenter som har oppgitt “mange oppdrag” etter kvalifikasjonsnivå og sektor.
Tall i prosent. N: Se fotnote.13
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I denne figuren varierer prosentueringsbasen (N) for nivåene i hver sektor.

3 2

Nivå 3-tolk
1

Nivå 4+5-tolk
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Denne figuren fremstiller altså andelen som

Som figur 4 viser, er den dominerende årsaken

har svart at de har “mange oppdrag”. Dersom

til at respondentene har få eller ingen opp-

vi i tillegg tar med de som har svart at de tar

drag at de ikke får tilbud. Dette svaralterna-

“en del” eller “få” oppdrag, finner vi at totalt

tivet er valgt av mellom 63 og 88 prosent av

96 prosent av de statsautoriserte tolkene

respondentene, mens “ønsker ikke oppdrag”

(nivå 1-2) har oppdrag for domstolene. Til

er valgt av kun 3 til 16 prosent.

sammenligning har kun 59 prosent i denne
gruppen oppdrag i helsesektoren.

En tolk i undersøkelsen kom med følgende
kommentar til dette punktet:
Årsaken til at jeg har få oppdrag i en del
sektorer har å gjøre med at disse sektorene

ofte benytter seg av formidlingsbyråer, og at

2.3 Årsaker til at tolker
ikke har tolkeoppdrag
i ulike sektorer

disse formidlingsbyråene genererer profitt ved
å formidle oppdrag til personer helt uten tolkefaglige kvalifikasjoner. Formidlingsbyråene
har mye høyere fortjeneste dersom de formid-

Hva kan være årsakene til at tolkene ikke får

ler oppdrag til personer som ikke evner å få

oppdrag i ulike sektorer? Respondentene fikk

seg annet arbeid, og som tar til takke med hva
som helst av lønns- og arbeidsbetingelser.

spørsmålet hvorfor de har få eller ingen oppdrag i en sektor. Ved å analysere svarene kan
vi komme nærmere en forståelse av hvordan
de ulike sektorene tildeler tolkeoppdrag til
tolker fra NT og/eller til andre.
18

Vi isolerte altså de respondentene som oppga
at de hadde “få” eller “ingen” oppdrag i en
sektor, og stilte deretter oppfølgingsspørsmål
om årsakene. Svaralternativene var enten at
man “ikke får” eller “ikke ønsker” oppdrag.
Kombinasjonen “verken ønsker eller får oppdrag” var også et alternativ, samt muligheten
til å velge “annet, skriv inn”.

2.3.1 Varierende
språkbehov
Det er store forskjeller mellom sektorene når det
kommer til hvilke språk det er behov for. Dette
kan for noen av tolkene i registeret være å
 rsaken
til at de opplever å motta få tilbud om oppdrag.
Et eksempel er 
utlendingsforvaltningen som i
hovedsak 
engasjerer tolker i forbindelse med
asyl
intervjuer og nemndsmøter. Ettersom få
polske statsborgere søker om asyl i Norge, vil

Figur 4: Årsaker til at respondentene har få eller ingen oppdrag, fordelt på sektor.
Tall i prosent. N: Se figur.
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Figur 5: Respondenter med polsk som
tolkespråk fra nivå 1-3, fordeling av mengde
oppdrag for UDI og UNE. N=30.

Figur 6: Respondenter med somali som
tolkespråk fra nivå 1-3, fordeling av mengde
oppdrag for UDI og UNE. N=24.

3%

12 %
14 %

17 %

Figur 6:
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En del oppdrag

En del oppdrag

Få oppdrag
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Ingen oppdrag

Ingen oppdrag

46 %

83 %

25 %

også tolker i polsk sjelden få tilbud om o
 ppdrag

ikke har oppdrag i utlendingsforvaltningen er

fra UDI og UNE.

ikke i seg selv en indikasjon på at sektoren
ikke ønsker eller evner å bruke tolker fra NT

Til sammenligning kan vi se at for språk hvor

i sine oppdrag.

utlendingsforvaltningen har et stort behov
for tolking, oppgir de høyest kvalifiserte
tolkene (nivå 1-3) at de får mange oppdrag.
Et eksempel på dette er somali, som illustrert

2.3.2 Fravær av tilbud om
oppdrag

i figur 6.
Tallene for henholdsvis polsk og
somali
utlendings

Her har vi fremdeles fokus på spørsmålet

forvaltningen har et behov for tolking, har de

om årsakene til at tolkene ikke får oppdrag.

høyest kvalifiserte tolkene også mange tolke-

Nå skal vi imidlertid kun konsentrere oss om

oppdrag. For flere språk med et høyt antall

gruppen av respondenter som svarer at de

tolker i Nasjonalt tolkeregister er imidlertid

har “få” eller “ingen” oppdrag, og om deres

utlendingsforvaltningens

kvalifikasjonsnivå.

illustrerer


at

for

språk

der

oppdragsmengde

svært liten. Dette er trolig hovedårsaken til
at 26 prosent av de statsautoriserte tolkene

Figur 7 viser at helse er den sektoren der den

rapporterer om “ingen” oppdrag i denne

høyeste andelen nivå-1 tolker oppgir at de

sektoren, jf. figur 9 under. Det at disse tolkene

ikke får oppdrag, mens domstolene er den

Figur 7: Respondenter med få eller ingen oppdrag i ulike sektorer fordelt på kvalifikasjonsnivå. Tall i prosent. N: Se figur.
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2.3.3 Årsaker til at tolker
ikke ønsker tolkeoppdrag

sektoren hvor den laveste andelen nivå-1
tolker oppgir det samme. Vi ser videre en
tendens til at sektorer som honorerer etter
salærsats – domstolene og utlendingsfor-

Vi går nå over til å se på hva som er årsaken

valtningen – samler seg nederst i figuren.

til at respondentene sier de “ikke ønsker”

Dette betyr at en større andel nivå-1 tolker

oppdrag i bestemte sektorer. Denne typen

får 
tilbud om oppdrag her. Figuren antyder

informasjon gir oss kunnskap om tolkenes

videre at noen sektorer i større grad enn

arbeidssituasjon. I undersøkelsen isolerte

andre engasjerer tolkene fra de laveste nivå-

vi den gruppen av respondenter som oppga

ene i NT. Dette gjelder særlig helsesektoren,

at de “ikke ønsket” oppdrag for henholdsvis

skolen, barnevernet og NAV.

domstolene, helsesektoren, NAV, politiet og
utlendingsforvaltningen.14 Disse fikk opp-

Enkelte

tilbakemeldinger

fra

respondent

følgingsspørsmål om årsakene til at de ikke

ene underbygger funnet om at det i noen

ønsket oppdrag. Det var mulig å velge flere

sammenhenger er tolkene fra de laveste


årsaker ved hver sektor.

nivåene som blir prioritert for oppdrag, som
disse to kommentarene:

Vi ser her at ulike årsaker til at respondent
ene ikke ønsker oppdrag utmerker seg for de

Etter at jeg fikk utdanning ved HiOA i slutten

ulike sektorene. Dårlig betaling er den domi-

av 2012 ble det enda mindre oppdrag på meg.

nerende årsaken i NAV og helse
sektoren.

Og jeg er bare på nivå 3, så hva med de som

I domstolene er den vanligste årsaken ukjent

er statsautoriserte?

fagterminologi. Her er det også mange
Siden jeg tok tolkeutdanningen har jeg fått

som har kommet med kommentarer under

mindre og mindre tolkeoppdrag.

svar
alternativet

20

“annet”.

Kommentarene

omhandler særlig at tolking i domstolene er
utfordrende, og for mange knytter dette seg
til simultantolking:

Figur 8: Årsaker til at respondentene ikke ønsker oppdrag i tre utvalgte sektorer.
Tall i prosent. N: Se figur.
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14 I figur 8 er resultatene for politiet og utlend
ingsforvaltningen ikke tatt med. Datagrunnlaget
ble for lite med et respondentutvalg på under 20
respondenter per sektor.

At det går for fort, at man ikke behersker
teknikken, og at det er stressende.

• Den dominerende årsaken til at respondentene oppgir å ha få/ingen oppdrag,
uavhengig av sektor, er at de ikke får tilbud

2.4 Oppsummering

om oppdrag, og ikke at de ikke ønsker
oppdrag.

I dette kapittelet har vi sett på hvordan

• Helsesektoren, skolen, barnevernet og NAV

bruken av tolker fra Nasjonalt tolkeregister


er sektorene som i størst utstrekning gir

varierer mellom ulike sektorer. Vi har også

oppdrag til respondentene fra de laveste

sett på hva respondentene oppgir som årsak

nivåene i Nasjonalt tolkeregister.

til at de ikke har oppdrag i en sektor.
• Hovedårsaken til at tolkene ikke ønsker
• Et flertall av respondentene oppgir at

oppdrag for helsesektoren og NAV er dårlig

de har en del / mange oppdrag for politiet,

betaling, mens for domstolene er hoved

helsesektoren og domstolene.

årsaken ukjent fagterminologi.

• Domstolene er den sektoren med høyest
bruk av statsautoriserte tolker. 4 av 10
statsautoriserte tolker i utvalget oppgir å
ha mange oppdrag for domstolene.
• Helsevesenet er den sektoren med høyest bruk av tolker fra de laveste nivåene
i registeret. 36 prosent av respondentene
uten tolkeutdanning eller statsautorisasjon
oppgir å ha mange oppdrag i helsevesenet.
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Kapittel 3:

Tolkers oppdragsmengde

3.1 Statsautoriserte og
oppdragsmengde

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister
1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning
2. Statsautoriserte tolker

Vi ser først på svarene fra de statsautoriserte

3. Tolker med tolkeutdanning

tolkene i utvalget (nivå 1-2) når det gjelder

4. Statsautoriserte oversettere med TAO

hvilke sektorer de har oppdrag i.

5. Personer med ToSPoT og TAO

Figuren viser at det store flertallet av tolkene
på nivå 1 og 2 i utvalget har mange eller en

I dette kapittelet skal vi gjøre en mer

del oppdrag for domstolene (78 prosent)

detaljert analyse av respondentenes svar på

og politiet (66 prosent). Videre har nesten

spørsmålet om oppdragsmengde i de elleve

4 av 10 mange eller en del oppdrag for

sektorene. Nærmere bestemt tar vi for oss

utlendingsforvaltningen.

de fem kvalifikasjonsnivåene etter tur, og
identifiserer om det foreligger forskjeller

Når vi ser på sektorene NAV, psykiatri, skole,

mellom nivåene. Deretter skifter vi fokus til

imidlertid et flertall at de ikke har oppdrag

svart på spørsmålet om de ønsker å tolke mer

i det hele tatt. Likevel er det statsautori-

enn det de gjør i dag. Videre ser vi på hvilke

serte tolker representert i alle sektorer. Den

aktiviteter respondentene er engasjert i ved

oppfatningen som kanskje har eksistert i

siden av tolkingen. Til slutt presenterer vi hva

markedet om at statsautoriserte tolker ikke

tolkene i utvalget har opplyst om inntekt, og

ønsker oppdrag i helse- og sosialsektorene

vi gjør en analyse av hvilken betydning hen-

gjenspeiles altså ikke i resultatene fra under-

holdsvis kvalifikasjoner, formidlingskanal og

søkelsen. Flere av respondentene har også

erfaring har for inntektsnivået.

Figur 9: Statsautoriserte tolkers (nivå 1-2) oppdragsmengde i ulike sektorer. Svar i prosent.
N: Se figuren.
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3.3 Tolker på nivå 4-5 og
oppdragsmengde

kommet med kommentarer om dette, for
eksempel:
Jeg kunne tenke meg å ha flere oppdrag i

Også tolkene på de laveste kvalifikasjons

helse, NAV, psykiatri og andre, men da må

nivåene i Nasjonalt tolkeregister har tolke-

timesatsen være på nivå med kompetanse/

oppdrag i alle sektorene det er stilt spørsmål

tolkeerfaringen tolken har.

om i undersøkelsen.
Tallene for denne gruppen (se figur 11) kan

3.2 Tolkeutdannede og
oppdragsmengde

sammenlignes med tallene for de høyest kva-

Vi går nå går over til å se på tolkene med

utvalget rapporterer om mange eller en del

tolkeutdanning (nivå 3).

oppdrag, enn det som er tilfellet for tolkene

lifiserte tolkene over. I helsesektoren ser vi at
en noe større andel av tolkene på nivå 4-5 i

på høyere kvalifikasjonsnivå. På samme måte
Undersøkelsen viser at en lavere andel av

oppgir en større andel å ha mange oppdrag for

denne gruppen har oppdrag for domstolene,

psykiatrien, barnevernet og skolen. Når det

politiet og utlendingsforvaltningen enn til

gjelder utlendingsforvaltningen oppgir en like

fellet var for de statsautoriserte tolkene i

stor andel – 10 prosent – av tolkene på nivå-

utvalget. På den andre siden har en større

ene 3 til 5 å ha mange oppdrag, mens andelen

andel av tolkene på nivå 3 mange eller en del

er dobbelt så stor for tolkene på nivå 1 og 2.

oppdrag i helsesektoren, psykiatrien, barne-

I de resterende sektorene har en større andel

vernet, NAV, skolen og kriminalomsorgen enn

av tolkene på nivå 1-3 mange oppdrag enn

de på nivå 1-2. Likevel er det også mange

tolkene på nivå 4-5.
23

som ikke har noen oppdrag i de samme
seks sektorene, fra 19 prosent (helse) til 43
prosent av respondentene.

Figur 10: Tolker med tolkeutdanning (nivå 3) og oppdragsmengde i ulike sektorer.
Svar i prosent. N: Se figuren
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Figur 11: Tolker på nivå 4-5 og oppdragsmengde i ulike sektorer. Svar i prosent.
N: Se figuren.
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3.4 Oppdragsmengde og
annet arbeid

i langt større grad enn hva som er tilfellet

Respondentene fikk spørsmål om de har

Respondentene som svarte “ja” på spørsmålet

kapasitet til å tolke mer enn det de gjør i

om de hadde en annen jobb eller aktiviteter

dag. Åtte av ti svarte at de har mer kapasitet.

utenom tolkeyrket, fikk oppfølgingsspørs

i dag.

Nesten like mange, 77 prosent av tolkene i

målet “Hva gjør du i tillegg til tolking i offent-

utvalget, har også annet arbeid eller aktivitet

lig sektor?”. Det var åpent for å krysse av

ved siden av tolkingen. I sum indikerer disse

for flere svaralternativer, i tillegg til å skrive

svarene at tolkene i Nasjonalt tolkeregister

fritekst under “annet”.

har kapasitet til å bli benyttet av tolkebrukere

Figur 12: Annen aktivitet utover tolkeyrket. Absolutte tall. N=485.
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Mange av respondentene valgte å krysse

I det følgende vil vi se på sammen
hengen

av for flere alternativer. Vi ser av figuren at

mellom

mange er engasjert i aktiviteter som ikke

kvalifikasjonsnivå, formidlingskanal og erfaring.

tolkeinntekt

og

de

tre

faktorene

nødvendigvis er relatert til tospråklig kompetanse, for eksempel saksbehandling, helsearbeid eller uspesifisert annet arbeid. Samtidig
er det mange som driver med skriftlige
oversettelser, språkundervisning og annet
som klart er relatert til tolkenes tospråklige

3.5.1 Betydningen av
kvalifikasjonsnivå

kompetanse.
Vi ser først på betydningen av kvalifikasjonsnivå.
Figur 14 viser at en vesentlig større andel

3.5 Tolkers inntekt

av de høyt kvalifiserte tolkene på nivå 1,
44 
prosent, tjener over 400.000 kroner

Respondentene ble bedt om å oppgi sin totale

sammenlignet med de tolkene på nivå 5, der

årsinntekt før skatt i 2012, og deretter beregne

kun 3 prosent tjener tilsvarende.

ca. hvor stor andel av denne inntekten som
kom fra tolkeoppdrag i offentlig sektor.

Figur 14: Inntekt fordelt etter tolkefaglige
kvalifikasjoner. Tall i prosent. N: Se figur.

Figur 13 under viser respondentenes årlige

100

inntekter fra tolking i offentlig sektor i 2012.

90

Vi ser at omkring 3 av 10 tjener så lite som

80
70

lig sektor årlig, mens 6 av 10 tjener 150.000
kroner eller mindre. Videre befinner ca. 25
prosent seg i inntektsintervallet 150.000
til 450.000 kroner. De resterende omkring
15 prosentene har en inntekt fra tolking på
mellom 450.000 og over én million kroner.
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Figur 13: Brutto inntekt fra tolking i 2012. Tall i prosent. N=451.
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3.5.2 Betydningen av
formidlingskanal

• Et flertall av de statsautoriserte tolkene har
mange / en del oppdrag for domstolene og
politiet.

Vi vil nå se nærmere på hvilken betydning
formidlingskanal har for tolkeinntekt.

• En større andel av tolkene på nivå 3 enn de
på nivå 1 og 2 har mange eller en del opp-

Figur 15: Inntekt fordelt etter bestillings
kanal. Tall i prosent. N: Se figur.
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• I helsesektoren ser vi at en noe større

9
17

80

drag i helsesektoren, psykiatrien, barne-

Over 400 000
kroner

tolke mer enn i dag.
• 8 av 10 tolker i utvalget har også annet
arbeid eller annen aktivitet ved siden av
tolkeyrket.

Av figuren ser vi at det er blant de tolkene

• 3 av 10 respondenter tjener 50.000kroner

som får hoveddelen av sine tolkeoppdrag

eller mindre på tolking i offentlig sektor

direkte fra offentlige tolkebrukere at det er

årlig.

størst andel med en inntekt på over 400 000
kroner (31 prosent). Til sammenligning er til-

• Ca. 15 prosent av tolkene i utvalget har en

svarende andel i gruppen som får hovedde-

inntekt fra tolking på mellom 450.001 og

len av sine oppdrag fra private formidlere kun

1 350 000 kroner.

fire prosent.
• Det er en sammenheng mellom kvalifikaFigurene 14 og 15 antyder altså en sammen-

sjonsnivå og inntekt: 44 prosent avtolkene

heng mellom inntekt og henholdsvis både

i utvalget med både statsautorisasjon

kvalifikasjonsnivå og formidlingskanal. Videre

og tolkeutdanning tjener over 400.000

har vi sett på forholdet mellom antall år i tol-

kroner, mens kun tre prosent av tolkene


keyrket og inntekt. Tallene viser at erfarne

på det laveste kvalifikasjonsnivået tjener

tolker tjener mer enn uerfarne tolker. Vi har

tilsvarende.

også undersøkt hvordan de tre variablene
virker sammen, og fant da at erfaring isolert

• Formidlingskanal virker inn på inntekt.

sett ikke har signifikant betydning for inntekt.

Blant tolkene i utvalget som får hoveddelen
av sine oppdrag direkte fra offentlige tolke
brukere er det størst andel med en inntekt på over 400 000 kroner (31 prosent).
Til sammenligning er tilsvarende andel i

3.6 Oppsummering

gruppen som får hoveddelen av sine oppdrag fra private formidlere kun fire prosent

I dette kapittelet har vi sett på arbeidshverdagen til tolkene i utvalget, knyttet til hvilke
sektorer de har oppdrag i, andre aktiviteter
ved siden av tolkingen og inntekt.

• Erfaring som tolk har isolert sett ikke
signifikant betydning for inntekt.

Kapittel 4:

Språkene i Nasjonalt tolkeregister

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister
1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

Figur 16: Antall tolker i ulike språk.
Absolutte tall. N=608.

2. Statsautoriserte tolker
3. Tolker med tolkeutdanning
4. Statsautoriserte oversettere med TAO
5. Personer med ToSPoT og TAO

I

dette

kapittelet

undersøkelsen

tar

avdekker

vi

for
om

oss

hva

forskjeller

mellom språkene som er representert i NT.
Først ser vi på hvor mange respondenter som
opplyser at de tar oppdrag per språk. Deretter
viser vi hvorvidt respondentene er oppført i
NT i de språkene de tar oppdrag i. Vi går så
over til en framstilling av mengden oppdrag
per språk. Deretter har vi gått nærmere
inn på situasjonen for 14 språk, og viser
sammenhengen mellom oppdragsmengde og
respondentenes kvalifikasjonsnivå. Siste del
av kapittelet viser hvordan utviklingen har
vært i etterspørselen etter ulike språk.

4.1 Antall tolker per språk
For å identifisere hvor mange tolker som
er tilgjengelige i hvert språk spurte vi
respondentene hvilke språk de tar oppdrag i.
Det var mulig å velge inntil 5 språk, og totalt
ble det gjort 950 valg av 608 respondenter.
Valgene fordeler seg på 73 ulike språk.
Her ser vi antallet tolker i registeret som
oppgir at de tar oppdrag i de ulike språkene.
De ti største språkene i synkende rekkefølge
er: Engelsk, russisk (i rød farge), polsk,
dari, persisk, arabisk (grønn), fransk, sorani,
spansk og somali (brun).

Albansk
Amharisk
Arabisk
Armensk
Aserbajdsjansk
Badini
Bosnisk/kroatisk/serbisk
Bulgarsk
Burmesisk
Dari
Engelsk
Estisk
Finsk
Fransk
Gresk
Hebraisk
Hindi
Ibo
Islandsk
Indonesisk
Italiensk
Japansk
Mandarin
Kinyarwanda
Koreansk
Kurmanji
Latvisk
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Nederlandsk
Nepali
Nord-Samisk
Oromo
Panjabi
Pashto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Rumensk
Rundi
Russisk
Singalesisk
Slovakisk
Somali
Sorani
Spansk
Svensk
Swahili
Tadjikisk
Tagalog
Tamil
Thai
Tigrinja
Tsjekkisk
Tsjetsjensk
Tyrkisk
Tysk
Uigurisk
Ukrainsk
Ungarsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk

15
13
45
4
5
11
20
7
2
54

90

4
6
38
4
1
8
1
1
2
6
1

27

11
5
2
12
9
4
23
1
15
1
3
5
19
24
51
58
13
19
6
83
1
3
32
34
33
5
8
2
1
8
7
15
3
5
17
21
3
6
9
22
2
11

Det er godt samsvar mellom overnevnte ti

for språkene fransk og spansk, som er blant

språk og de ti språkene med flest personer

de ti største språkene i figur 16, men som i

oppført i Nasjonalt tolkeregister. Rekkefølgen

figuren over om oppdragsmengde ender på

er imidlertid ikke helt den samme. I NT er

plassene henholdsvis 14 og 15.

språket med flest oppførte russisk (142
personer), deretter polsk (119) og så engelsk
(81).15

4.2 Oppdragsmengde og
språk
Respondentene ble spurt hvor ofte de tolker
i de forskjellige språkene de tar oppdrag i,
med svaralternativene “daglig”, “ukentlig”,
“månedlig” eller “sjeldnere enn månedlig”.
Respondentene ble bedt om å oppgi hvor
ofte de tolker i hvert av de språkene de tar
oppdrag i.16 Hensikten med å stille dette
spørsmålet var å få kunnskap om omfanget
av, og etterspørselen etter tolking i hvert
språk.
28
Figuren er utarbeidet på grunnlag av svarene
fra 597 respondenter, som oppga både
tolkespråk og hvor ofte de tolker. Til sammen
ble det gjort 888 valg. Vi ser at de åtte største
språkene er, i synkende rekkefølge: Polsk,
russisk (i rød farge), arabisk, persisk, somali,
dari (grønn), sorani og engelsk (brun).
Deretter kommer de fem språkene: Litauisk,
pashto, rumensk, urdu og tigrinja (beige).
Videre ser vi at engelsk er nede som nummer
åtte i denne listen om oppdragsmengde.
Til sammenligning var engelsk det største
språket i figur 16 over, som viste antallet
personer som tar oppdrag i hvert språk. Dette
kan være en indikasjon på at tilgjengeligheten
av tolker på dette språket er større enn
etterspørselen. Den samme tendensen ser vi
15 Tall per 28.4.2014.
16 I figur 17 er omfang beregnet på følgende
måte: “Daglig” er omgjort til 20 oppdrag i måneden (gjennomsnittlig ett oppdrag per arbeidsdag
(5) ganger 4 uker), “ukentlig” til 8 oppdrag i måneden (gjennomsnittlig 2 oppdrag per arbeidsuke
ganger 4 uker), “månedlig” til 3 oppdrag i måneden (litt under ett oppdrag per uke), og “sjeldnere
enn månedlig” til ett oppdrag i måneden.

Figur 17: Oppdragsmengde på ulike språk.
Absolutte tall. N=597.
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Figur 20: Oppdragsmengde på bosnisk/
kroatisk/serbisk etter nivå i NT. Absolutte
tall. N=11.
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språkene med minst elleve respondenter som
er oppført med språket i NT.17
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Figur 21: Oppdragsmengde på dari etter nivå
i NT. Absolutte tall. N=15.
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Figur 18: Oppdragsmengde på albansk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=14.
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Figur 19: Oppdragsmengde på arabisk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=28.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

Arabisk
6

44
2

Figur 22: Oppdragsmengde på engelsk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=25.

2
1

Antall

Antall

ånedlig

4.3 Ulik situasjon på ulike
språk

1

Nivå 1+2-tolk
Nivå 3-tolk
Nivå 4+5-tolk

ånedlig

17 Analysen og figuren er utarbeidet på bakgrunn
av det første blant fem mulige språk respon
dentene oppga å ta oppdrag i. Språkene med færre
respondenter enn elleve er ikke tatt med ettersom
vi ikke kan generalisere på bakgrunn av et for lite
datagrunnlag.
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Figur 23: Oppdragsmengde på fransk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=14.
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Figur 26: Oppdragsmengde på polsk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=54.
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Figur 24: Oppdragsmengde på litauisk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=19.

Figur 27: Oppdragsmengde på russisk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=51.
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Sjeldnere enn månedlig
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Figur 28: Oppdragsmengde på somali etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=24.
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Figur 25: Oppdragsmengde på persisk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=15.
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Figur 29: Oppdragsmengde på spansk etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=20.
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Spansk

Vi vil nå se på hvor stor andel av tolkene som

2

er oppført i NT i de språkene de faktisk tar

1
Nivå 1+2-tolk

oppdrag i.18 I somali, arabisk, urdu, tigrinja,

Nivå 3-tolk

pashto og rumensk ser vi at et flertall tolker

Nivå 4+5-tolk

ofte, og at et flertall av de som tolker ofte
også er registrert i NT i disse språkene.19
Polsk er det eneste språket i analysen der
samtlige respondenter med oppdrag også er
oppført i NT.

Figur 30: Oppdragsmengde på tigrinja etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=12.

Engelsk utmerker seg som et språk der mange
av respondentene oppgir at de tar oppdrag
selv om de ikke er oppført med dette språket
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i NT: av 65 respondenter som oppgir at de tar
oppdrag på engelsk er det hele 47 prosent
som ikke står oppført med engelsk i NT. Dette

2
11 1

1

1

1

er personer som er oppført på andre språk,
Nivå 1+2-tolk

men som også påtar seg oppdrag i engelsk.

Nivå 3-tolk
Nivå 4+5-tolk

Den samme tendensen gjør seg gjeldene for
flere andre språk: I pashto, sorani, dari og
persisk er det en betydelig andel som tolker

månedlig

ofte men som ikke er oppført i registeret med
disse språkene – dette gjelder mellom 13 og
26 prosent av de som tolker ofte. En forklar
Figur 31: Oppdragsmengde på urdu etter
nivå i NT. Absolutte tall. N=18.
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ukvalifiserte tolker må brukes for å dekke
behovet.
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I sum viser de språkvise figurene at det ofte er
en sammenheng mellom oppdragsmengde og
kvalifikasjoner: De høyest kvalifiserte tolkene
har også størst oppdragsmengde. Imidlertid
oppgir også en del respondenter på nivå 4 og
5 at de tolker flere timer i uka, for eksempel
i fransk, litauisk, polsk, russisk og tigrinja.

18 I denne analysen er prosentueringen gjort på
grunnlag av det totale antallet respondenter som
har oppgitt å ta oppdrag i hvert språk. N for de
nevnte språkene er: Engelsk 26, somali 68, arabisk
40, urdu 68, tigrinja 41, pashto 20, rumensk
30, sorani 56, dari 20, persisk 16 og polsk 21.
Se vedlegg 2, figur D, for en fremstilling av tallene
i punkt 4.4.
19 Vi bemerker at prosentueringsgrunnlagene
for rumensk og tigrinja er lave med under 20
personer. Denne svakheten motvirkes imidlertid

av at resultatene for disse språkene viser svært
tydelige tendenser, ettersom signifikans avhenger
både av størrelsen på utvalget og av hvor sterk
en sammenheng er. Vi har derfor valgt å ta med
funnene.
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4.5 Utviklingen i
etterspørselen på ulike
språk

gjelder for språkene spansk, tysk, pashto,
bosnisk/kroatisk/serbisk og arabisk.

Vi skal nå ta for oss utviklingen i etterspørsel
en

etter

tolking

på

ulike

språk.

4.6 Oppsummering

Respondentene svarte “sant” eller “usant” på
påstanden: ”Jeg opplever å få flere tilbud om

I dette kapittelet har vi sett på forskjeller

oppdrag det siste året”.

mellom språkene i NT langs variablene oppSom vi har sett tidligere i rapporten tar flere

dragsmengde, hvorvidt respondentene er

av tolkene i utvalget oppdrag i flere enn ett

oppført i språket i NT og utvikling i etter

språk. Vi kan ikke vite sikkert hvilket språk

spørselen over tid.

respondentene som tolker i flere språk har
besvart påstanden på grunnlag av. Vi antar

• Engelsk og russisk er de språkene flest

her at respondentene har knyttet sitt svar til

respondenter oppgir at de tar oppdrag i

det språket de tolker oftest i.

– henholdsvis 90 og 83 personer.

Figuren indikerer hvorvidt etterspørselen i de

• Over halvparten av respondentene som

ulike språkene har økt eller sunket det siste

oppgir at de tar oppdrag i engelsk står

året. Vi ser at 73 prosent av tolkene i m
 andarin

ikke oppført med dette språket i Nasjonalt

opplever å få flere tilbud om oppdrag. Dette

tolkeregister.

er en sterk tendens som peker i retning av
økende etterspørsel. De neste språk
ene i

• Flertallet av respondentene som tolker i

tabellen – tyrkisk, somali og rumensk – viser

somali, arabisk, urdu, tigrinja, pashto og

også en sterk tendens til økt etterspørsel.

rumensk tolker ofte i disse språkene, og et

På motsatt side av skalaen finner vi neder-

flertall av de som tolker ofte er også oppført

landsk der kun 21 prosent opplever å få flere

i Nasjonalt tolkeregister i disse språkene.

tilbud om oppdrag. Dette peker i retning av
• Polsk og russisk er språkene med den

synkende eller stabil etterspørsel. Det samme

største totale oppdragsmengden i utvalget.
Figur 32: Andel tolker som oppgir å få flere tilbud om oppdrag det siste året.20 Svar i prosent.
N: Se fotnote.21
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20 Figuren er sortert i synkende rekkefølge etter det språket som har høyest prosent som svarer “sant”
på påstanden.
21 N for språkene (fra venstre mot høyre): 11, 11, 31, 18, 57, 22, 32, 10, 20, 63, 21, 11, 16, 21, 14,
20, 15, 31, 11, 12, 15, 23, 14.

• Tilgjengeligheten

av

tolker

i

språkene

engelsk, fransk og spansk fremstår som

• Det er en tendens til økende etterspørsel
i mandarin, tyrkisk, somali og rumensk.

større enn etterspørselen.
• Det er en tendens til synkende eller stabil
• For de fleste språk er det en sammen-

etterspørsel etter nederlandsk, spansk,

heng mellom oppdragsmengde og kvali-

tysk, pashto, bosnisk/kroatisk/serbisk og

fikasjoner, ved at tolkene med statsauto-

arabisk.

risasjon og/eller tolkeutdanning også har
størst oppdragsmengde.
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Kapittel 5:

Tolkenes timesats i ulike sektorer og
ulike kanaler for oppdrag

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister

sektor har for respondentenes timelønn. Som

1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

avslutning på kapittelet viser vi fordelingen
av respondenter som jobber som selvstendig

2. Statsautoriserte tolker

næringsdrivende, frilans lønnsmottaker eller

3. Tolker med tolkeutdanning

en kombinasjon.

4. Statsautoriserte oversettere med TAO
5. Personer med ToSPoT og TAO

En av konklusjonene fra fjorårets undersøkelse var at kvalifisering lønner seg for tolkene: Det ble påvist en sammenheng mellom
kvalifikasjonsnivå og timesats. Likevel så vi
også at noen av de høyest kvalifiserte tolkene oppga en lav timesats, mens noen av
tolkene fra de laveste nivåene i NT oppga
en høy timesats. I dette kapittelet ønsker vi
å se på hvorvidt andre variabler har betydning for tolkenes timelønn. Vi tar først for oss
hva respondentene har fortalt om hvordan
de får tolkeoppdrag, det vil si hvilke kanaler
for oppdrag som er mest vanlig. Etter dette
undersøker vi hvorvidt det fremkommer forskjeller i timelønn hos ulike deler av offentlig sektor. Deretter gir vi en sammenstilling
av funnene om hvilken betydning kanal og

Vi hadde tre spørsmål i undersøkelsen som
handlet om hvordan tolkene får oppdrag:
“Hvordan får du oppdrag?” (flere valg mulig),
“Hvordan får du flesteparten av dine oppdrag?”, og “Hvor mange private formidlere
får du oppdrag via?”. La oss først se nærmere
på hva respondentene svarte om hvordan de
får oppdrag.
Som figuren viser var det mange respon
denter som valgte mer enn ett svar, som betyr
de får oppdrag fra flere ulike kanaler. Ca. 6
av ti svarte at de får oppdrag direkte hos en

Figur 33: Hvordan tolkene får oppdrag. Absolutte tall. N=608.
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5.1 Direktebestilling eller
formidlingsbyrå
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213

200
150
100
50
0
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tolkebrukere

Kommunal
tolkeformidler

Gjennom Nasjonalt
tolkeregister

eller flere offentlige virksomheter. Dette er

søkelsen var definert under svaralternativet

den vanligste måten tolkene i utvalg
et får

“offentlig tolkebruker”. Også andre instanser

oppdrag på. Den nest vanligste måten er via

ble

en privat tolkeformidler. Dette gjelder ca. 55

private selskaper og ambassader.

nevnt,

som

frivillige

organisasjoner,

prosent av respondentene. Ca. 4 av 10 får
oppdrag via en kommunal formidler.

Vi har satt sammen en tabell som illustrerer
hvilke kombinasjoner som er vanlige når det

Vi ser også at ca. en tredjedel av tolkene

gjelder hvor tolkene får oppdrag.

oppgir å få oppdrag gjennom Nasjonalt tolkeregister. Det høye tallet er noe overraskende,

Ved å legge sammen andelen respondenter

ettersom registeret ikke har en bestillings-

som oppgir å få oppdrag “kun direkte hos

funksjon og heller ikke er ment å fungere

bruker” og “kun gjennom Nasjonalt tolkere-

som et bestillingsregister. Vi vet imidlertid

gister”, ser vi at ca. 16 prosent ikke tar opp-

også fra tidligere undersøkelser at en del

drag gjennom formidlere i det hele tatt.

sektorer bruker NT for å bestille tolk.22

Motsatt ser vi, ved å summere tallene for de
som får oppdrag kun fra private formidlere,

Under svaralternativet “annet, skriv inn” kom

kun

det blant annet frem at noen respondent
er

kombinasjon av disse to, at ca. 3 av 10 tolker

får oppdrag via kollegaer, bekjente eller

i utvalget får alle sine oppdrag 
gjennom

direkte fra den minoritetsspråklige tolke-

kommunale


brukeren. Dette er altså oppdrag tolkene får

De øvrige får oppdrag både direkte hos tolke-

gjennom sine nettverk eller – som beskrevet

brukere og via formidlere.

kommunale

formidlere

og/eller

private

eller

en

formidlere.

av en respondent – via ”jungeltelegraf
en”.
Andre spesifiserte at oppdragene er direkte

Respondentene fikk spørsmål om hva som er

hos advokater, UDI eller tingretten, det

deres viktigste kilde til tolkeoppdrag.

vil si oppdragsgivere som i denne under

Figur 34: Kombinasjoner av oppdragsgivere. Absolutte tall og tall i prosent. N=629.

Kanal
Kun privat formidler
Kun kommunal formidler
Kun direkte hos bruker
Kun gjennom NT
SUM prosent
Kombinasjon privat og kommunal formidler
Kombinasjon privat formidler og direkte hos bruker
Kombinasjon privat formidler og NT
Kombinasjon kommunal formidler og direkte hos bruker
Kombinasjon direkte hos bruker og NT
Kombinasjon kommunal formidler og NT
SUM prosent
Kombinasjon privat og kommunal formidler og direkte hos bruker
Kombinasjon privat og kommunal formidler og NT
Kombinasjon privat formidler, direkte hos bruker og NT
Kombinasjon kommunal formidler, direkte hos bruker og NT
SUM prosent
Alle fire kanaler
Ingen av de fire kanalene er oppgitt
Total
22 Se Rambøll 2010 ”Evaluering av Nasjonalt tolkeregister” og Devoteam 2012 “Et verdinettverk
for tolketjenester: Sluttrapport fra forstudie om
bestilling av tolketjenester”.

Antall
83
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43
54
15
14
53
7
51
11
42
21
54
21
629

Prosent
13,2
9,2
14,6
1,6
38,6
6,8
8,6
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2,2
8,4
1,1
29,5
8,1
1,7
6,7
3,3
19,8
8,6
3,3
100
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Figur 35: Viktigste kanal for tolkeoppdrag. Tall i prosent. N=625.
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Vi ser at hovedkanalen for oppdrag er direkte

oppdrag for private formidlere fikk derfor

hos en eller flere offentlige tolkebrukere.

opp
følgingsspørsmål om hvor mange ulike

Dette svaralternativet er valgt av 38 prosent

byråer de jobber for.

av respondentene. Den nest viktigste kanalen
er

av

Figur 36 under viser at 23 prosent av tolkene

kommunale tolkeformidlere. Kun fem prosent

private

tolkeformidlere,

som tar oppdrag via private formidlere kun

av

har én formidler de forholder seg til. Resten

respondentene

har

etterfulgt

oppgitt


Nasjonalt

tolkeregister som den viktigste kanalen.

er tilknyttet to eller flere formidlere. Ni pro-

36

sent av utvalget er tilknyttet så mange som
åtte eller flere formidlere.

5.2 Private formidlere som
oppdragsgivere
Vi ønsket mer kunnskap om bruken av
private


formidlingsbyråer

som

oppdrags-

givere. Tolkene som hadde svart at de tar

Figur 36: Antall private formidlingsbyråer tolkene er tilknyttet. Tall i prosent. N=350.
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5.3 Tolkenes timesats i
ulike sektorer

Figuren

I undersøkelsen har vi også med spørsmål

gruppen tolker som får oppdrag for dom

om timesats. Mens vi i fjor ba respondentene

stolene via NT har den høyeste andelen som

oppgi én generell minstesats for tolketimer,

mottar timebetaling i henhold til salærfor-

har vi denne gangen nyansert spørsmålet. Vi

skriften: Ca. 52 prosent i denne gruppen

ba respondentene oppgi hvilken timesats de

oppgir en timelønn på 
mellom 750 og 849

får for oppdrag via ulike kanaler og s
 ektorer.

ved oppdrag for dom
stolene.24

Spørsmålet gjaldt fremmøtetolking for seks

tall for oppdrag hos politiet er nærmere 40

sektorer: domstolene, politiet, helsesektoren,

prosent.

sammenligner

de

tre

kanalene

Nasjonalt tolkeregister, privat formidler og

kommunal formidler. 
Grafene viser oss at

Tilsvarende

NAV, skolen og barnevernet.
Vi går nå over til å se på tolkene som i hoved
Respondenter som tidligere hadde oppgitt

sak får oppdrag via private formidlingsbyråer.

at flesteparten av deres oppdrag var gitt

Den største andelen, ca. 43 prosent av

direkte av offentlige tolkebrukere fikk ikke

respondentene, oppgir at de mottar mellom

dette spørsmålet. Spørsmålet ble kun stilt til

350 og 449 kroner i timelønn ved oppdrag for

gruppen som hadde oppgitt at flesteparten

domstolene. Ettersom vi vet at domstolene

av deres oppdrag var gitt via privat formidler,

betaler 756 kroner i timen, kan vi utlede av

kommunal formidler eller Nasjonalt tolkere-

resultatene at de private formidlingsbyråene

gister.

i disse tilfellene tar et formidlingsgebyr på
mellom 406 og 307 kroner i timen.
Figuren viser videre at det er de kommunale
tolketjenestene som i mange tilfeller krever

5.3.1 Oppdrag for
domstolene og politiet

det høyeste formidlingsgebyret. Blant respon-

Under ser vi først på hva respondentene

seg blant de som svarer at de mottar mellom

svarte om oppdrag for domstolene og politiet.

150 og 249 kroner i timen. Dette svaralterna-

dentene som primært får oppdrag gjennom
denne kanalen, befinner den største gruppen

tivet er valgt av ca. 27 prosent når det gjelder
Figur 37: Timesats ved oppdrag for dom
stolene og politiet, etter formidlingskanal.

oppdrag hos domstolene. Det vil si at kommu-

Tall i prosent. N: Se fotnote.23

kroner i formidlingsgebyr per time.

nale formidlere ofte tar mellom 606 og 507
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23 N for de kommunale tolkeformidlerne: totalt
182 respondenter, hvorav domstolene 89 og
politiet 93. N for de private tolkeformidlerne: totalt
338 respondenter, hvorav domstolene 167 og
politiet 171. N for Nasjonalt tolkeregister: totalt 48
respondenter, hvorav domstolene 25 og politiet 23.

24 Timesats for tolker i henhold til salærfor
skriften utgjorde 756 kroner i 2013.
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Figur 38: Timesats ved oppdrag for helseog sosialsektorene, etter formidlingskanal.
Tall i prosent. N: Se fotnote.25
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5.3.2 Oppdrag for helse- og
sosialsektoren

I helse- og sosialsektorene er tolkenes timesats ikke forskriftsregulert slik tilfellet er
for domstolene. Det vil si at vi her ikke på
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Vi går nå over til å se på oppdrag for fire

samme måte som over kan anslå størrelsen

andre sektorer: helsevesenet, NAV, barne-

på formidlingsgebyret de private og de kom-

vernet og skolen.

munale formidlerne tar.

I figuren over sammenligner vi forskjeller
i timesatsen tolkene mottar i disse sektor
ene, delt inn etter oppdrag de har fått
eller k
 ommunale formidlingsbyråer.26

5.3.3 Forhandlinger om
timesats

Figuren viser at et klart flertall oppgir en time-

I hvilken grad forhandler tolkene om time-

sats på mellom 150 og 249 kr i timen. Dette

sats? Vi spurte respondenter som hadde

gjelder for samtlige sektorer og begge de to

oppgitt at de tar tolkeoppdrag fra private og

formidlingskanalene. Generelt er forskjellene

kommunale formidlingsbyråer om hvordan

små mellom de to kanalene. Likevel ser vi

de forhandler seg fram til en timesats.

gjennom


enten

private

formidlingsbyråer

en liten tendens til at kommunale tolkefor
midlere gir høyere betaling.
25 N for de private tolkeformidlerne: totalt 621
respondenter, hvorav helsesektoren 170, NAV 149,
barnevernet 155 og skolen 147. N for de kommunale
tolkeformidlerne: totalt 447 respondenter, hvorav
helsesektoren 115, NAV 110, barnevernet 110 og
skolen 112.
26 Nasjonalt tolkeregister er ikke med som
kanal her, ettersom for få respondenter oppga å
få oppdrag i de aktuelle sektorene gjennom denne
kanalen.

Figur 39: Forhandlinger om timesats med
formidlingsbyråer. Tall i prosent. N=426.
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uvanlig at arbeidsgivere ansetter tolker på
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fast basis. I undersøkelsen spurte vi tolkene
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lønnsmottaker (frilans), eller begge deler.
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Det var også mulig å velge svaralternativet
“annet”.

0
Forhandler ikke

Kvalifikasjoner

Erfaring

Halvparten av respondentene forhandler ikke
om timesats, men aksepterer den timesatsen

Figur 41: Tolkenes arbeidssituasjon
– selvstendig næringsdrivende eller
lønnsmottakere. Tall i prosent. N=627.

de får tilbud om. Like mange svarer imidlertid at de forhandler om timesats: Av disse

60

forhandler 39 prosent først og fremst på bak-

40

og 11 prosent på bakgrunn av tolkeerfaring.

Prosent

grunn av formelle tolkefaglige kvalifikasjoner

54

50
26

30
20

12

10

8

0

Vi spurte også den samme gruppen om timesatsen er forskjellig for fremmøtetolking og
telefontolking.

39

Figur 40: Sammenligning av timesats for
fremmøte- og telefontolking. Tall i prosent.
N=531.

Vi ser av figuren at den største andelen
– 54 prosent – svarer at de er frilans lønnsmottakere. Videre oppgir også en stor andel
(26 prosent) å være både selvstendige og

80
70

69

lønnsmottakere, mens 12 prosent kun jobber
selvstendig. Av de 8 prosent som har valgt

Prosent

60

alternativet “annet”, sier nesten halv
parten

50

at de har fast ansettelse. Imidlertid har

40

ikke alle presisert hvorvidt de da mener fast

30

30

ansettelse som tolk, eller om det er snakk om
et annet yrke.

20
10
1
0
Den samme

Fremmøtetolking Telefontolking er
er høyere
høyere

Vi ser her at 69 prosent svarer at timesatsen
er den samme, mens 30 prosent svarer at
timesatsen for fremmøtetolking er høyere
enn for telefontolking.

5.5 Oppsummering

• Respondentene oppgir en generelt høyere timesats for oppdrag i domstolene og

I dette kapittelet har vi gitt en fremstilling

politiet enn for oppdrag i helse- og sosial-

av hvilke kanaler respondentene 
benytter

sektoren.

for å få tolkeoppdrag. Vi har også vist at
timesats varierer med ulike formidlings

• Oppdrag tolkene i utvalget får direkte

kanaler og i ulike sektorer. Videre har vi sett

gjennom Nasjonalt tolkeregister gir en


på hva som er den mest vanlige arbeids-

høyere timesats enn oppdrag gitt gjennom

formen for 
respondentene – selvstendig

formidlere.

næringsdrivende,

frilans

lønnsmottakere
• Blant tolkene i utvalget som tar oppdrag

eller begge.

via kommunale og private formidlere opp• Mange

tolker

i

utvalget

får

oppdrag

gjennom flere ulike kanaler, ikke bare én.

gir nesten halvparten at de forhandler om
timesats. De fleste av disse forhandler på
bakgrunn av formelle kvalifikasjoner.

• Den oppdragskanalen som brukes mest er
• Over halvparten av alle respondentene

direkte hos offentlige virksomheter.

oppgir at de jobber som frilans lønnshar

mottakere. Videre er mange selvstendig

sammen

heng både med sektor og opp-

næringsdrivende, mens svært få har fast

dragskanal.

ansettelse som tolk.

• Størrelsen

40

på

tolkenes

timesats

Kapittel 6:

Tolkeutdanning og statsautorisasjon

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister

Mens 97 av de 212 respondentene ikke har

1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

søkt, svarer 80 personer at de har søkt, men

2. Statsautoriserte tolker

at deres språk ikke ble satt opp.27 13 respondenter oppgir at de har søkt, men at de ikke

3. Tolker med tolkeutdanning

besto opptaksprøven, og 22 svarer at de går

4. Statsautoriserte oversettere med TAO

på tolkeutdanningen nå. Et flertall (ca. 54

5. Personer med ToSPoT og TAO

prosent) av respondentene utviser dermed
interesse for å kvalifisere seg til tolkeyrket

Tolkeutdanningen og statsautorisasjonsprøven

gjennom høyere utdanning.

er de to viktigste mekanismene for å øke
antallet høyt kvalifiserte tolker i Norge. Dette er
også de viktigste tiltakene for en profesjonalisering av tolkeyrket. Vi ønsket derfor å ha med
spørsmål i undersøkelsen som kunne kartlegge
i hvilken grad respondentene er motiverte for
å ta utdanning og statsautorisasjonsprøven.
I tillegg fikk respondentene som allerede har
gjennomført grunnutdanningen i tolking spørsmål om de har tatt påbygningsemner.

6.2 Statsautorisasjon
Respondentene som ikke hadde statsautorisasjon på undersøkelsestidspunktet fikk
spørsmål om de hadde meldt seg opp til
autorisasjonsprøven.
Figur 43: Antall respondenter uten statsautorisasjon som har meldt seg til statsautorisasjonsprøven i tolking. Absolutte tall.
N=510.

6.1 Tolkeutdanning

300
250

blant respondentene fikk spørsmålet om de
hadde søkt opptak til utdanningen ved HiOA.

Antall

De som ikke allerede hadde tolkeutdanning

239
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Figur 42: Antall respondenter uten tolkeutdanning som har søkt om opptak til grunnutdanningen i tolking. Absolutte tall. N=212.
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22

Nei

Ja, men mitt
Ja, men Ja, venter på
språk har bestod ikke skriftlig eller
ikke blitt
prøven
muntlig
tilbudt
eksamen nå

27 At språket ikke ble satt opp vil si at det ikke
ble gitt tilbud om tolkeutdanning i det språket
kandidaten søkte om. Praksis ved HiOA har tid

ligere likevel vært å oppmuntre alle interesserte til
å søke, uavhengig av hvilke språk HiOA annonserer
som prioriterte språk. Fra 2014 er det imidlertid
kun kandidater som ønsker å ta tolkeutdanning i
de språkene som er prioritert, som kan søke. En
annen grunn til å velge svaralternativet om at
språket ikke ble satt opp kan være at språket var
prioritert, men at det var for få søkere til språket,
eller at for få bestod opptaksprøven.
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Figur 43 viser at 293 av de totalt 510 aktuelle

Av de 411 aktuelle respondentene har 177

respondentene ikke har meldt seg til stats-

ikke søkt påbygningsemner, 29 har søkt,

autorisasjonsprøven. 107 har meldt seg til

men kom ikke med på kurset, 18 er i ferd

prøven, men språket deres har ikke blitt til-

med å ta emner, mens 187 respondenter

budt, og 94 har meldt seg men ikke bestått

allerede har tatt ett eller flere emner. Også

prøven. 16 personer oppgir at de venter på å

her må funnene sies å vitne om en relativt

gå opp til den skriftlige eller muntlige delen

høy motivasjon for videre kvalifisering hos

av prøven.

respondentene: Godt over halvparten – 57
prosent – har enten søkt, tatt eller er i ferd

På samme måte som ovenfor tilsier disse

med å ta påbygningsemner.

svarene at det i Nasjonalt tolkeregister
finnes et stort antall potensielle kandidater
til autorisasjonsprøven. Selv om andelen som
viser interesse for tolkeutdanningen var noe
høyere (ca. 54 prosent mot ca. 43 prosent),

6.4 Oppsummering

var også størrelsen på utvalget betydelig
lavere ved spørsmålet om utdanning. Antallet

I dette kapittelet har vi hatt fokus på respon-

personer som viser interesse for autorisa-

dentenes motivasjon til å ta tolkeutdanning,

sjonsprøven må sies å være høyt, og utgjør

statsautorisasjonsprøven

hele 217 p
 ersoner.

emner.
• Generelt

er

det

en

og

påbygnings

stor

motivasjon

blant respondentene til å gjennomføre
kvalifiseringstiltak i tolkefaget.

6.3 Påbygningsemner
i tolking

• 115 personer, eller 54 prosent av de
aktuelle respondentene, viser motivasjon


Spørsmålet

om

interessen

for

å

ta

til å ta grunnutdanningen i tolking.

påbygningsemner i tolking ble rettet kun til
respondent
ene som allerede hadde fullført

• 217 personer, eller 43 prosent av de

grunnutdanningen ved HiOA, ettersom det

aktuelle respondentene, viser motivasjon


kun er denne gruppen som kan søke om

til å ta statsautorisasjonsprøven i tolking.

opptak til påbygningsemnene.
• 234 personer, eller 57 prosent av de
Figur 44: Antall respondenter med grunnutdanning i tolking som har søkt om opptak til
påbyggingsemner. Absolutte tall. N=411.
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aktuelle respondentene, viser motivasjon

til å ta påbygningsemner i tolking ved
HiOA.

Kapittel 7:

Tolkefeltet sett fra tolkenes
perspektiv

Nivåene i Nasjonalt tolkeregister

Figur 45 viser at et klart flertall av respon-

1. Statsautoriserte tolker med tolkeutdanning

dentene er enige i påstanden om at minoritetsspråklige har tillit til tolkerollen. Det

2. Statsautoriserte tolker

samme gjelder for påstandene om at offent-

3. Tolker med tolkeutdanning

lige tolkebrukere er blitt flinkere til å kommu-

4. Statsautoriserte oversettere med TAO

nisere via tolk og også stiller krav til tolkenes

5. Personer med ToSPoT og TAO

kompetanse.
Samtidig er det verd å merke seg at hele 32

I undersøkelsen hadde vi med spørsmål om

prosent er uenige i påstanden om at offentlige

respondentenes erfaringer med tolkebrukere og

tolkebrukere stiller krav til tolkens kompetanse.

offentlige virksomheters bruk av tolk. Videre fikk

Noen av respondentene 
fremsatte utfyllende

respondentene spørsmål om deres erfaringer

kommentarer om dette temaet. Det følgende

fra arbeidssituasjonen som tolk. Det var også

er eksempler på to slike utsagn:

rom for å dele generelle 
kommentarer i et fritekst-felt. Dette kapittelet oppsummerer tilbake-

De store offentlige tolkebrukerne er for lite

meldingene på disse punktene, og blir en form

flinke til å stille krav til tolkenes formelle

for “temperaturmåling” på hvordan responden-

kompetanse, samt at de ikke er flinke nok til å

tene opplever det å jobbe som tolk, slik deres

kreve dokumentasjon på at de aktuelle tolkene

perspektiver kommer til uttrykk i undersøkelsen.

rent faktisk har gjennomført den utdannelsen
tolkeformidlerne hevder.
Variasjonen er stor hos tolkebestillere ift. hvilke
krav de setter til kunnskap og k
ompetanse

7.1 Tolkefeltet og tolke
markedet

hos tolkene. Tolkebyråer tar i svært liten grad
hensyn til tolkens nivå ved bestilling.

Respondentene fikk først et sant/usant-spørsmål om deres erfaringer med tolkebrukere og
tolkemarkedet.
Figur 45: Erfaringer fra kontakt med tolkebrukere. Tall i prosent. N: Se figur.
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Vi vet at stadig flere sektormyndigheter

eksisterer få faglige møteplasser for tolker,

utarbeider retningslinjer for bestilling og bruk

og det er en viktig utfordring for alle aktører

av tolk, der bevissthet om tolkens kvalifikasjoner

på tolkefeltet å fremme tiltak for å bidra til

inngår som en del av retningslinjene. Samtidig

økt kollegialt felleskap.

peker kommentarene som er gjengitt over på
at mye arbeid fortsatt gjenstår når det gjelder

Mange av respondentene bidro med utfyllende

å sikre at tolkebrukere i offentlig sektor har den

kommentarer om hvordan de opplever tolke

nødvendige kompetansen til å vurdere tolkers

yrket. Blant annet gis det her uttrykk for et

formelle kompetanse.

ønske om flere oppdrag. I to av kommentar
ene er følgende oppgitt:
Jeg som statsautorisert tolk har god kapasitet til å tolke mye mer enn jeg gjør i dag, og

7.2 Tolkeyrket

jeg håper på en mer stabil oppdragsmengde i

Respondentene fikk også et sant/usant-spørs-

Etter at jeg fikk utdanning ved HiOA i slutten

mål med forskjellige påstander om deres

av 2012, ble det enda mindre oppdrag på meg,

opplevelse av tolkeyrket.

og jeg bare på nivå 3, så hva med de som er

fremtiden.

statsautoriserte? I 2012 levde jeg stort sett fra
tolkingen, men nå har jeg vært nødt til å ty til

Figur 46 viser at de fire nederste påstand

en annen jobb.

ene får en stor oppslutning, med mer enn
50 prosent som sier seg “helt enig”, og med
85-88 prosent som er enig i mer eller m
 indre
grad. Dette viser at de fleste tolkene er
44

stolte av jobben, de synes tolkeyrket byr på
spennende utfordringer, de tar imot oppdrag
så fremt de er ledige, og vil fortsette som tolk
så lenge deres tolkespråk er etterspurt.

Disse tilbakemeldingene antyder at den kapasiteten som finnes i Nasjonalt tolkeregister
kunne ha vært bedre utnyttet. Dette er det
samme bildet som tegnet seg i kapittel tre
over, der vi så at respondentene oppga som
hovedårsaken til at de har få eller ingen oppdrag i de ulike sektorene mangel på tilbud om

Vi ser også at påstanden som skiller seg ut
i figuren er “Jeg får kollegial støtte når jeg
trenger det”. Hele 51 prosent av respondent
ene er uenige i mer eller mindre grad i denne
påstanden. 16 prosent er “helt uenig”. Det vil

oppdrag, og ikke at de ikke ønsker oppdrag.
Et annet synspunkt som kommer til uttrykk
blant respondentene er at lønns- og arbeidsvilkårene for tolker ikke er tilfredsstillende:

ved de fleste oppdrag kun være én tolk som
engasjeres, og tolkeyrket er dermed ofte et
ensomt yrke. Vi vet også at det per i dag
Figur 46: Respondentenes opplevelse av tolkeyrket. Tall i prosent. N: Se figur.

Jeg får kollegial støtte når jeg trenger det (N=615)
Jeg tolker så lenge språket er etterspurt (N=621)
Tolkeyrket byr på spennende utfordringer (N=624)
Jeg tar imot oppdrag så fremt jeg er ledig (N=618)
Jeg av stolt av å jobbe som tolk (N=620)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Helt uenig

Nokså uenig

Noe uenig

Noe enig

Nokså enig

Helt enig

Å jobbe som tolk er krevende og dårlig betalt

Jeg synes tolkejobber er interessante og

ift. de kravene som stilles til tolken.

givende, og at jeg har en kjempebra arbeidsgiver.

Jeg føler meg utbrent på grunn av den økonomiske usikkerheten som tolkejobber fører til,
og søker aktivt om en fast stilling, ikke nødvendigvis forbundet med tolking. Dette er trist
fordi jeg er stolt av å være tolk. Jeg har både

7.3 Oppsummering

tolkeutdanning og erfaring, og jeg vet at jeg
er flink til å tolke, men realiteten tvinger meg

I dette kapittelet har vi tatt for oss respon-

til å skifte yrke. Det at tolker som yrkesgruppe

dentenes tilbakemeldinger om hvordan de

kommer dårlig ut med tanke på sosiale garan-

blir møtt av tolkebrukere og om hvordan de

tier er enda mer deprimerende. Men jeg har
lagt merke til at det tas tak i på flere hold, og
jeg håper at med tiden blir det bedre kår for
tolker i Norge, så stå på!

opplever sin arbeidssituasjon som tolk.
• Et stort flertall av respondentene er enige
i påstanden om at minoritetsspråklige har

Mange respondenter har også beskrevet

tillit til tolkerollen.

hvilke erfaringer de har med offentlig sektors
bruk av formidlingsbyråer:

• Et stort flertall av respondentene mener at
offentlige tolkebrukere er blitt flinkere til

Det

hender

jeg

sier

nei

til

et

offentlig

tolkeoppdrag på grunn av lav sats, og vil ikke
bruke energi på å forhandle om pris. Prisforhandling oppleves som ikke populært hos
arbeidsgivere, og de velger ofte de som sier

å kommunisere via tolk og stiller krav til
tolkens kompetanse.
• Samtidig oppgir 3 av 10 respondenter at

seg fornøyd med satsen. Som oftest går pris

offentlige tolkebrukere ikke stiller krav til

og kvalitet hånd i hånd, og de velger ofte bort

tolkens kompetanse.

kvaliteten fremfor prisen, mener jeg. Har også
veldig dårlig erfaring med tolke
byråene som
tar for mye av kaken. Synes ikke store offentlige organer (som sykehus) bør inngå såkalte
rammeavtaler med disse tolke
byråene, men

• De fleste tolkene er stolte av jobben sin, de
synes tolkeyrket byr på spennende utford
ringer, tar imot oppdrag så fremt de er

direkte med tolkene, selv om det skulle koste

ledige, og vil fortsette som tolk så lenge

mer tid for sykehusene, men kvaliteten kan da

deres tolkespråk er etterspurt.

lettere sikres.
Årsaken til at jeg har få oppdrag i en del sektorer har å gjøre med at disse sektorene ofte
benytter seg av formidlingsbyråer, og at disse
formidlingsbyråene genererer profitt ved å
formidle oppdrag til personer helt uten tolkefaglige kvalifikasjoner. Formidlingsbyråene har
mye høyere fortjeneste 
dersom de formidler
oppdrag til personer som ikke evner å få seg
annet arbeid, og som tar til takke med hva
som helst av lønns- og a
 rbeidsbetingelser.

Til slutt må vi trekke fram én blant respondentene som uttrykker tilfredshet over sin
arbeidssituasjon:

• Tolking fremstår som å være et ensomt
yrke for mange: Et flertall av respondent
ene opplever ikke å få kollegial støtte.
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Kapittel 8:

Avsluttende bemerkninger

Den enkelte offentlig ansatte har ansvar for

drag uansett sektor. Denne undersøkelsen

å informere, veilede og høre sine 
brukere.

viser at mange tolker i registeret har kapa-

Bruk av tolk er vesentlig for å ivareta

sitet og ønske om å tolke mer enn de gjør

kommunikasjonen, rettsikkerheten og like

i dag. Samtidig har de utdannede og stats-

verdet til et økende antall brukere som ikke

autoriserte tolkene i utvalget færre oppdrag

har norsk som morsmål eller behersker norsk

for velferdssektorer som helsevesen, barne-

godt. For å fremme offentlige tjenester av

vern, NAV, skole og psykiatri enn for dom-

høy kvalitet for alle, må bruk av tolk være en

stoler og politi. Tolker som har gjennomført

naturlig del av tjenesteytingen i alle sektorer.

kvalifiseringstiltak er en viktig ressurs som
må utnyttes i flere deler av offentlig sektor.

Integrerings-
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og

mangfoldsdirektoratet

arbeider for økt bruk av kvalifiserte tolker

Tilsvarende undersøkelse i 2012 viste en

i Norge. Nasjonalt tolkeregisteret er ett av

sammenheng mellom timesats og kvalifika-

flere tiltak for å profesjonalisere tolking i

sjonsnivå, men ingen sammenheng mellom

Norge. Registeret eies og driftes av IMDi. De

hvor ofte tolkene hadde oppdrag og kvalifika-

141428 aktive tolkene i registeret dekker til

sjonsnivå. Resultatene fra årets undersøkelse

sammen 66 språk. Oppføring i registeret er

viser at tolkenes kvalifikasjonsnivå har større

frivillig og har som formål å gi innsyn i tolke-

betydning for inntekt enn antall års tolke

nes kvalifikasjoner.

erfaring. Dette bygger opp under IMDis målsetting om at kvalifisering skal lønne seg.

Denne undersøkelsen gir god kunnskap om
tolkers oppdragsmengde og arbeidssituasjon

Årets undersøkelse kan vise til høy motivasjon

i ulike deler av offentlig sektor. Vi kan

for mer formell kvalifisering blant tolkene i

imidlertid ikke utpeke enkeltsektorer med


utvalget. Det er viktig å få flere kvalifiserte

særlig god praksis på bakgrunn av denne

tolker med tolkeutdanning og statsautorisa-

undersøkelsen. Dette fordi vi ikke kjenner

sjon i flere språk med dokumentert behov.

oppdragsvolumet

tolker

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har

utenfor Nasjonalt tolkeregister eller opp-

ansvar for både tolkeutdanningen og stats

dragsmengden innen hver sektor. Den totale

autorisasjonsordningen. IMDi har et tett

oppdragsmengden i offentlig sektor og det

samarbeid med høgskolen for å se til at de

reelle behovet for tolk i Norge på ulike språk,

mest etterspurte språkene blir p
rioritert i

er også ukjent.

utdanningstilbudet. Et styrket kvalifiserings

for

ukvalifiserte

system
Ved

språkbarrierer

er

bruk

av

kvalifi-

er

vesentlig

for

å

videre
utvikle

tolkefeltet. Dagens kvalifiseringstiltak består

sert tolk avgjørende for å ivareta bruker-

av

nes rettssikkerhet. Det er viktig at tolker

utdanningen, Tospråklig sjekk for potensielle

som har gjennomført offentlig finansierte

tolker (ToSPoT) og innføringskurs i tolkens

kvalifiseringstiltak kommer offentlig sektor

ansvarsområde

til gode og ikke blir forbigått av ukvalifiserte

samspill i kvalifiseringskjeden vil gi mer

tolker. Målsettingen til IMDi er at de høyest

forutsigbare rammer for både tolker og tolke-

kvalifiserte tolkene skal prioriteres for opp-

brukere i offentlig sektor.
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Per 23. mai 2014.

statsautorisasjonsordningen,

(TAO).

Økt

tolke

kapasitet

og

IMDi ønsker at offentlige tjenesteytere som

nevnte tolkeutvalget. Utvalgets forslag vil

sykehus,

skole,

blant annet være knyttet til dagens under

barnevern og NAV-kontor bruker tolker opp-

politiet,

helsestasjon,

forbruk av tolk, manglende krav til kvalifika-

ført i Nasjonalt tolkeregister og sjekker

sjoner og manglende rutiner ved bestilling av

tolkens kvalifikasjoner via registeret. For at

tolk i deler av offentlig sektor.

registeret skal fungere etter hensikten, må

levere sin utredning til Barne-, likestillings-

de oppførte tolkene være tilgjengelige for

og inkluderingsdepartementet i september

oppdrag. IMDi har denne våren kvalitets-

2014. Forslagene til tiltak skal bidra til å drive

sikret at samtlige tolker oppført i registeret

tolkefeltet framover og vil berøre IMDis rolle

er aktive tolker

og tolkers arbeidsforhold i tiden som kommer.

og har oppdatert sine

Utvalget vil

personlige profiler. Et oppdatert register med
god datakvalitet og brukervennlighet, vil ha
fokus for IMDi også framover.
Det er økonomisk ressurskrevende å kvalifisere nye tolker, og det tar lang tid før en tolk
har opparbeidet seg nok erfaring. Det er
dermed et tap for samfunnet dersom dyktige
tolker forsvinner til andre yrker. Denne
undersøkelsen viser at arbeidsforholdene på
flere punkter oppleves som utilfredsstillende.
Bedre lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del
av profesjonaliseringen av yrket, og tolkene
må aktivt, gjennom sine organisasjoner,
jobbe frem bedre vilkår. IMDi bidrar i dette
arbeidet

gjennom

pådriverarbeid

mot

sektormyndighetene for økt bevissthet og

bedre praksis.
Resultatene på holdningsspørsmålene i årets
undersøkelse indikerer at tolkene er motiverte
til å fortsette i yrket. De er stolte av å jobbe
som tolk og synes tolkeyrket er spennende.
Samtidig ser IMDi en utfordring med å
beholde kvalifiserte tolker i yrket.
En respondent skriver i det åpne kommentarfeltet på slutten av undersøkelsen: “Jeg opplever at mange i offentlig sektor ikke kjenner
til Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister og
ikke vet hvor eller hvordan de kan få tak i
tolk.” Denne utfordringen tar IMDi med seg i
det

videre

arbeidet

med

brukerbevisst

gjøring. Samtidig er det viktig at tolkene i
registeret bruker sitt nettverk for å gjøre
både Nasjonalt tolkeregister og Tolkeportalen
mer kjent.
Funn i denne undersøkelsen er spilt inn til det
pågående arbeidet til det regjeringsopp

47

Referanser

Devoteam (2012). Et verdinettverk for

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

tolketjenester: Sluttrapport fra forstudie om

(2011a). IMDi-rapport 2-2011 Bruk av tolk

bestilling av tolketjeneste. Lastet ned fra:

i grunnskolen i Oslo. Oslo: IMDi. Lastet ned

http://www.tolkeportalen.no/Global/tolking/

fra: http://www.tolkeportalen.no/Docu-

Tolkeportalen/RapportVerdinettverk_for_

ments/Rapporter/Tolk_Oslo-skolen.pdf

tolking.pdf
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

48

Forskrift om bevilling som statsauto-

(2011b). IMDi-rapport 3-2011 Bruk av tolk

risert tolk og tolkeprøven 1997. Lastet

i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

ned fra: http://lovdata.no/dokument/

Oslo: IMDi. Lastet ned fra: http://www.

SF/forskrift/1997-06-06-571?q=-

tolkeportalen.no/Documents/Rapporter/

Forskrift+om+bevilling+som+statsautorisert

Bruk_av_tolk_i_NAV.pdf

Forskrift om salær fra det offent-

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

lige til advokater m.v. 1997. Lastet

(2013). Virksomhets- og regnskapsrapport

ned fra: http://lovdata.no/dokument/

for IMDi per 31.12.13. Oslo: IMDi. Lastet

SF/forskrift/1997-12-03-1441?q=-

ned fra: http://www.imdi.no/Documents/

Forskrift+om+sal%C3%A6r+fra+det

Rapporter/IMDis%20aarsrapporter/Virksomhets-og-regnskapsrapport-for-IMDi-2013.pdf

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(2007a). IMDi-rapport 6-2007 Fastleger og

Linnestad, Hege og Buzungu, Hilde Fiva

tolketjenester. Oslo: IMDi. Lastet ned fra:

(2012). Ikke lenger «en tjeneste av ukjent

http://www.tolkeportalen.no/Global/tolking/

kvalitet». Statusrapport om tolkefeltet i

Tolkeportalen/62007nettTolk.pdf

helsevesenet i hovedstadsområdet. Oslo:
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og Oslo kommune.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lastet ned fra: http://www.tolkeportalen.no/

(2007b). Når du trenger tolk. Veileder for

Documents/Rapporter/Ikke%20lenger%20

kjøp av tolketjenester til offentlige virk-

en%20tjeneste%20av%20ukjent%20

som¬heter. Oslo: IMDi. Lastet ned fra:

kvalitet%201.2.pdf

http:// www.tolkeportalen.no/Global/tolking/Tolke-portalen/Veileder%20for%20

Rambøll (2010). Evaluering av Nasjonalt

kjoep%20 av%20tolketjenester.pdf”

tolkeregister. Lastet ned fra: http://www.
tolkeportalen.no/Documents/Rapporter/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

EvalueringNTR.pdf

(2008). IMDi-rapport 5-2008 Bruk av tolk
i barnevernet. Oslo: IMDi. Lastet ned fra:

UDI (2011). IM 2011-026 “Bestilling og

http://www.tolkeportalen.no/Global/

honorering av tolk ved søknad om beskytt

IMDi-rapport%205-2008tolkibv.pdf

else (asyl). Oslo: UDI. Lastet ned fra: 		
http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(2009). IMDi-rapport 6-2009 Bruk av tolk
i straffesakskjeden. Oslo: IMDi. Lastet ned
fra: http://www.tolkeportalen.no/Documents/IMDi-rapport6-2009tolknett.pdf

udi-interne-meldinger/im-2011-026/

Vedlegg

Vedlegg 1: Spørsmålene i undersøkelsen
Vedlegg 2: Figurer
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retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu)

jeg tar ikke tolkeoppdrag lenger

3 [Tolk med tolkeutdanning]

40-49

30-39

20-29

Under 20

4) Alder:

kvinne

mann

3) Kjønn:

Vet ikke

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

Språk 4:

Velg alternativ

Språk 3:

Velg alternativ

Språk 2:

Velg alternativ

Språk 1:

Du bør notere deg skriflig rekkefølgen på språkene du oppgir før du fortsetter å besvare, slik at du ikke får
noen problemer med å huske når vi skal stille deg en rekke spørsmål relatert til hvert av språkene.

Hvis du tar oppdrag i flere språk, angi gjerne øverst det språket du tolker mest i.

Hvilke språk tar du oppdrag i? (inntil 5 valg)

5

2 [Tolk med statsautorisasjon]

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

4

3

2

1

7) Hvor mange språk tar du oppdrag i?

Velg alternativ

6) Hvor mange år har du jobbet som tolk?

Annet, spesifiser:

mer enn 5 år utdanning på universitet/høgskole

inntil 5 år utdanning på universitet/høgskole

inntil 3 år på universitet/høgskole

videregående skole

grunnskolen

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

2) * Hvilket nivå er det høyeste du er oppført med i Nasjonalt tolkeregister?

Les om

Din identitet vil holdes skjult.

Lykke til!

Du vil fortsatt være anonym selv om du oppgir epostadresse for å delta i
trekning av en iPad Mini.

Den er beregnet til å ta 8-10 minutter, og noe mer hvis du har mer enn ett
språk du tar oppdrag i. Hvis du har behov for å gå tilbake i undersøkelsen for å
se hva du har svart tidligere, bruk nettleserens generelle tilbakeknapp (øverst i
venstre hjørne).

Dine svar er et viktig bidrag til kunnskap. Svar så ærlig som mulig!
Undersøkelsen består av enkle faktaspørsmål om hvordan du får oppdrag, hvor
mye du tolker, kapasitet til å tolke mer, timesats og andre arbeidsvilkår.

Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013

5) Utdanningsnivå:

50
over 60

50-59

Vedlegg 1: Spørsmålene i undersøkelsen

ukentlig

daglig

17) Hvor ofte tolker du i språk 2?

Vet ikke

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

3 [Tolk med tolkeutdanning]

2 [Tolk med statsautorisasjon]

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

16) Hvilket kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister er du oppført med i dette
språket?

Velg alternativ

15) Er du oppført med dette språket i Nasjonalt tolkeregister?

under 5 timer i måneden

5-20 timer i måneden

5-15 timer i uken

15-30 timer i uken

over 30 timer i uken

14) Mer presist, hvor mange timer tolker du i gjennomsnitt i språk 1?

Vet ikke

sjeldnere enn månedlig

månedlig

ukentlig

daglig

13) Hvor ofte tolker du i språk 1?

Velg alternativ

Språk 5:

Velg alternativ
Vet ikke

sjeldnere enn månedlig

månedlig

Vet ikke

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

3 [Tolk med tolkeutdanning]

2 [Tolk med statsautorisasjon]

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

22) Hvilket kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister er du oppført med i dette
språket?

Velg alternativ

21) Er du oppført med dette språket i Nasjonalt tolkeregister?

Vet ikke

sjeldnere enn månedlig

månedlig

ukentlig

daglig

20) Hvor ofte tolker du i språk 3?

Vet ikke

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

3 [Tolk med tolkeutdanning]

2 [Tolk med statsautorisasjon]

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

19) Hvilket kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister er du oppført med i dette
språket?

Velg alternativ

18) Er du oppført med dette språket i Nasjonalt tolkeregister?
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Vet ikke

månedlig

Vet ikke

Annet, skriv inn:

3 [Tolk med tolkeutdanning]

2 [Tolk med statsautorisasjon]

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

28) Hvilket kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister er du oppført med i dette
språket?

Velg alternativ

27) Er du oppført med dette språket i Nasjonalt tolkeregister?

Nå skal vi stille noen spørsmål for hvert av språkene. Vi begynner med det språket du oppga at du tolker
mest i.

Vet ikke

sjeldnere enn månedlig

månedlig

ukentlig

daglig

26) Hvor ofte tolker du i språk 5?

Vet ikke

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

både selvstendig og lønnsmottaker

2 [Tolk med statsautorisasjon]

Velg alternativ

33) Hvor mange private formidlere får du oppdrag via?

Vet ikke

Annet, skriv inn:

gjennom Nasjonalt tolkeregister

direkte hos en/flere offentlige tolkebrukere

via kommunal tolkeformidler

via privat tolkeformidler

32) Hvordan får du flesteparten av dine oppdrag?

Vet ikke

Annet, skriv inn:

gjennom Nasjonalt tolkeregister

direkte hos en/flere offentlige tolkebrukere

via kommunal tolkeformidler

via privat tolkeformidler

31) Hvordan får du oppdrag? (flere valg mulig)

lønnsmottaker (frilans)

selvstendig næringsdrivende

30) Jeg er:

nei

ja

1 [Tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning]

25) Hvilket kvalifikasjonsnivå i Nasjonalt tolkeregister er du oppført med i dette
språket?

Velg alternativ

24) Er du oppført med dette språket i Nasjonalt tolkeregister?

29) Er det språk du står oppført med i Nasjonalt tolkeregister som du ikke har
oppdrag i?

5 [Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring]

ukentlig

sjeldnere enn månedlig

4 [Statsautorisert translatør med grl. tolkeopplæring]

3 [Tolk med tolkeutdanning]

daglig

23) Hvor ofte tolker du i språk 4?
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oppdrag i retten

Under 150 - 250 - 350 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 150
249
349
449
549
649
749
849
949

37) Hvilken timesats får du omtrentlig for oppdrag (fremmøtetolking) via
Nasjonalt tolkeregister for:

oppdrag i skolen

oppdrag i
barnevernet

oppdrag i NAV

oppdrag i
helsesektoren

oppdrag hos
politiet

oppdrag i retten

Under 150 - 250 - 350 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 150
249
349
449
549
649
749
849
949

36) Hvilken timesats får du omtrentlig for oppdrag (fremmøtetolking) via
kommunale tolkeformidlere for:

oppdrag i skolen

oppdrag i
barnevernet

oppdrag i NAV

oppdrag i
helsesektoren

oppdrag hos
politiet

oppdrag i retten

Under 150 - 250 - 350 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 150
249
349
449
549
649
749
849
949

35) Hvilken timesats får du omtrentlig for oppdrag (fremmøtetolking) via
private tolkeformidlere for:

vet ikke

forhandler ikke (jeg aksepterer den timesatsen jeg får tilbudt)

erfaring som tolk

formelle tolkefaglige kvalifikasjoner

950
og
over

Over
950

950
og
over

34) For oppdrag via tolkeformidlere (kommunale eller private), forhandler du
om timesats først og fremst på bakgrunn av:

oppdrag i skolen

oppdrag i
barnevernet

oppdrag i NAV

oppdrag i
helsesektoren

oppdrag hos
politiet

ja

41) Har du kapasitet til å tolke oftere enn du gjør i dag?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0

40) Hvor stor prosent av årsinntekten din i 2012 fikk du omtrentlig gjennom
tolkeoppdrag i offentlig sektor?

39) Hva var din årsinntekt (før skatt) i 2012? (total årsinntekt - ikke bare
inntekt fra tolking)

Vet ikke

Annet, skriv inn:

satsen for telefontolking er høyere enn for fremmøtetolking

satsen for fremmøtetolking er høyere enn for telefontolking

den samme

38) Er timesatsen for fremmøtetolking og telefontolking:
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nei

domstoler

barnevern

politi

utlendingsforvaltningen (UDi, UNE)

psykiatri

helse

ingen
få
endel
mange
oppdrag oppdrag oppdrag oppdrag

44) Hvor mange av dine oppdrag er i disse sektorene?

Annet, spesifiser

foreldrepermisjon eller annen permisjon

hjemmeværende

pensjonist

arbeidssøkende

student

annet arbeid relatert til tolking

tolking for næringslivet

språkundervisning/morsmålslærer/lærer o.l

forfatter

skriftlige oversettelser

annet arbeid ikke relatert til tolking

helsearbeider

konsulent/rådgiver/saksbehandler

Vet
ikke

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

49) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i barnevernet?

Annet

Jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

48) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i politiet?

Annet

Jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

47) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i utlendingsforvaltningen (UDi, UNE)?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

46) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i psykiatrien?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

45) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i helsesektoren?

trafikkstasjoner

kriminalomsorgen

nei

43) Hva gjør du i tillegg til tolking i offentlig sektor? (flere valg mulig)

organisasjoner og privat næringsliv

skole

sosial,-velferd og arbeid (NAV)

ja

42) Gjør du noe annet (arbeid, studerer, andre aktiviteter o.l) i tillegg til tolking
i offentlig sektor?
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jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

54) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i kriminalomsorgen?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

53) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag for organisasjoner og privat
næringsliv?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

52) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i skolesektoren?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om å oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

51) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i sosial-, velferd- og arbeidssektoren
(NAV)?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der

jeg ønsker ikke å ta oppdrag der

50) Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i domstolene?

Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

jeg får ikke tilbud om oppdrag der
Annet

jeg verken ønsker eller får oppdrag der

ukjent fagterminologi

59) Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i sosial-, velferd- og arbeidssektoren? (flere
valg mulig)

Annet, spesifiser

korte tolkeoppdrag

dårlig betalt

ugunstig arbeidstid

ukjent fagterminologi

58) Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i domstolene? (flere valg mulig)

Annet, spesifiser

korte tolkeoppdrag

dårlig betalt

ugunstig arbeidstid

ukjent fagterminologi

57) Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i politiet? (flere valg mulig)

Annet, spesifiser

korte tolkeoppdrag

dårlig betalt

ugunstig arbeidstid

ukjent fagterminologi

56) Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i utlendingsforvaltningen (UDi, UNE)? (flere
valg mulig)

Annet, spesifiser:

korte tolkeoppdrag

dårlig betalt

ugunstig arbeidstid

ukjent fagterminologi

55) Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i helsesektoren? (flere valg mulig)

55

Så fremt jeg er ledig tar jeg imot oppdrag

Jeg tolker så lenge mitt tolkespråk er
etterspurt i offentlig sektor

Jeg får kollegial støtte når jeg trenger det

Jeg av stolt av å jobbe som tolk

Tolkeyrket byr på spennende utfordringer

helt
uenig
1
2

63) Hvor enig eller uenig er du med følgende påstander:

ja, søkte men kom ikke med på kurset

ja, går der nå

ja, har allerede tatt ett eller flere emner

nei

3

4

5

62) Har du søkt påbygningsemner til grunnutdanning for tolking i offentlig
sektor?

ja, men bestod ikke prøven

ja, men mitt språk har ikke blitt tilbudt

ja, venter på skriftlig eller muntlig eksamen nå

nei

61) Har du meldt deg til statsautorisasjonsprøven i tolking?

ja søkte men klarte ikke opptaksprøven

ja, søkte men mitt språk ble ikke med

ja, går der nå

nei

nei

ja

66) Vil du være med i trekningen av en iPad?

65) Gi gjerne en generell tilbakemelding her:

at minoritetsspråklige har mistillit til tolkerollen

at offentlige tolkebrukere er blitt flinkere til å kommunisere via tolk

at jeg får flere tilbud om oppdrag det siste året

Annet, spesifiser

60) Har du søkt tolkeutdanning?

at offentlige tolkebrukere stiller krav til min kompetanse

helt
enig
6

jeg får tilbud om.
64) Jeg opplever:

korte tolkeoppdrag

dårlig betalt

ugunstig arbeidstid

56
sant

usant

Vedlegg 2: Figurer

Figur A: Respondentene fordelt på ulike
alderstrinn. Tall i prosent. N=647.
35 %

35 %

32 %

30 %

30 %

24 %
25 %

20 %
13 %

15 %
10 %

31 %

30 %

25 %

25 %

Figur C: Respondentene fordelt etter antall
år tolkeerfaring. Tall i prosent. N=630.

19 %
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10 %
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Over 60
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Figur B: Respondentene fordelt på
utdanningsnivå. Tall i prosent. N=646.
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Figur D: Oppdragsmengde i lys av kvalifikasjoner.29 Tall i prosent. N: Se fotnote.

Nivå 1-3 tolker

Nivå 4+5 tolker

Ikke registrert

100
90

Somali

Arabisk

Urdu

Tigrinja

Pashto

Rumensk

Sorani

Polsk

18
33

14

Litauisk

3
15

29

Dari

42
20

5
3

17

23

Persisk

18
9

Engelsk

4

10

22

16

22

24

Ofte

20

33

17

Sjelden

24

10

Ofte

42

5
14

17

Sjelden

7

13

21

Ofte

47

33

Ofte

6
13
6

Ofte

50

Sjelden

Ofte

7

5
11
5

Ofte

15

53

Sjelden

54

Sjelden

16
Ofte

Ofte

10

10

Ofte

8
8

60

Sjelden

14

20
0

68

Ofte

30

72

Sjelden

40

22

Sjelden

13

Sjelden

13

25

Sjelden

26

50

Ofte

31

Sjelden

3

Ofte

5
10

60

Sjelden

Prosent

70

7
12

Sjelden

80

Russisk
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29 Figuren tar for seg de 13 språkene med flest oppdrag fra figur 17 i rapporten. Språkene er sortert
i figuren etter størrelsen på andelen som tolker ofte, og som er oppført i det aktuelle språket på nivå 1-3
i NT. Prosentuering er gjort på grunnlag av det totale antallet respondenter som har oppgitt å ta oppdrag
i hvert språk. N for de 13 språkene er (fra venstre mot høyre): 68, 40, 68, 41, 20, 30, 56, 21, 38, 20, 16,
26, 14.
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