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Forord  

 

Denne undersøkelsen omhandler tolkene i Nasjonalt tolkeregister. Det er første gang vi 

spør tolkene om motivasjon og lønn, om hvordan de skaffer oppdrag, hvor ofte de tolker, 

i hvilke sektorer de tolker mest, og om de ønsker flere oppdrag.  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i 

offentlig sektor og eier og drifter Nasjonalt tolkeregisteret.  IMDi arbeider for at 

rettssikkerhet og likeverd skal ivaretas i saker hvor det er en språkbarriere. Behovet for 

tolking i offentlig sektor har økt de siste tiårene. Samtidig viser flere undersøkelser at 

bruk av ukvalifiserte tolker er utbredt.  

Flere tiltak er opprettet for å øke tolkenes kompetanse i språk hvor det er behov: 

statsautorisasjonsordningen, tolkeutdanningen, tospråklig sjekk for potensielle tolker 

(ToSPoT) og innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Disse kvalifiseringstiltakene 

er kombinert i et fem-nivå system i Nasjonalt tolkeregister. De høyest kvalifiserte utgjør 

kategori 1-3. Disse har statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning. Fordi det foreløpig er 

for få tolker med statsautorisasjon og utdanning innehar registeret også 

rekrutteringskategoriene 4-5. IMDi gir test og kurs for oppføring i 

rekrutteringskategoriene.  

Pr. 31. 12. 12 står 1284 tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister, hvorav 60 prosent i de 

øverste tre kvalifikasjonskategoriene. Registeret dekker 66 språk. 

Registeret er ikke lovpålagt; oppføring i registeret er frivillig. Registeret gir tolkebrukere 

innsyn i de oppførte tolkenes kvalifikasjoner. Det er ikke et bestillingsregister, men viser 

kontaktinformasjon til de oppførte tolkene, slik at det er mulig for tolkebrukere å ta 

direkte kontakt med tolkene.  

 

IMDis målsetting er at de høyest kvalifiserte tolkene skal prioriteres for oppdrag i 

offentlig sektor.  

Tolkeutdanningen og statsautorisasjonsordningen skal kvalifisere tolker til hele offentlig 

sektor.  

IMDi er pådriver for at det skal lønne seg å kvalifisere seg som tolk. Tolker med 

utdanning og autorisasjon bør ikke bare få bedre tilgang på oppdrag, men også bedre 

betalt enn de uten tilsvarende kvalifikasjoner. 

 

Bedre lønns- og arbeidsvilkår er en del av profesjonaliseringen av tolkeyrket som tolkene 

gjennom sine interesseorganisasjoner må arbeide for. IMDi arbeider for en 

profesjonalisering av tolkeyrket gjennom samarbeid med tolkeutdanning og 

statsautorisasjonsprøven, og gjennom pådriverarbeid mot sektormyndighetene for at 

fagfolk (leger, barnevernspedager, advokater etc.) skal bli mer profesjonelle i sin bruk av 

tolk. 

 

IMDi ønsker en kunnskapsbasert utvikling av tolkefeltet. Derfor er kunnskap om tolkene i 

registeret viktig. I denne undersøkelsen har vi kartlagt hvordan tolkene i Nasjonalt 

tolkeregister får oppdrag, hvilke sektorer tolkene har oppdrag i, hvor ofte de tolker og 

hva de tjener. Disse spørsmålene har vi analysert opp mot tolkenes formelle 

kvalifikasjoner. Er det slik at de høyest kvalifiserte tolkene i Nasjonalt tolkeregister har 
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flere oppdrag og høyere timesats enn de lavest kvalifiserte tolkene? Med andre ord, er 

kvalifisering lønnsomt? Og er funnene i tråd med IMDis målsettinger på tolkefeltet?   

 

For å få bedre kunnskap om tolkene i registeret og se utviklingen over tid, planlegger 

IMDi flere undersøkelser. Neste undersøkelse kommer allerede i juni 2013. Deretter vil 

undersøkelsen gjentas hvert annet år. Vi retter en stor takk til alle tolkene som har 

deltatt i denne undersøkelsen og håper at så mange som mulig vil være med også på 

neste. IMDi videreutvikler undersøkelsen kontinuerlig, og innspill til spørsmål tas derfor i 

mot med takk!  
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Bakgrunnsinformasjon: Nasjonalt tolkeregister, 

kvalifikasjonskategoriene og, kvalifiseringsmulighetene  

 

IMDi er Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har ansvar for å drive fram 

tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet.  

Nasjonalt tolkeregister: 

Nasjonalt tolkeregister ble opprettet i 2005 og er det viktigste tiltaket til IMDi på 

tolkefeltet.  

 

Registeret er et landsdekkende innsynsregister over tolker som har gjennomført ulike 

kvalifiseringstiltak. Formålet med registeret er todelt: Det skal bidra til å øke tilgangen 

på kvalifiserte tolker i offentlig sektor og det skal stimulere tolkene til å forbedre sine 

kvalifikasjoner. 

 

Registeret er offentlig tilgjengelig på www.tolkeportalen.no. Registeret fungerer som et 

verktøy for tolkebrukere som kan bruke registeret enten til å ta direkte kontakt med en 

tolk eller til å sjekke kvalifikasjonene til en tolk som er formidlet via andre kanaler.  

 

Kvalifikasjonskategoriene - et fem-nivå system: 

1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning 

2: Tolk med statsautorisasjon 

3: Tolk med tolkeutdanning 

4: Statsautorisert translatør med grunnleggende tolkeopplæring 

5: Tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring 

 

I denne undersøkelsen har vi brukt begrepet kvalifikasjonsnivåer isteden for 

kvalifikasjonskategorier. Vi bruker også begrepet nivå 1-tolker, nivå 2-tolker osv., for at 

språket ikke skal bli tungt med for mye repetisjon. Begrepsvalget betyr ikke at IMDi har 

gått bort fra å bruke “kategorier” om registerets inndeling. På Tolkeportalen og i IMDis 

generelle bevisstgjøringsarbeid er det fremdeles kvalifikasjonskategorier som brukes. 

 

Kvalifiseringsmulighetene:  

To andre viktige tiltak på tolkefeltet er etablering av permanent tolkeutdanning i 2007 og 

opprettelse av statsautorisasjonsordningen i 1997. Begge tiltakene administreres i dag 

fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Inntil 1. januar 2013 ble 

Statsautorisasjonsordningen administrert fra Universitetet i Oslo. 

Kunnskapsdepartementet har ansvar for tolkeutdanningen ved HiOA, mens IMDi har 

ansvar for å tildele årlige midler til statsautorisasjonsordningen og utsteder bevilling til 

de som bestått prøven.  

 

Årlig tilbys autorisasjonsprøve i 4-6 språk, mens det ved tolkeutdanningen tilbys 8-15 

språk.  Ikke alle språk har hatt tilbud om kvalifisering i de høyeste kategoriene (1 til 3).  

Med tolkeutdanningen mener vi grunnutdanningen ved HiOA på 30 studiepoeng. Tolke-

utdanningen ved HiOA tilbyr også ulike påbyggingsemner. Pr. i dag gir ikke disse uttelling 

i form av høyere kvalifikasjonskategori i Nasjonalt tolkeregister. HiOA er i ferd med å 

bygge opp en bachelor som vil bestå av grunnutdanning og påbyggingsemner. Denne er 

planlagt ferdig i løpet av 2015.  
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Grunnutdanningen ved HiOA gir ikke spesialisering innen fagfelt som retts- og 

helsevesen, slik som er vanlig i andre land, men tar utgangspunkt i det faktum at en tolk 

i sin arbeidshverdag vil måtte forholde seg til flere fagfelt. Studiet tar derfor sikte på å gi 

studentene strategier for å kunne sette seg inn i stadig nye fagområder. Kontekst og 

terminologiarbeid knyttet spesielt til retts- og helsevesen inngår imidlertid både i 

grunnutdanning og i flere av påbyggingsemnene. Tolkeutdanningen skal altså kvalifisere 

tolker til hele offentlig sektor. Det samme gjelder statsautorisasjonsordningen.  
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Sammendrag  

 

Hvem har svart på undersøkelsen? 

Tolkene i Nasjonalt tolkeregister har svart på denne undersøkelsen. Den viser at typiske 

demografiske trekk ved disse er at de er mellom 40 - 49 år gamle, har mer enn 5 års 

høyere utdanning, og har gjennomsnittlig tolkeerfaring på 10 år.  

 

Hvordan får tolkene oppdrag? 

Tolkene benytter seg av flere enn én kanal for å skaffe oppdrag. Hovedkanalen for de 

høyest kvalifiserte tolkene i Nasjonalt tolkeregister er direkte hos offentlige tolkebrukere, 

mens hovedkanalen for de lavest kvalifiserte personene er via private tolkeformidlere. 

Nasjonalt tolkeregister er den kanalen tolkene er minst avhengig av men som likevel blir 

benyttet som en av flere kanaler for oppdrag, spesielt av de høyest kvalifiserte tolkene.  

 

Hvor jobber tolkene? 

Det er store forskjeller mellom sektorene hva gjelder å tiltrekke seg de høyest 

kvalifiserte tolkene. Politiet utmerker seg som den sektoren hvor den største andelen av 

tolker på kvalifikasjonsnivå 1 har mange eller en del oppdrag. Utlendingsforvaltningen 

tiltrekker seg også mange av disse tolkene. Helsesektoren, derimot, utmerker seg som 

den sektoren hvor den største andelen av tolker på kvalifikasjonsnivå 5 har oppgitt at de 

har en del eller mange oppdrag.  

 

Resultatene sår tvil om myten om at tolkene ikke jobber i visse sektorer fordi de ikke 

ønsker det – en myte som er spesielt utbredt i helsesektoren. Undersøkelsen viser at 

tolkene først og fremst ikke har oppdrag fordi de ikke får tilbud om oppdrag i den 

sektoren.  

Årsaken til at respondenter ikke ønsker å ta oppdrag viser seg å være svært forskjellig i 

de ulike sektorene. I helse er dårlig betaling den årsaken som flest respondenter sier seg 

enig i, mens i domstolene er ukjent fagterminologi den årsaken som flest sier seg enig i.  

Hvor mye jobber tolkene? 

For å kartlegge dette i undersøkelsen stilte vi følgende to spørsmål Hvor ofte tolker du? 

og Hvor stor del andel av din årsinntekt i 2011 fikk du gjennom tolkeoppdrag i offentlig 

sektor? En fjerdedel av respondentene tolker daglig, mens nesten én av tre tolker 

ukentlig. Resten tolker månedlig eller sjeldnere. En av tre har tolking som hovedinntekt 

(tolking utgjør mer enn halvparten av årsinntekten), mens to av tre har tolking som bi-

inntekt (tolking utgjør mindre enn halvparten av årsinntekten).  

 

Undersøkelsen indikerer at majoriteten av tolkene i Nasjonalt tolkeregister ønsker seg 

flere oppdrag.  Samtidig er det ikke sikkert at tolkene faktisk representerer en ledig 

kapasitet per i dag selv om de oppgir at de gjerne skulle ønske seg tilbud om flere 

oppdrag.  To av tre i registeret har annet arbeid i tillegg til tolking.  

 

Hva tjener tolkene? 

Timesatsen for tolkene i registeret spriker mye – fra under 100 kroner i timen til 849 kr i 

timen. En stor andel av tolkene i Nasjonalt tolkeregister (40 prosent) får under 250 

kroner i timen.  

 

Resultatene tyder på at de høyest kvalifiserte tolkene i registeret tar en høyere timesalær 

enn de lavest kvalifiserte tolkene i registeret. Denne tendensen er i tråd med IMDis 
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målsetning om at kvalifisering skal lønne seg. Videre finner vi at en større andel av nivå 

1-tolker har tolking som hovedinntekt, mens en større andel nivå 5 tolker har tolking 

som bi-inntekt. Dette tyder også på at IMDis arbeid går i riktig retning.  

Søker tolkene videre kvalifisering?  

Spørsmålene om tolkene søker tolkeutdanning, melder seg til statsautorisasjonsprøven 

og søker påbygningsemner ble stilt for å få en indikasjon på motivasjon. Omtrent 80 

prosent av utvalget har tatt, tar eller har søkt tolkeutdanningen, og 60 prosent av 

utvalget har bestått, søkt eller venter på resultat på statsautorisasjonsprøven. Når det 

gjelder spørsmål om påbyggingsmoduler har nesten 2 av 3 av tolkene med 

grunnutdanning, enten tatt, tar eller søkt. Alle disse funnene tyder på stor motivasjon 

blant tolkene i registeret til videre kvalifisering. I tillegg er mer enn 80 prosent av 

tolkene i registeret positive til påstanden Jeg ønsker å profesjonalisere meg som tolk.  
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Metode og utvalg 

 

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført? 
Undersøkelsen ble sendt ut i tidsrommet 21.5.2012- 4.6.2012. Det ble sendt ut én 

purring, 10 dager inn i undersøkelsen. 

Hvor mange svarte? 

Undersøkelsen ble sendt ut til 1071 hvilket tilsvarer alle tolkene i Nasjonalt tolkeregister 

på det tidspunktet undersøkelsen ble sendt ut. Når bruttoutvalget tilsvarer den totale 

populasjonen, slik at nettoutvalget i neste omgang utgjør en relativt høy andel av 

populasjonen, kan man med større sikkerhet gå ut fra at funnene i undersøkelsen er 

representative for populasjonen. Til sammen svarte 582 på undersøkelsen, noe som gir 

en svarprosent på 54 prosent. 

Det var gjennomgående god svarprosent på samtlige spørsmål i undersøkelsen. Også de 

siste spørsmålene i undersøkelsen hadde god oppslutning.  

Enkelte spørsmål ble stilt til et mindre antall respondenter på bakgrunn av hva de hadde 

svart på et tidligere spørsmål i undersøkelsen (såkalte filterspørsmål). Antall 

respondenter (N) som har besvart hvert spørsmål står under de aktuelle figurene.  

Noe som kan ha påvirket den totale svarprosenten på undersøkelsen negativt var en 

teknisk utfordring vi ble bevisst på etter at undersøkelsen var sendt ut. Vi fikk 

henvendelser på telefon og epost (5 henvendelser totalt) om at mottakere av epost 

invitasjonen hadde et problem med å åpne lenken til undersøkelsen. Vi fant etter hvert ut 

at en mulig årsak var nettleseren safari. De som henvendte seg til IMDi om problemet 

ble bedt om å kopiere lenken til undesøkelsen inn i en annen nettleser. Vi kan anta at 

flere hadde samme tekniske utfordring, og noen kan av den grunn ha unnlatt å svare på 

undersøkelsen.  

Er utvalget representativt?  

Utvalget er representativt med hensyn til kjønn (58 prosent kvinner i utvalget 

sammenlignet med 58 prosent kvinner i populasjonen)1.  

Med hensyn til kvalifikasjonsnivå er det en svak overrepresentasjon av de høyest 

kvalifiserte tolkene. Det er en litt større andel (64 prosent) i de øverste 

kvalifikasjonsnivåene (nivå 1-3) i utvalget sammenlignet med populasjonen 

(58 prosent)2.  Forklaringen på at de med høyere kvalifikasjoner har vist størst interesse 

i å svare på undersøkelsen kan være at tolker som har kommet lenger i 

profesjonaliseringen har mer kjennskap til IMDi og større insentiver for å støtte IMDis 

mål for økt kvalitet i tolkingen i offentlig sektor.  

Med hensyn til språk, finner vi at de fire største språkene i utvalget er de samme som i 

populasjonen, da undersøkelsen ble gjennomført i mai 2012: russisk, polsk, engelsk og 

arabisk, i den rekkefølgen.  Ser vi på de 10 største språkene i utvalget, og sammenligner 

disse med de 10 største språkene i populasjonen, finner vi ikke nøyaktig den samme 

rekkefølgen men fortsatt en god overlapping.  

                                                           
1
 IMDis halvårsrapportering pr 31.06. 2012. 

2 Ibid. 
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Sitater 

Svært mange av respondentene valgte å legge inn kommentarer i et åpnet felt på slutten 

av undersøkelsen. Noen av disse har vi tatt med i rapporten, under de kapitlene vi synes 

de passet inn. Sitatene er markert i kursiv og anførselstegn.   
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1. Hvem har svart på undersøkelsen? 

 

Tabell 1: Kjønn    

 Kvinne mann 

Kjønn  58 % 42 % 

N = 576 

 

 

Tabell 2: Alder 

 under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 over 60 

Alder (n = 

580) 

1 % 6 % 28 %  33 %  22 %  10 % 

N = 580 

 

 

Tabell 3: Utdanningsbakgrunn 

   Høyere   utdanning   

 gr. 

skole 

v.g. 

skole 

inntil 3 år inntil 5 år mer enn 5 

år 

annet 

Utdanning (n = 

582) 

0 %  6 %  28 %  25 %  38 %  3 %  

N = 582 

 

Ingen har valgt svaralternativet “grunnskole”. Noen få oppgir videregående skole, mens 

de aller fleste respondentene i utvalget oppgir høyere utdanning. Hvis vi legger sammen 

svarprosentene som har oppgitt en eller annen form for universitets/høgskoleutdanning 

utgjør dette mer enn 90 prosent.   

 

 

Kvalifikasjoner 

 
Figur 1.1 

n= 582 
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I utvalget har 15 prosent (86 respondenter) oppgitt at de er oppført på nivå 1 i Nasjonalt 

tolkeregister, altså at de har både statsautorisasjon og tolkeutdanning. 3 prosent (17 

respondenter) oppgir nivå 2 – statsautorisasjon; 47 prosent (272 respondenter) er på 

nivå 3 - tolk med tolkeutdanning; 5 prosent (30 respondenter) er på nivå 4 - translatør 

og grunnleggende tolkeopplæring (TAO); og 29 prosent (170 respondenter) er personer 

som har gjennomført IMDis tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring 

(ToSPot/TAO). 
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Språk– dokumenterte kvalifikasjoner

 
Figur 1.2 

n = 7403 

 

                                                           
3
 Figuren er prosentuert med basis i totalt antall språkvalg, og ikke med basis i antall respondenter (562). 
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Figur 1.2 viser prosentvis fordeling av språkene. På denne måten illustrerer den hvor 

“store” de ulike språkene er. Språket som er oppgitt flest ganger er russisk, omtrent 10 

prosent av språkvalgene som ble valgt blant de 562 respondentene som svarte på 

spørsmålet. På de tre neste plassene finner vi polsk (7,4prosent), engelsk (6,8 prosent), 

og arabisk (5, 1 prosent).  

Språk – oppdrag 

 
Figur 1.3 

n = 572 

 

60 prosent av respondentene tar oppdrag i ett språk; 27 prosent tar oppdrag i to språk, 

mens 11 prosent tar oppdrag i tre språk. Veldig få, 1,4 prosent og 0,7 prosent tar 

oppdrag i henholdsvis fire og fem språk (figur 1.3).  

Vi har sammenlignet svarene fra spørsmål om språk man tar oppdrag i med spørsmål om 

språk man er oppført i Nasjonalt tolkeregisteret med, og finner et gap som tyder på at 

tolker tar oppdrag i språk de ikke har dokumenterte kvalifikasjoner i. Sammenligningen 

tyder på at jo flere språk man tar oppdrag i, jo mindre sannsynlig er det at man har 

dokumenterte kvalifikasjoner i alle de språkene man tar oppdrag i. Det at noen tar 

oppdrag i språk de ikke har dokumenterte kvalifikasjoner i, kan enten skyldes at de ikke 

har klart eller ønsket å gjennomføre kvalifikasjonstiltak, og/eller fordi kvalifiseringstiltak 

ikke har vært tilbudt i aktuelt språk.  
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Erfaring som tolk 

 
Figur 1.4 

N = 555 

 

Snitt 10,21år Median 8 år 

 

Tabellen under figur 1.4 viser at gjennomsnittlig erfaring som tolk er 10 år.  
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2. Hvordan får tolkene oppdrag? 

I spørreskjema hadde vi to spørsmål for å kartlegge måten tolkene skaffer seg 

tolkeoppdrag: gjennom hvilke kanaler skaffer du oppdrag?(flere valg mulig) og gjennom 

hvilken kanal skaffer du flest oppdrag? (ett valg mulig).  

Gjennom hvilke kanaler skaffer tolkene oppdrag? 

 
Figur 2.1 

n = 577 

 

Den vanligste måten å skaffe oppdrag på er direkte hos en/flere offentlige tolkebrukere, 

mens nest vanligst er via privat tolkeformidler. Nasjonalt tolkeregister er den tredje 

vanligste måten å skaffe oppdrag på. Nesten like vanlig er det å være tilknyttet en 

kommunal formidler (figur 2.1). 

Funnet forteller oss at tolkene ikke bare har én kanal hver for å skaffe oppdrag. En tolk 

kan være tilknyttet flere kanaler samtidig. 

Gjennom hvilken kanal skaffer tolkene flest oppdrag? (hovedkanal) 

 

Figur 2.2 
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n = 574 

 

Figur 2.2 viser at den kanalen som flest tolker skaffer flest oppdrag gjennom er direkte 

hos offentlige tolkebrukere. Deretter kommer privat tolkeformidler, så kommunal 

tolkeformidler og til slutt Nasjonalt tolkeregister. Kanalen for flest oppdrag kaller vi 

heretter for hovedkanal. 

Formen på figur 2.2 er ganske lik figur 2.1.  

Resultatet for Nasjonalt tolkeregister skiller seg imidlertid ut når vi sammenligner de to 

figurene. I figur 2.2, om hovedkanal, er andelen som oppgir Nasjonalt tolkeregister (9 

prosent) mer enn to ganger så lav som andelen som tar oppdrag via kommunal formidler 

(21 prosent). I figur 2.1 er disse to søylene nesten like.   

Det vi da kan si, når vi sammenligner de to figurene, er at Nasjonalt tolkeregister er den 

kanalen tolkene er minst avhengige av, men som allikevel blir benyttet, som en av flere 

kanaler. Dette funnet er ikke overraskende ettersom registeret ikke er et 

bestillingsregister, men blant annet er ment å være et rekrutteringsverktøy av tolker for 

tolkebrukere. 

 “Helst ville jeg ikke være avhengig av formidlere men det er vanskelig” (sitat fra 

respondent). 
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Betydning av kvalifikasjonsnivå4 for hovedkanal  

(Prosent)  

 
Figur 2.3 

 n = 567 

 

Av figuren ser vi at det er en langt større andel (69 prosent) tolker på kvalifikasjonsnivå 

1 som oppgir direkte hos en offentlig tolkebruker som hovedkanal for oppdrag 

sammenlignet med tolker på kvalifikasjonsnivå 5 (20 prosent).  Blant tolker på 

kvalifikasjonsnivå 3 oppgir 35 prosent tilsvarende.  

Når det gjelder Privat tolkeformidler er det en langt større andel (49 prosent) på 

kvalifikasjonsnivå 5 som oppgir dette som hovedkanal, sammenlignet med 

kvalifikasjonsnivå 1 (15 prosent). Blant tolker med tolkeutdanning oppgir 30 prosent 

tilsvarende.  

Når det gjelder kommunal tolkeformidler er det en noe mindre andel (12 prosent) tolker 

på kvalifikasjonsnivå 1 som oppgir dette som hovedkanal, mens det er like stor andel av 

tolker på kvalifikasjonsnivå 3 (23 prosent) som tolker på kvalifikasjonsnivå 5 (23 

prosent).  

Når det gjelder Nasjonalt tolkeregister oppgir 12 prosent tolker på kvalifikasjonsnivå 3 

dette som hovedkanal, mens andelen er mindre blant tolker på kvalifikasjonsnivå 1 (5 

prosent) og tolker på kvalifikasjonsnivå 5 (7 prosent).  

Resultatene gir en klar indikasjon på at hovedkanalen for oppdrag for høyt kvalifiserte 

tolker (nivå 1-3), og særlig for tolker på kvalifikasjonsnivå 1, er direkte hos offentlige 

tolkebrukere, mens hovedkanalen for personer på kvalifikasjonsnivå 5 er via privat 

tolkeformidler.  

  

                                                           
4 På spørsmål om kvalifikasjonsnivåer valgte 1 % av respondentene vet ikke. Vi har utelatt vet ikke fra figuren 
uten at dette påvirker svarfordelingen vesentlig – dette for å gjøre figuren enklere å lese.  



20 
 

Betydning av kvalifikasjonsnivå5 for kanaler6: 

(Prosent)  

Direkte hos offentlige tolkebrukere 

 
Figur 2.4.1 

n = 575 

 

Mens 80 prosent av tolkene på nivå 1 (tolkeutdanning og statsautorisert) skaffer oppdrag 

direkte hos offentlige tolkebrukere, som en av flere kanaler, gjelder dette kun 45 prosent 

av tolkene på nivå 5 (figur 2.4.1).    

Via private formidlere 

 
Figur 2.4.2 

n = 575 

 

                                                           
5
 Vi kommenterer ikke kvalifikasjonsnivå 2 og nivå 4 som omfatter få personer, henholdsvis 17 og 29 

respondenter, sammenlignet med nivå 1, 3, 5 som omfatter henholdsvis 86, 272 og 170 respondenter. 
6 Kanaler refererer til flervalg-spørsmålet Gjennom hvilke kanal (er) skaffer du oppdrag? 
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Når det gjelder å skaffe oppdrag via privat formidler, er det kun 40 prosent av tolkene på 

nivå 1 som oppgir dette som en av flere kanaler for oppdrag, mens andelen i kategori 5 

er på hele 75 prosent (figur 2.4.2). 

Via kommunale tolketjenester 

 
Figur 2.4.3 

n = 575 

 

Figuren viser at ingen kvalifikasjonsnivåer skiller seg vesentlig ut. Tolkene på nivå 1 

skaffer oppdrag via kommunal tolkeformidler i noe mindre grad enn tolker på de andre 

nivåene, men vi ser at det er nesten like vanlig for alle nivåene å benytte seg av 

kommunale tolkeformidlere som en av flere kanaler å skaffe seg oppdrag (figur 2.4.3). 

Gjennom Nasjonalt tolkeregister 

 
Figur 2.4.4 

n = 575 

 



22 
 

Til slutt viser figur 2.4.4 at når det gjelder bruk av Nasjonalt tolkeregister som en av 

flere kanaler å skaffe oppdrag gjennom, så oppgir 67 prosent av tolkene på nivå 1 dette 

som kanal, men andelen blant tolker på nivå 5 er kun 36 prosent. 

Fordeling mellom selvstendig næringsdrivende tolker og lønnsmottakere 

 
Figur 2.5 

n = 582 

 

36 prosent av respondentene er registrert som selvstendig næringsdrivende tolk (figur 

2.5).  

En nærmere analyse av de selvstendig næringsdrivende viste at denne gruppen i større 

grad er høyt kvalifiserte, skaffer oppdrag direkte hos offentlige tolkebrukere, tar høyere 

minstesats og jobber mer.  

Hvordan knytter funnene seg opp mot IMDis målsettinger på tolkefeltet?  

IMDis målsetting er at de høyest kvalifiserte tolkene skal prioriteres for oppdrag i 

offentlig sektor.  

 

Resultatene i dette kapitelet viser at tolkene benytter seg av flere enn én kanal når de 

tar oppdrag. Det er vanlig å skaffe oppdrag via flere ulike kanaler. Den kanalen flest 

benytter seg av er å skaffe oppdrag direkte hos en eller flere offentlige tolkebrukere. 

Hovedkanalen for høyt kvalifiserte tolker er offentlige tolkebrukere, mens hovedkanalen 

for lavt kvalifiserte personer er private tolkeformidlere. Nasjonalt tolkeregister er den 

kanalen tolkene er minst avhengig av, men som likevel blir benyttet som en av flere 

kanaler for oppdrag, spesielt av de høyest kvalifiserte tolkene.  
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3. Hvor jobber tolkene? 

Hvordan er oppdragene fordelt på de ulike sektorene? 

 
Figur 3.1 

n = 575 - 5797 

 

Figuren viser at politi, domstoler og helse er sektorer hvor omtrent halvparten av tolkene 

i Nasjonalt tolkeregister oppgir å ha en del eller mange oppdrag. Barnevern, sosial, 

velferd - og arbeid (NAV), skole og utlendingsforvaltningen er sektorer hvor omtrent en 

tredjedel oppgir å ha en del eller mange oppdrag. Psykiatri, kriminalomsorgen og 

organisasjoner/privat næringsliv er sektorer hvor en liten andel av tolkene i Nasjonalt 

tolkeregister oppgir å ha en del eller mange oppdrag.  

 

 

  

                                                           
7
 Antall respondenter på hver søyle varierer fra 575 – 579. 
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Mengde oppdrag8 etter kvalifikasjonsnivå i9: 

(Prosent) 

Politiet 

 
Figur 3.2.1 

n = 570 

 

Blant nivå 1-tolker har 64 prosent oppgitt at de har en del eller mange oppdrag i politiet. 

Blant nivå 3-tolker har 57 prosent oppgitt en del eller mange oppdrag, mens blant nivå 

5-tolker har 42 prosent oppgitt tilsvarende. Politiet utmerker seg som den sektoren hvor 

den største andelen av nivå 1-tolker og nivå 3-tolker har oppgitt en del eller mange 

oppdrag. 

Domstolene 

 
Figur 3.2.2 

n = 569 

                                                           
8
 Vet ikke er tatt ut – på begge aksene. Se forklaring fotnote 4. Gjelder samtlige figurer 3.2.1 – 3.2.10. 

9
 Kommenterer ikke nivå 2 og nivå 4 som omfatter få personer, henholdsvis 17 og 29 respondenter. Se 

ytterligere forklaring fotnote 5. 
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Figur 3.2.2 viser at blant nivå 1- og nivå 3-tolker har omtrent halvparten (henholdsvis 51 

prosent og 52 prosent) en del eller mange oppdrag i domstolene. Blant nivå 5-tolker har i 

underkant av halvparten (44 prosent) oppgitt en del eller mange oppdrag.  

Helse 

 

Figur 3.2.3 

n = 572 

 

Blant nivå 1-tolker oppgir en liten andel (26 prosent) at de har en del eller mange 

oppdrag helsesektoren. Blant nivå 3-tolker er det i underkant av halvparten (46 prosent), 

mens det blant nivå 5-tolker er over halvparten (55 prosent) som oppgir at de har en del 

eller mange oppdrag. Helse sektoren utmerker seg som den sektoren der den største 

andelen av nivå 5-tolker oppgir å ha en del eller mange oppdrag.  

Barnevern 

 

Figur 3.2.4 

n = 569 
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Figur 3.2.4 viser at blant nivå 1-tolker er det 29 prosent som oppgir en del eller mange 

oppdrag i barnevernet, mens det blant tolker på nivå 3 og nivå 5 er henholdsvis 39 

prosent og 38 prosent som oppgir det samme. 

Sosial, velferd og arbeid (NAV) 

 
Figur 3.2.5 

n = 570  

 

Blant nivå 1-tolker oppgir en liten andel (20 prosent) at de har en del eller mange 

oppdrag i sosial, velferd og arbeidssektoren. Blant tolker på nivå 3 og nivå 5 er det i 

underkant av en tredjedel (31 prosent) som oppgir det samme. 

Skole 

 
Figur 3.2.6 

n = 570  

 

Figur 3.2.6 viser at blant nivå 1-tolker er det litt under en femtedel (19 prosent) som 

oppgir en del eller mange oppdrag i skolesektoren. Blant nivå 3-tolker er det litt over en 

fjerdedel (27 prosent) som oppgir en del eller mange oppdrag i sektoren, mens det blant 

nivå 5-tolker er en av tre (33 prosent) som oppgir det samme.  
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Utlendingsforvaltning 

 
Figur 3.2.7 

n = 568 

 

Blant nivå 1-tolker har halvparten (51 prosent) en del eller mange oppdrag i 

utlendingsforvaltningen. Blant nivå 3-tolker har 28 prosent en del eller mange oppdrag, 

mens det blant nivå 5-tolker kun er 20 prosent som oppgir at de har en del eller mange 

oppdrag. Blant tolkene på nivå 5 oppga hele 58 prosent at de har ingen oppdrag. 

Psykiatri 

 
Figur 3.2.8 

n = 571 

 

Figur 3.2.8 viser at blant nivå 1-tolker er det 14 prosent som oppgir en del eller mange 

oppdrag i psykiatrien, mens det blant nivå 3 og nivå 5-tolker er henholdsvis 22 prosent 

og 20 prosent som oppgir en del eller mange oppdrag.  
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Kriminalomsorgen 

 
Figur 3.2.9 

n = 570 

 

Blant nivå 1-tolker er det svært få, 6 prosent, som oppgir en del eller mange oppdrag i 

kriminalomsorgen, mens for både nivå 3 og nivå 5 er det 17 prosent av tolkene som 

oppgir at de har en del eller mange oppdrag i sektoren.  

Private organisasjoner og næringsliv 

 
Figur 3.2.10 

n = 568 

 

Figur 3.2.10 viser at blant nivå 1 tolker har 28 prosent en del eller mange oppdrag i den 

private sektoren. Blant nivå 3-tolker er det kun 10 prosent som oppgir at de har en del 

eller mange oppdrag, mens andelen blant nivå 5-tolker er omtrent den samme (11 

prosent). 
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Hva styrer valg av oppdrag? 

Hvorfor har tolkene ingen eller få oppdrag i denne sektoren?  

(Prosent) 

 
Figur 3.3 

n = se parenteser i figur 

 

Kun respondenter som tidligere oppga ingen eller få oppdrag i visse sektorer fikk dette 

oppfølgingsspørsmålet. 

Det er som vi ser langt vanligere å oppgi som årsak til få eller ingen oppdrag at man ikke 

får tilbud om oppdrag snarere enn at man ikke ønsker å ta oppdrag. Dette gjelder alle 

sektorene. Men det er forskjeller mellom sektorene; andelen som svarer at de ikke 

ønsker å ta oppdrag varierer fra 27 prosent for domstolene og helsesektoren, til 5 

prosent for utlendingsforvaltningen.  

Blant respondentene som har ingen eller få oppdrag i domstolen og helsesektoren, svarer 

27 prosent at de ønsker ikke å ta oppdrag, mens 73 prosent svarer at de får ikke tilbud 

om oppdrag.  

I NAV og skolesektoren, svarer 17 prosent at de ønsker ikke å ta oppdrag, mens 83 

prosent svarer at de får ikke tilbud om oppdrag.  

I psykiatrien og barnevernet svarer henholdsvis 15 prosent og 14 prosent at de ønsker 

ikke å ta oppdrag, mens henholdsvis 85 prosent og 86 prosent svarer at de får ikke 

tilbud om oppdrag.  

I politiet og kriminalomsorgen svarer henholdsvis 10 prosent og 9 prosent at de ønsker 

ikke å ta oppdrag, mens henholdsvis 90 prosent og 91 prosent svarer at de får ikke 

tilbud om oppdrag. 

“Bakgrunnen for at jeg har ingen tolkeoppdrag i helse, sosial, psykiatri eller 

næringsvirksomhet er at nesten alle har inngått avtaler med private tolkeformidlere” 

(sitat fra respondent).  

“Etter at jeg sluttet å ta oppdrag via formidler har jeg mistet ufattelig mange oppdrag til 

ukvalifiserte tolker” (sitat fra respondent).   
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“Jeg vil gjerne ta oppdrag i helse og sosial, som jeg anser som minst like viktig som de 

for politi og retten. Grunnen til at jeg velger å ikke ta disse oppdragene, er at satsene 

der har blitt uforholdsmessige lave som følge av anbudspraksisen. Oppdragene er som 

regel formidlet via tolkebyråer, som vant anbudsrunden, på bekostning av tolkene” (sitat 

fra respondent).   

“jeg kunne nok fått oppdrag i de sektorene jeg ikke jobber dersom jeg hadde gjort meg 

tilgjengelig gjennom tolkebyråene som har kontrakt med f.eks. sykehusene. Så lenge jeg 

kan få mye bedre betalt ved oppdrag direkte fra en offentlig oppdragsgiver ser jeg 

dessverre ikke at det er gunstig for min økonomi selv om det ville være faglig svært 

interessant. Synd for tolkebrukerne” (sitat fra respondent).  
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Hvorfor ønsker tolkene ikke oppdrag i …: 

(Flervalg) 

 
Figur 3.4 

n = se parenteser i figuren 

 

Respondentene som oppga ønsker ikke å ta oppdrag i domstolene, helsesektoren, NAV 

(sosial-, arbeid- og velferdssektoren), politi og utlendingsforvaltningen, fikk dette 

oppfølgingsspørsmålet.  

 

Figuren viser hva respondenter oppgir som årsak når de ikke ønsker oppdrag i  

stressende kontekst, lite hensyn til tolken, lange tolkesekvenser og generelt vanskelig 

domstolene, NAV og helsesektoren 10.  Vi ser at det er forskjellige grunner som utmerker 

seg i de ulike sektorene. I helsesektoren og NAV er den viktigste grunnen til at 

respondenter ikke ønsker oppdrag at disse er dårlig betalt. Den nest viktigste grunnen er 

korte tolkeoppdrag. I domstolene er det derimot ukjent fagterminologi som utpeker seg 

som den viktigste grunnen, og deretter ugunstig arbeidstid, mens korte oppdrag og 

dårlig betaling kun er nevnt av veldig få.  

Kommentarer som gikk igjen i svaralternativet annet, spesifiser, er at tolken er 

forhindret i å påta seg oppdrag på grunn av annet fast arbeid eller at tolken ønsker å 

spesialisere seg i kun én sektor.  

Kommentarer som var spesielt for domstolene gikk på simultantolking og at tolking i 

domstolene er mer utfordrende enn i andre sektorer: krevende faguttrykk, stort behov 

for vedlikehold av begrepsapparatet, å styre den tolkede samtalen. 

Når det gjelder helsesektoren nevnte mange at forhold som dårlig betaling, rot i 

bestillinger/fakturaer og dårlig arbeidsforhold (telefontolking med dårlig utstyr) gjorde at 

de ikke ønsket oppdrag.  

                                                           
10 Politi og utlendingsforvaltningen er tatt ut av figur 3.4 - med kun 20 respondenter i hver ble datamaterialet 
for lite. 
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“Jeg tar ikke tolkeoppdrag hvis det er dårlig betalt. Det gjelder som regel helse og sosial 

fordi det går gjennom anbud. Større tolkebyråer vinner anbudsrunden og betaler tolken 

under 200 kr timen og ingen sosial sikkerhet“ (sitat fra respondent). 
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Hvordan knytter funnene seg opp mot IMDis målsettinger på tolkefeltet?  

I land utenfor Norge er det vanlig med begreper som helsetolk og rettstolk. Dette henger 

gjerne sammen med at tolkeutdanninger tidlig spesialiserer tolkene mot én spesiell 

institusjonell setting med dertilhørende terminologibruk. IMDi er i motsetning pådriver for 

at tolkeutdanningen skal kvalifisere tolker til oppdrag i hele offentlig sektor.  

IMDI, som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor ser fordel av god 

ressursutnyttelse av tolker som har gjennomført kvalifiseringstiltak, og god tilgang til 

tolker med utdanning og autorisasjon for alle sektorer. Målsettingen er at de høyest 

kvalifiserte tolkene skal prioriteres for oppdrag uansett sektor. Tolkeutdanningen ved 

HiOA forbereder studentene til å tolke i offentlig sektor generelt, og ikke bare i noen 

sektorer. 

Første figur i kapitlet Hvor jobber tolkene viser at litt over halvparten av tolkene i 

Nasjonalt tolkeregister har en del eller mange oppdrag for politiet. Litt under halvparten 

av tolkene har en del eller mange oppdrag for domstolene. Deretter kommer 

helsesektoren med noen færre som oppgir en del eller mange. Nå er det slik at helse er 

en mye større sektor enn politi og domstoler, som hele befolkningen er i kontakt med, 

enten gjennom regelmessige fastlegebesøk eller eventuelle sykehusopphold. Etterspørsel 

etter oppdrag er derfor forventet å være mye større i helse, og rimelig å forvente at det 

er flere tolker med mange oppdrag i denne sektoren. Men funnene viser altså det 

motsatte. Domstolene og politiet tiltrekker seg flere tolker enn helsesektoren.  

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom sektorene hva gjelder å tiltrekke 

seg de høyest kvalifiserte tolkene. I domstolene og politiet finner vi en stor andel på alle 

kvalifikasjonsnivåer som oppgir en del eller mange oppdrag. Politiet utmerker seg som 

den sektoren hvor den største andelen av tolker på kvalifikasjonsnivå 1 har oppgitt at de 

har en del eller mange oppdrag. I utlendingsforvaltningen finner vi også en stor andel av 

tolker på kvalifikasjonsnivå 1 som har oppgitt en del eller mange oppdrag. 

Helsesektoren, derimot, utmerker seg som den sektoren hvor den største andelen av 

tolker på kvalifikasjonsnivå 5 har oppgitt at de har en del eller mange oppdrag. Innen 

psykiatri og kriminalomsorgen har kun en liten andel av tolkene oppdrag på alle 

kvalifikasjonsnivåer.  

Når det gjelder hvorfor tolkene ikke jobber mer innenfor en sektor indikerer funn at 

årsaken først og fremst er at tolkene ikke får tilbud om oppdrag der, og ikke 

hovedsakelig fordi de ikke ønsker det. Disse resultatene sår tvil om myten om at tolkene 

ikke jobber i visse sektorer fordi de ikke ønsker det – en myte som er spesielt utbredt i 

helsesektoren. 

Det at en tolk ikke får tilbud om oppdrag kan ha noe med at det ikke er et behov i det 

offentlige for det aktuelle tolkespråket. Vi har ikke gått inn i hvilke språk tolkene som 

ikke får tilbud om oppdrag har, men det er noe vi kunne se nærmere på i videre 

undersøkelser.  

Helsesektoren og domstolene er de sektorene hvor vi finner den største andelen som 

ikke ønsker å ta oppdrag, sammenlignet med de andre sektorene. Hovedårsaken til at 

respondenter ikke ønsker å ta oppdrag viser seg å være svært forskjellig i disse to 

sektorene. I helse er dårlig betaling den årsaken som flest respondenter sier seg enig i, 

mens i domstolene er ukjent fagterminologi den årsaken som flest sier seg enig i. 
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4. Hvor mye jobber tolkene? 

Hvor ofte får tolkene oppdrag?  

 
Figur 4.1 

n = 582 

 

På spørsmålet om Hvor ofte tolker du viser figur 4.1 at 26 prosent tolker daglig, 32 

prosent tolker ukentlig, 21 prosent tolker månedlig, 19 prosent tolker sjeldnere enn 

månedlig, mens 1 prosent har valgt svaralternativet vet ikke.   

Har tolkene kapasitet til å tolke mer? 

Respondentene som svarte månedlig eller sjeldnere enn månedlig på spørsmålet over 

fikk oppfølgingsspørsmålet Ønsker du flere oppdrag enn det du får tilbud om? Av disse 

svarte hele 74 prosent av de spurte ønsker flere oppdrag, mens kun 26 prosent ikke 

ønsker flere oppdrag (n = 232). Det at nesten 3 av 4 ønsker flere oppdrag enn de får 

tilbud om indikerer at mange tolker har kapasitet til å påta seg flere oppdrag enn de får i 

dag. 
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Hvor stor andel av årsinntekt får de fra tolking? 

 
Figur 4.2 

n = 577 

 

34 prosent oppgir å ha Nesten ingen og 33 prosent Under halvparten av andelen av 

årsinntekten fra tolkeinntekter. 15 prosent oppgir at det utgjør Over halvparten av 

årsinntekten, mens for 18 prosent utgjør inntekt fra tolking nesten 100 prosent, altså 

nesten hele årsinntekten.  

 

Dersom vi slår sammen svarkategoriene (som heretter brukes i analysen) finner vi at to 

av tre av tolkene har tolking som bi-inntekt (Nesten ingen og Under halvparten er slått 

sammen) og en av tre av tolkene har tolking som hovedinntekt (Over halvparten og 

Nesten 100 % er slått sammen).  
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Sammenheng mellom inntekt fra tolking og hvor ofte de tolker11: 

(Prosent) 

 
Figur 4.3 

n = 569 

 

Figuren viser at blant gruppen som har tolking som bi-inntekt, så tolker 13 prosent 

daglig, 33 prosent ukentlig, 28 prosent månedlig og 26 prosent sjeldnere enn månedlig. 

Blant gruppen som har tolking som hovedinntekt, så tolker 55 prosent daglig, 33 prosent 

ukentlig, 8 prosent månedlig og 3 prosent sjeldnere enn månedlig.  

  

                                                           
11 Vet ikke var et svaralternativ på spørsmålet hvor ofte tolker du? 1 % svarte dette. Vet ikke er tatt ut av 

figuren. Se forklaring fotnote 4.  
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Sammenheng mellom kvalifikasjonsnivå og hvor ofte de tolker12: 

(prosent) 

 
Figur 4.4 

n = 562 

 

Hele 75 prosent av tolkene på kvalifikasjonsnivå 1 oppgir å tolke daglig eller ukentlig, 60 

prosent av tolkene på kvalifikasjonsnivå 3 oppgir å tolke daglig og ukentlig, mens 55 

prosent av tolkene på kvalifikasjonsnivå 5 oppgir det samme13.   

Oppsummering:  

På spørsmål om Hvor ofte tolker du? viser resultatene at en av fire respondenter tolker 

daglig og en av tre respondenter tolker ukentlig. Resten tolker månedlig eller sjeldnere. 

På bakgrunn av figur 4.2 om Hvor stor del andel av din årsinntekt i 2011 fikk du gjennom 

tolkeoppdrag i offentlig sektor? kan vi si at to av tre har tolking som bi-inntekt, mens en 

av tre har tolking som hovedinntekt (da har vi slått sammen svaralternativene nesten 

ingen og under halvparten til bi-inntekt, og over halvparten og nesten 100 % til 

hovedinntekt).  

Vi kan anta at de som har tolking som hovedinntekt tolker oftere enn de som har tolking 

som bi-inntekt. Figur 4.3 bekrefter dette. Den viser at det er en større andel som jobber 

daglig og ukentlig blant gruppen som har tolking som hovedinntekt (88 prosent tolker 

daglig og ukentlig), enn blant gruppen som har tolking som bi-inntekt (46 prosent tolker 

daglig og ukentlig). Det framstår derimot som litt overraskende at såpass mange 

personer som har tolking som hovedinntekt ikke tolker daglig. For eksempel viser figuren 

at noen respondenter oppgir å tolke månedlig samtidig som tolking er 

hovedinntektskilden deres. Dette tilsier en temmelig mager inntekt, eller at de det 

gjelder er studenter eller pensjonister.   

                                                           
12

 Vet ikke var et svaralternativ på spørsmålet hvor ofte tolker du? 1 % svarte dette. Vet ikke er tatt ut av 

figuren. Se forklaring fotnote 4. 
13 Vi velger å ikke kommentere på nivå 2 og 4 fordi disse nivåene omfatter få personer, henholdsvis 17 og 29 

respondenter. Se for øvrig fotnote 5. 
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I hvilke språk14 tolkes det mye? 

(Absolutte tall)  

Daglig: 

 
Figur 4.5.1 

 

Figuren gir en indikasjon på hvilke språk det tolkes daglig i. Vi ser at polsk er det språket 

hvor fleste respondenter, 22 oppgir at de tolker daglig. Deretter kommer arabisk, med 

16 respondenter og somali med 12 respondenter. Så følger sorani, russisk, rumensk, 

pashto, persisk, litauisk, engelsk og tigrinja i synkende rekkefølge. Kun språk der minst 5 

respondenter har oppgitt at de tolker daglig, er inkludert i figuren.  

  

                                                           
14

 Spørsmålet i undersøkelsen var formulert som: Hvilke(t) språk er du oppført med i Nasjonalt tolkeregister? 

(flervalg). Hvis du har flere språk, angi øverst det språket du tolker mest i. Det språket som respondentene 
valgte først er brukt i analysene i figur 4.7.1-4.7.3 og 4.5.1-4.5.2 
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Ukentlig: 

 
Figur 4.5.2 

 

Figuren gir en indikasjon på hvilke språk det tolkes ukentlig i. Språk med 5 respondenter 

eller mer er inkludert.   

Figuren viser at russisk er det språket hvor flest, 16 respondenter, oppgir at de tolker 

ukentlig. Deretter kommer polsk, med 13 respondenter, og så arabisk og sorani med 11 

respondenter. Deretter følger engelsk, fransk, spansk, litauisk, tysk, portugisisk, somali 

og bosnisk/kroatisk/serbisk (bks) i synkende rekkefølge.  
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Sammenheng mellom språk og tolking som hovedinntekt 

 
Figur 4.6 

 

Figuren viser hvilke språk som utmerker seg i gruppen som har tolking som 

hovedinntekt15.  

 

Arabisk er det språket der flest respondenter oppgir at de har tolking som hovedinntekt. 

Polsk følger like etter. Deretter kommer engelsk og russisk, og så somali og sorani. De 

andre språkene som følger er albansk, tigrinja, persisk, litauisk og dari. 

Oppsummering: 

Språkene som går igjen i de tre figurene 4.5.1, 4.5.2 og 4.6 er polsk, arabisk, somali, 

sorani, russisk og engelsk, noe som gir en indikasjon på at i disse språkene tolkes det 

mye. Sammenligner vi figur 4.5.1 med 4.5.2 ser vi at rumensk, pashto, persisk og 

tigrinja er mer vanlig blant de som tolker daglig, mens spansk, tysk, fransk, portugisisk 

og litauisk er mer vanlig blant de som tolker ukentlig.  

                                                           
15

 Gruppen som har tolking som hovedinntekt er de respondentene som har oppgitt at inntekt fra tolking utgjør 

over halvparten eller nesten 100 % av årsinntekt. På grunn av plasshensyn, viser ikke figuren de 38 ulike 
språkene som respondentutvalget på 184 fordeler seg på, men kun 12 språk. 
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Betydning av kvalifikasjonsnivå16 for hyppighet på tolkeoppdragene: 

Absolutte tall  

I hvilke språk tolkes det daglig etter kvalifikasjonsnivå  

 
Figur 4.7.1 

 

Figuren angir igjen de språkene hvor flest har oppgitt at de tolker daglig. Dette er 

samme figur som figur 4.5.1,men i tillegg viser denne figuren kvalifikasjonene til gruppen 

som oppgir at de tolker daglig, og ikke bare hvilke språk det gjelder.  

Vi ser at en stor andel befinner seg på kvalifikasjonsnivåene 1-3, spesielt gjelder det 

språkene arabisk, somali, sorani og engelsk. Blant de som tolker daglig i russisk, polsk 

og tigrinja er derimot en stor andel på kvalifikasjonsnivåene 4-5.  

I hvilke språk tolkes det ukentlig etter kvalifikasjonsnivå  

 
Figur 4.7.2 

 

Figur 4.7.2 viser språkene som er vanligst blant respondentene som oppgir at de tolker 

ukentlig (som figur 4.5.2) med fokus på hvilke kvalifikasjonsnivåer disse befinner seg i. 

                                                           
16 Vi har slått sammen kvalifikasjonsnivåene 1- 3, og 4- 5 for å gi figuren en enklere fremstillingsform. 
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I alle språk bortsett fra ett, polsk, finner vi en større andel på de høyeste 

kvalifikasjonsnivåene. Polsk skiller seg ut med en høy andel tolker på de laveste 

kvalifikasjonsnivåene 4-5, slik som i figur 4.7.1. I arabisk og bosnisk/kroatisk/serbisk 

(bks) befinner alle tolkene seg i kvalifikasjonsnivåene 1-3. Portugisisk og fransk har også 

en stor andel tolker på kvalifikasjonsnivåene 1-3.  

 

I hvilke språk tolkes det månedlig og sjeldnere etter kvalifikasjonsnivå 

 
Figur 4.7.3 

 

Figur 4.7.3 viser språkene som er vanligst blant respondentene som oppgir at de tolker 

månedlig eller sjeldnere enn månedlig. Fokus er på hvilket kvalifikasjonsnivå disse har17.  

Vi ser at det er en større andel lavere kvalifiserte sammenlignet med figur 4.7.1 og 

4.7.2.  

Oppsummering: 

Når det gjelder gruppen som oppgir at de tolker daglig har somali og sorani en stor andel 

tolker i kvalifikasjonsnivå 1-3. Når det gjelder gruppen som oppgir at de tolker ukentlig 

har portugisisk og fransk en stor andel tolker i kvalifikasjonsnivå 1-3. I samme gruppe 

utmerker bosnisk/kroatisk/serbisk seg der alle tolkene befinner seg i høyeste 

kvalifikasjonsnivå 1-3. Arabisk utmerker seg med den største andelen tolker i 

kvalifikasjonsnivå 1- 3, både blant de som tolker daglig og de som tolker ukentlig. Polsk 

har derimot en spesielt stor andel tolker på kvalifikasjonsnivå 4-5, både blant de som 

tolker daglig og ukentlig. I figur 4.7.3 er det generelt en større andel tolker i de laveste 

kvalifikasjonsnivåene sammenlignet med figur 4.7.1 og 4.7.2.  

 

I figur 4.7.3 finner vi igjen språkene russisk, polsk og engelsk, som også utmerket seg i 

figur 4.7.1 og 4.7.2. I disse språkene er det altså mange tolker som tolker månedlig og 

sjeldnere, samtidig som det er mange tolker som tolker daglig og ukentlig. Tyrkisk og 

latvisk derimot, er kun i figur 4.7.3. Dette er språk det tolkes månedlig og sjeldnere i, og 

er ikke blant de språkene hvor det tolkes daglig eller ukentlig i. 

 

  

                                                           
17 Det er flere andre språk hvor respondenter har oppgitt at de tolker sjelden, men i denne figuren er kun språk 
hvor vi finner 5 respondenter eller mer. 
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Har tolkene annet arbeid i tillegg til tolking? 

 
Figur 4.8 

n = 577 

 

Omtrent 70 prosent svarer at de har annet arbeid i tillegg til tolking, 14 prosent svarer 

nei til at de har annet arbeid i tillegg til tolking, mens figuren viser at de resterende 18 

prosent har Nesten 100 % inntekt gjennom tolkeoppdrag18. Vi antar at disse 18 prosent 

ville svart nei til at de har annet arbeid i tillegg til tolking. Til sammen har da 32 prosent 

ikke annet arbeid i tillegg til tolking, hvis antagelsen vår stemmer.  

 

 

  

                                                           
18 På spørsmål hvor stor andel av din årsinntekt i 2011 fikk du gjennom tolkeoppdrag i offentlig sektor? De som 
svarte nesten 100 % fikk ikke spørsmålet har du annet arbeid i tillegg til tolking? Vi har lagt til grunn er at den 
gruppen som har 100 % årsinntekt gjennom tolking, 102 respondenter, ikke har annet arbeid i tillegg. Denne 
antagelsen kan selvfølgelig være feil.  
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Hva gjør tolkene i tillegg til tolking? 

(Absolutte tall) 

 
Figur 4.9 

n= 394 

 

De som svarte ja på spørsmålet Har du annet arbeid i tillegg til tolking? fikk 

oppfølgingsspørsmålet Hva gjør du i tillegg til tolking? Dette var et spørsmål med flere 

valg mulig. 

Figuren viser at annet arbeid ikke relatert til tolking er det som er vanligst å gjøre utover 

tolkearbeidet. Det nest vanligste er å drive med skriftlige oversettelser.  

Annet, spesifiser, er også valgt av mange. Mange av aktivitetene som spesifiseres passer 

inn i kategoriene som er forhåndsdefinert. De fleste passer inn i annet arbeid ikke 

relatert til tolking. Eksempler er rådgiver/konsulent i offentlig forvaltning, helsearbeider 

og andre jobber i det offentlige.  Andre passer inn i kategorien annet arbeid relatert til 

tolking eller skriftlige oversettelser.  Eksempler på dette er frilansteksting for tv, forfatter 

og oversetter, språkvask og tekstforfatting, frivillig tolking for frivilling organisasjon, 

språkundervisning, morsmålslærer.  

  



45 
 

Hvordan knytter funnene seg opp mot IMDis målsettinger på tolkefeltet? 

For at Nasjonalt tolkeregister skal være et godt verktøy er det viktig at de oppførte 

tolkene er tilgjengelig for tolkeoppdrag og kan møte behovet for tolking i offentlig sektor.  

IMDi arbeider for at det skal gis kvalifiseringstilbud i språk hvor det er behov. Den 

langsiktige målsettingen er at antallet kvalifiserte tolker skal dekke behovet. Flere 

faktorer gjør imidlertid at denne målsettingen er vanskelig å nå. For det første vil det 

alltid ta noe tid fra man har kunnskap om behovet til vi har tolker som har gjennomført 

kvalifiseringstiltak. I noen språk vil det også mangle egnede kandidater med nødvendige 

forkunnskaper i norsk og tolkespråket. Dessuten vil behovet i de ulike språkene endre 

seg over tid. Til en viss grad vil det derfor alltid være slik at det i noen språk vil være 

mangel på kvalifiserte tolker, mens i andre språk vil tilbudet være større enn 

etterspørselen. Skiftende etterspørsel i de ulike språkene gjør også at vi må påberegne 

at noen tolker fulltid, mens andre tolker bare av og til eller sjelden. Samtidig er det viktig 

at tolker som har gjennomført offentlig finansierte kvalifiseringstiltak kommer offentlig 

sektor til gode og ikke blir forbigått av ukvalifiserte tolker.  

For å kartlegge hvor mye respondentene tolker, har vi i dette kapitlet stilt spørsmålene 

Hvor ofte tolker du? og Hvor stor andel av din årsinntekt i 2011 fikk du gjennom 

tolkeoppdrag i offentlig sektor? Resultatet viser at en fjerdedel av respondentene tolker 

daglig og nesten en av tre tolker ukentlig. Resten tolker månedlig eller sjeldnere. Blant 

de spurte ønsker tre av fire flere oppdrag enn det de får tilbud om. Resultatet viser også 

at en av tre har tolking som hovedinntekt (tolking utgjør mer enn halvparten av 

årsinntekten), mens to av tre har tolking som bi-inntekt (tolking utgjør mindre enn 

halvparten av årsinntekten).  

Analysen viser videre at en større andel tolker blant dem som har tolking som 

hovedinntekt oppgir å tolke daglig og ukentlig, sammenlignet med dem som har tolking 

som bi-inntekt. Dette er ingen overraskende sammenheng.   

Vi ønsket også å finne ut om det tolkes mer i visse språk? Resultatene indikerer at polsk, 

arabisk, somali, sorani, russisk og engelsk er språk det tolkes mye i. Vi fant at polsk, 

russisk og engelsk er språk hvor mange respondenter oppgir å tolke daglig og ukentlig 

samtidig som mange respondenter oppgir å tolke månedlig og sjeldnere.  

 

Et annet funn er at arabisk utmerker seg med den største andelen i kvalifikasjonsnivåene 

1-3, både når det gjelder blant tolkene som oppgir å tolke daglig, og blant tolkene som 

oppgir å tolke ukentlig. Figur 4.7.2 (tolker ukentlig) viser at også 

bosnisk/kroatisk/serbisk (bks) utmerker seg - alle tolkene har kvalifikasjonsnivåene 1-3.  

 

Som sagt er det tre av fire av de spurte som ønsker flere oppdrag enn det de får tilbud 

om. At en så stor andel ønsker seg flere tolkeoppdrag tyder på at mange av tolkene i 

registeret er en uutnyttet ressurs som kan bli benyttet av offentlig sektor på en langt 

bedre måte. Vi vet ikke om tolkene faktisk har en ledig kapasitet per i dag selv om de 

oppgir at de gjerne skulle ønske seg flere oppdrag. Undersøkelsen viser at to av tre av 

tolkene i registeret har annet arbeid i tillegg til tolking. Lønns- og arbeidsbetingelser for 

tolkeyrket i dag tilsier at det er et yrke det er vanskelig å utøve på heltid. Dette er et 

tema vi går inn på i neste kapittel.  
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5. Hva tjener tolkene?  

Minstesats 19 

 
Figur 5.1 

n = 554 

 

Spørsmålet i undersøkelsen var formulert som: Hvilken minstesats tar du omtrentlig for 

tolking pr. time (ikke inkludert reisesats)? 

Den vanligste minstesatsen for tolking pr. time ligger på 150 - 249 kr/timen (19 prosent 

oppgir dette). Den nest vanligste minstesatsen ligger på 200 – 249 kr/timen (18 prosent 

oppgir dette). Tilsammen betyr dette at hele 37 prosent av tolkene i registeret befinner 

seg på nivået mellom 150 kr til 249 kr timen.  Den tredje vanligste minstesatsen ligger 

atskillig høyere, på mellom 700 – 749 kr timen. 13 prosent oppgir dette alternativet. 

Generelt sett er det en stor spredning i minstesatsen fra under 100 kr i timen og opp til 

849 kr i timen. Lenger ned i rapporten ser vi på om det lønner seg å være høyt 

kvalifisert. 

“Større tolkebyråer betaler tolken under 200 kr timen og ingen sosial sikkerhet. Dette 

gjelder som regel alt i offentlig sektor innen helse og sosial fordi tjenesten er på anbud 

og de store tolkebyråene vinner anbudsrunden” (respondent i kommentarfeltet i 

undersøkelsen).   

                                                           
19

 Spørsmål inkluderte svaralternativet vet ikke som er fjernet fra figuren for å gi den en enklere 

framstillingsform. 4,8 % (28 respondenter) svarte vet ikke. Det at så mange svarte vet ikke viser at dette kan 
ha vært et vanskelig spørsmål for respondentene å svare på. 

javascript:%20void%200;
javascript:%20void%200;
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Årsinntekt20  

(Brutto) 

 
Figur 5.2 

n= 577 

 

Spørsmålet i undersøkelsen lød: Hva er årsinntekten din (før skatt)? Figuren viser at 

årsinntekten til ca. 40 prosent av utvalget ligger på mellom 300.000 – 499.000 kr.  De 

aller fleste, ca. 90 prosent, er under 599.000. Når det gjelder det laveste lønnsspennet, 

under 99.000, oppgis dette av 12 prosent. Det er også ca. 12 prosent som befinner seg 

fra 600.000 og oppover. Det er viktig å understreke at dette er inntekt totalt, og ikke fra 

tolking spesielt.  

  

                                                           
20 Denne figuren gjelder total årsinntekt, altså ikke bare inntekt relatert til tolking. Figur 4.2, derimot, viser 

hvor stor andel av årsinntekten tolkene får fra sin tolkevirksomhet.  
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Sammenheng mellom inntekt fra tolking og minstesats  

(Prosent) 

 
Figur 5.3 

n = 550 

 

Figur 5.3 viser sammenheng mellom inntekt fra tolking (figur 4.2) og minstesats (figur 

5.1). Vi ønsket å se om det er forskjell i minstesats mellom de som har tolking som bi-

inntekt og de som har tolking som hovedinntekt. Minstesatsene er slått sammen til tre 

ulike kategorier for å gi figuren en enklere fremstillingsform.  

I begge gruppene finner vi en viss andel respondenter i alle tre kategoriene av 

minstesats. Andelen som oppgir den mellomste minstesatskategorien er like stor i begge 

grupper. I gruppen som har tolking som hovedinntekt er det imidlertid en større andel 

som befinner seg i den høyeste minstesatskategorien, definert som 600-849, mens i 

gruppen som har tolking som bi-inntekt er det en større andel som befinner seg i den 

laveste minstesatskategorien definert som under 100 – 349.  Forskjellen er på ca. 10 

prosentpoeng. Vi kan kanskje ikke regne dette som store forskjeller, men det viser 

allikevel en tendens.   
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Er kvalifisering lønnsomt?  

Minstesats etter kvalifikasjonsnivå  

(Absolutte tall, sammenligning kun nivå 1 vs. nivå 5)  

 
Figur 5.4 

 

Den vanligste minstesatsen blant nivå-1 tolker er 700-749 kr. pr. time, mens den 

vanligste minstesatsen blant nivå-5 tolker er 150-199 kr. pr. time (figur 5.4).  

Resultatet viser derfor en tendens til at kvalifisering lønner seg.  
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Tabell 4: Minstesats etter kvalifikasjonsnivå  

(Prosent – alle kvalifikasjonsnivåer) 

 
n = 547 

 

Tabellen viser andelen som befinner seg på de ulike forhåndsdefinerte minstesatsene og 

sammenligner på tvers av de fem kvalifikasjonsnivåene i Nasjonalt tolkeregister, og 

innenfor hvert kvalifikasjonsnivå. 

Innenfor kvalifikasjonsnivå 1 er den vanligste minstesatsen på 700-749kr (39 prosent 

oppgir dette – prosentandel sammenlignes nedover). Innenfor kvalifikasjonsnivå 2 er den 

vanligste minstesatsen også på 700-749kr (25 prosent oppgir dette – prosentandel 

sammenlignes nedover). Innenfor kvalifikasjonsnivå 3 er den vanligste minstesatsen på 

200 – 249 kr (21 prosent oppgir dette). Her er det også en god del (14 prosent) som 

oppgir en enda lavere sats på 150 – 199 kr. Innenfor kvalifikasjonsnivå 4 er den 

vanligste minstesatsen på 150 – 199 kr (29 prosent oppgir dette). Samtidig oppgir en 

stor andel (18 prosent) en minstesats på 700 – 749 kr. Dette viser store forskjeller 

innenfor et og samme kvalifikasjonsnivå. Innenfor kvalifikasjonsnivå 5 er den vanligste 

minstesatsen på 150 – 199 kr/timen (31 prosent oppgir dette). En stor andel (20 

prosent) oppgir 200 - 249 kr/timen. Legger vi til de som svarer at de tar 250 – 299 kr i 

timen, så oppgir 67 prosent av tolker på kvalifikasjonsnivå 5 en minstesats på mindre 

enn 300 kr timen.  Det er altså mindre forskjeller innenfor kvalifikasjonsnivå 5 enn 

kvalifikasjonsnivå 4.  

  



51 
 

Sammenheng mellom inntekt fra tolking og kvalifikasjonsnivå  

(Prosent) 

 
Figur 5.5 

n = 570 

 

Figur 5.5 viser hvordan kvalifikasjonsnivåene fordeler seg innenfor gruppen som har 

tolking som hhv bi-inntekt versus hovedinntekt.  

 

Vi ser at gruppen bi-inntekt har en langt mindre andel tolker på kvalifikasjonsnivå 1 enn 

gruppen hovedinntekt (9 prosent vs. 26 prosent). Det er ingen forskjeller i andel når det 

gjelder kvalifikasjonsnivå 3 (48 prosent vs. 48 prosent). Gruppen bi-inntekt har derimot 

en langt større andel tolker på kvalifikasjonsnivå 5 enn gruppen hovedinntekt (34 

prosent vs. 19 prosent).  
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Hvordan knytter funnene seg opp mot IMDis målsettinger på tolkefeltet? 

IMDi arbeider for en profesjonalisering av tolkeyrket. Det skal lønne seg å kvalifisere seg 

som tolk. Derfor bør tolker med utdanning og autorisasjon få flere oppdrag og bedre 

betalt enn de uten tilsvarende kvalifikasjoner.  

 

Generelt finnes det ikke standardiserte satser for tolkeoppdrag i Norge. Unntaket er 

oppdrag hos rettsvesen, politi, påtalemyndighet og fylkesnemnda for barnevernssaker 

hvor timesatsen for tolker er fastsatt til 4/5 deler av den offentlige salærsatsen.  Dette 

reguleres av Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. JD 1998. Fra 1. 

januar 2013 er offentlig salærsats 946 kroner per time. Offentlig sektor for øvrig er ikke 

bundet av samme regelverk. Noen offentlige etater, som Utlendingsdirektoratet, baserer 

seg på tilsvarende satser som domstolene for å kunne konkurrere om tolker med 

autorisasjon og utdanning.  

 

Utlendingsdirektoratet differensierer i tillegg lønnen etter kvalifikasjoner for å anspore 

tolkene til videre kvalifisering. Praksis er slik at de lavest kvalifiserte får 65 prosent av 

advokatsalæret mens de høyest kvalifiserte får 85 prosent av advokatsalæret. I 2011 

utgjorde dette henholdsvis 588 og 769 kroner per time, mens det i 2012 utgjorde 

henholdsvis 601 og 786 kroner per time. IMDi har lagt seg på tilsvarende praksis og 

anbefaler andre tolkebrukere å gjøre det samme. 

 

Undersøkelsen viser at timesatsen for tolkene i registeret spriker mye – fra under 100 

kroner i timen til 849 kr i timen. Dette tyder på at IMDis anbefalinger ikke følges. Det at 

en så stor andel av tolkene i Nasjonalt tolkeregisteret (40 prosent) får under 250 kroner i 

timen er en grov underbetaling sett opp mot anbefalinger om å ta utgangspunkt i 

advokatsalæret.  

 

Våre resultater viser allikevel en tendens til at kvalifisering lønner seg. I figuren som 

sammenligner nivå 1 og nivå 5 ser vi at den vanligste minstesatsen blant nivå 1-tolker er 

700-749 kr pr time, mens den vanligste minstesatsen blant nivå 5-tolker er 150-199 

kroner per time (I tabellen ser vi sammenligning mellom alle kvalifikasjonsnivåer). Dette 

tyder på at de høyest kvalifiserte tolkene i registeret kan ta høyere timesalær enn de 

lavest kvalifiserte tolkene i registeret. Denne tendensen er i tråd med IMDis målsetning 

om at kvalifisering skal lønne seg. 

Resultatet i dette kapitlet er også at det er en større andel av nivå 1 tolker blant dem 

som har tolking som hovedinntekt, og en større andel nivå 5 tolker som har tolking som 

bi-inntekt. Det at det er vanligere at de som har tolking som hovedinntekt er de høyest 

kvalifiserte tolkene, fremfor de lavest kvalifiserte, tyder også på at IMDis arbeid med 

profesjonalisering går i riktig retning.  

Det er allikevel viktig å påpeke, som funnene over viser, at det fremdeles er en del av de 

høyest kvalifiserte tolkene som oppgir en lav minstesats, og en del lavt kvalifiserte tolker 

som oppgir en høy minstesats, som kan tyde på at salær ikke knyttes til 

kvalifikasjonsnivåer i Nasjonalt tolkeregister.  For eksempel så avslører tabellen at en 

tolk på kvalifikasjonsnivå 5 kan ha minstesalær på så mye som 849 kr i timen, mens 11 

prosent av tolkene på kvalifikasjonsnivå 1 har minstesalær på så lite som 150 kr timen.  

Slike irregulariteter tyder på at det er andre faktorer enn kvalifikasjoner som påvirker 

salær.  
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6. Søker tolkene videre kvalifisering? 

Søker de tolkeutdanning? 

 
Figur 6.1 

 

Respondenter som tidligere hadde svart at de er oppført i nivå 1 eller 3 fikk ikke dette 

spørsmålet (358 har allerede tolkeutdanning). Spørsmålet ble kun stilt til 

kvalifikasjonsnivåene 2, 4, 5 som tilsvarer 217 respondenter.  

 

Figuren viser at 102 respondenter svarer at de ikke har søkt tolkeutdanning, 75 har søkt 

men språket ble ikke med21, 13 oppgir at de har søkt men ikke klarte opptaksprøven, 27 

oppgir at de går på tolkeutdanning nå.  

 

Dersom vi legger til de 358 respondentene som ikke fikk spørsmålet, får vi at hele 82 

prosent av respondentutvalget enten har tatt, søkt eller går på utdanningen nå. Dette 

tyder på veldig stor motivasjon blant tolkene i registeret til videre kvalifisering via 

tolkeutdanning.  

 

  

 

 

 

                                                           
21 Det som meners med ble ikke med er at det ikke ble tilbudt tolkeutdanning i det språket kandidaten søkte. 
Hvert år prioriteres visse språk med begrunn i ulike hensyn (blant andre tolkebehov i offentlig sektor og antall 
kandidater som søker innenfor et språk). Praksis har vært å oppmuntre alle kandidater til å søke uavhengig av 
hvilke språk som annonseres som prioriterte språk). 
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Melder de seg til statsautorisasjonsprøven? 

 
Figur 6.2 

 

Respondenter som tidligere hadde svart at de er oppført i nivå 1 eller 2 fikk ikke dette 

spørsmålet (103 respondenter har allerede statsautorisasjonsprøven). Spørsmålet ble 

kun stilt til kvalifikasjonsnivåene 3,4,5 som tilsvarer 472 respondenter. 

Figuren viser at 278 respondenter ikke har meldt seg til statsautorisasjonsprøven, 92 har 

meldt seg til prøven men språket deres har ikke blitt tilbudt, 84 har meldt seg men ikke 

bestått prøven, og 18 har meldt og venter på eksamen.  

Legger vi til de 103 respondentene som ikke fikk spørsmålet får vi at 297 har enten tatt, 

meldt seg til, eller tar statsautorisasjonsprøven, noe som utgjør ca.63 prosent av 

respondentutvalget. Dette tyder på stor motivasjon blant tolkene i registeret til videre 

kvalifisering via statsautorisasjon.  

Søker tolkene påbygningsemner? 

 
Figur 6.3 

 



55 
 

Spørsmålet ble stilt kun til nivå 1 og nivå 3-tolker. Av totalt 352 spurte, viser figuren at 

135 respondenter ikke har søkt påbygningsemner, 39 har søkt men kom ikke med på 

kurset, 14 går der nå, mens 164 allerede har tatt ett eller flere emner. Det betyr at 

nesten 2 av 3 har enten søkt/tar/tatt påbygningsemner.   

 

Noen påstander  

Respondentene ble bedt om å ta stilling til følgende påstander:   

 
Figur 6.4 

n = 564 – 577 

 

Påstanden hvor flest sier seg helt enig (59 prosent) er Tolking byr på spennende 

utfordringer, mens påstanden hvor færrest sier seg helt enig (40 prosent) er Jeg ønsker 

å jobbe som tolk hele mitt yrkesaktive liv.  

Hvordan knytter funnene seg opp mot IMDis målsettinger på tolkefeltet? 

Tolkeutdanning og statsautorisasjon er tiltak som skal bidra til profesjonalisering av 

tolkeyrket. Det er et mål at tolkene skal videreutvikle sin kompetanse. Nasjonalt 

tolkeregisteret er inndelt i nivåer for å stimulere til målet. Kvalifikasjonsnivå 4 og 5 i 

registeret kalles rekrutteringskategorier nettopp for å motivere personer på kurs til å 

kvalifisere seg videre til kvalifikasjonsnivå 1-3. Tolker med statsautorisasjon står oppført 

på et høyere nivå enn tolker med tolkeutdanning. Det er allikevel en målsetting at alle 

tolkene i registeret skal ha tolkeutdanning. En statsautorisert tolk kommer derfor ikke på 

det høyeste nivået før de har grunnutdanning i tolking. I tillegg kan en utvikle 

kompetansen sin gjennom påbygningsemner. Dette gir foreløpig ikke noe høyere nivå i 

registeret, men vil med tiden synliggjøres.  

Spørsmålene i dette kapitlet om tolkene søker tolkeutdanning, melder seg til 

statsautorisasjonsprøven og søker påbygningsemner ble stilt for å få en indikasjon på 

motivasjon. Resultater tyder på stor motivasjon blant tolkene i registeret til videre 

kvalifisering.  

Det at nesten 2 av 3 av nivå-1 og nivå-3 tolker enten har tatt, tar eller søkt 

påbygningsemner virker noe overraskende ettersom denne kvalifiseringen foreløpig ikke 



56 
 

gir noe høyere nivå i registeret. En forklaring kan være at grunnutdanningen i tolking gir 

stor bevissthet om hva som kreves av en god tolk og stimulerer i seg selv til interessen 

for å utdanne seg videre.  

Figur 6.4 viser at mer enn 80 prosent av tolkene i registeret er positive til påstanden Jeg 

ønsker å profesjonalisere meg som tolk, et resultat som igjen tyder på at tolkene er 

motivert til å viderekvalifisere seg som tolk. 

Et annet viktig mål for IMDi er at kvalifiserte tolker skal bli værende i yrket. 

Motivasjonsfaktorer for å satse på en karriere og bli værende i et yrke er blant annet 

interesse for faget og lønns- og arbeidsforhold. Figur 6.4 viser at 60 prosent sier seg helt 

enig i påstanden Tolking byr på spennende utfordringer noe som tyder på at mange har 

stor interesse for faget. Når det gjelder lønns- og arbeidsforhold er påstanden jeg ønsker 

å jobbe fulltid hvis forholdene ligger til rette den nærmeste indikator. 50 prosent er helt 

enig i påstanden, og totalt er 75 prosent positive til påstanden.  

Oppdragsmengde har også betydning for om man kan leve av dette yrket eller ikke, og 

nesten 80 prosent er positive til påstanden jeg tolker så lenge det er oppdrag. 

Påstanden Jeg ønsker å jobbe som tolk hele mitt yrkesaktive liv kan være en indikasjon 

på om tolkene blir værende i yrket. Formuleringen er kanskje litt gammeldags for 

generelt er det i dag mer vanlig å skifte karrierevei. Færre har i dag den samme jobb 

hele sitt yrkesaktive liv.  Med det at kun 40 prosent sier seg helt enig i påstanden bør 

allikevel tas som et faresignal om at mange av de kvalifiserte tolkene i registeret kanskje 

vil forsvinne ut av tolkeyrke. Det er et stort tap hvis tolkene forsvinner ut av yrket med 

tanke på de store økonomiske ressurser det offentlige bruker på å kvalifisere tolker. 

“Slik arbeids- og betalingsforholdene er nå, ser jeg ingen fremtid i dette yrket” 

(respondent i kommentarfeltet i undersøkelsen). 

“Hva slags jobb gjør de personene som tolker for 100 kr timen. Det er det ingen som kan 

vite. Myndighetene er ikke interessert i å sette regler for timesatser. Tolk er et yrke som 

sykepleier, lege og andre yrker” (respondent i kommentarfeltet i undersøkelsen) 
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7. Hva ønsker tolkene av Nasjonalt tolkeregister?  

Nasjonalt tolkeregister ble evaluert i 2010. Evalueringen viste at en stor andel av både 

tolker og tolkebrukere ønsker seg en kalender funksjon.  

Kalender/bestillerfunksjon 

 
Figur 7 

n = 582 (kalenderfunksjon)  

n = 579 (bestillerfunksjon) 

 

Spørsmålet om kalenderfunksjon var formulert slik: Ønsker du deg en kalenderfunksjon i 

Nasjonalt tolkeregister slik at tolkebrukere kan se når du er tilgjengelig?  

Spørsmålet om bestillerfunksjon var formulert slik: Ønsker du deg en bestillerfunksjon i 

Nasjonalt tolkeregister slik at tolkebrukere kan foreta automatisk bestilling? 

Figuren viser at 55 prosent av tolkene ønsker en kalenderfunksjon i Nasjonalt 

tolkeregister mens 62 prosent av tolkene ønsker en bestillerfunksjon.  

På spørsmålet om kalenderfunksjon, og de som valgte svaralternativet annet, spesifiser, 

så var flertallet av kommentarene positive, men med forbehold noe disse kommentarene 

viser:  

“Litt både og. Noen ganger ville jeg nok takke nei til et kortvarig oppdrag dersom jeg ble 

kontaktet om et lengre oppdrag senere“.  

“Trenger å bli forespurt t i god tid for å tilpasse den andre jobben jeg har“.  

 “Jeg ønsker at den i så fall blir kjent for brukerne og tatt i bruk. Ellers er den unyttig“.  

Andre uttrykte mer skepsis: “Dette vil ikke fungere for tolker som har tilknytning til 

kommunal tolketjeneste“.  

“jeg tror ikke jeg har tid til oppdatering av en slik kalender”. 

Når det gjaldt kommentarene til hvorvidt man ønsker en bestillerfunksjon, så uttrykte 

respondentene usikkerhet om hva en automatisk bestilling innebærer: “Her måtte jeg bli 

forklart hva en bestillerfunksjon går ut på“.   
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Generelt uttrykte respondentene en preferanse for direkte kontakt med bestiller per 

telefon eller epost og ikke gjennom en automatisk bestillingsfunksjon. En respondent 

beskriver forbeholdet slik: “Jeg syns ikke automatisering er en god ide for jeg har alltid 

spørsmål til bestilleren om oppdragets art og varighet etc. Det forutsetter en dialog.”  

Andre var kun positive til en slik funksjon: “Endelig noen som tenker på oss også! Hadde 

vært ypperlig med et system som tolkebrukere kan ta i bruk når de trenger tolker slik at 

byråene ikke tar fra oss halvparten av det vi skulle hatt i fortjeneste. Det er vi som gjør 

hele jobben, og tolkebrukere er ikke vanskelig å finne“.  
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Vedlegg: Spørsmålene i undersøkelsen 

 

1 
  

Hvilket nivå er du oppført med i Nasjonalt tolkeregister? (Hvis du har flere språk, oppgi det høyeste 
nivået du er oppført med i registeret) 
 

  

2 
  

Hvilke(t) språk er du oppført med i Nasjonalt tolkeregister? (Hvis du har flere språk, angi øverst det 
språket du tolker mest i). 

  

 2.1 velg språk 

  

 2.2 velg språk 

  

 2.3 velg språk 

  

 2.4 velg språk 

  

 2.5 velg språk 
 

  

3   Hvor mange tolkespråk tar du tolkeoppdrag på (ikke tell med norsk)?  

4   Hva er din høyeste fullførte utdanning?  

5   Hvor mange år har du jobbet som tolk?  

6   Alder:  

7   Kjønn:  

8   Er du registrert i Brønnøysundregistrene som selvstendig næringsdrivende tolk?  

9   Gjennom hvilke kanal(er) skaffer du oppdrag? (flere valg mulig)  

10   Gjennom hvilken kanal tar du flest oppdrag?  

11   Hvor ofte tolker du?  

12   Ønsker du flere oppdrag enn det du får tilbud om?  

13   Hvilken minstesats tar du omtrentlig for tolking pr. time? (ikke inkludert reisesats)   

14   Hva er årsinntekten din? (før skatt)  

15   Hvor stor andel av din årsinntekt i 2011 fikk du gjennom tolkeoppdrag i offentlig sektor?   

16   Har du annet arbeid i tillegg til tolking i offentlig sektor?  

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

18   Hvor mange av dine oppdrag er i ulike sektorer?  

 18.1 helse 

  

 18.2 psykiatri 

  

 18.3 utlendingsforvaltningen (UDi, UNE) 

  

 18.4 politi 

  

 18.5 barnevern 

  

 18.6 domstoler 

  

 18.7 sosial, velferd og arbeid (NAV) 

  

 18.8 skole 

  

 18.9 organisasjoner og privat næringsliv 

  

 18.10 kriminalomsorgen 
 

  

19   Hvorfor har du ingen eller få oppdrag i: (svaralternativ: ønsker ikke, får ikke)  

   helsesektoren?  

   psykiatrien?   

   Utlendingsforvaltningen (UDi, UNE)?   

 
  

politiet? 

barnevernet? 

 

   domstolene?  

   sosial-, velferd- og arbeidssektoren (NAV)?  

   skolesektoren?  

   organisasjoner og privat næringsliv?  

 

  

kriminalomsorgen? 
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29   Hvorfor ønsker du ikke oppdrag i: (flere valg mulig – se svaralternativer i selve rapporten)  

 
  

helsesektoren? 

utlendingsforvaltningen (UDi, UNE)?  

 

   politiet?   

   domstolene?   

 
  

sosial-, arbeid- og velferdssektoren?  
 

 

34   Har du søkt tolkeutdanning?  

35   Har du meldt deg opp til statsautorisasjonsprøven i tolking?  

36   Har du søkt på påbygningsemner til grunnutdanning for tolking i offentlig sektor?  

37   Hvor enig eller uenig er du med følgende påstander:   

 37.1 Jeg tolker så lenge det er oppdrag 

  

 37.2 Å tolke byr på forskjellige utfordringer jeg synes er spennende  

  

 37.3 Tolking er for meg en ekstrajobb jeg gjør ved siden av annet arbeid eller studier  

  

 37.4 Jeg ønsker å profesjonalisere meg som tolk 

  

 37.5 Jeg ønsker å jobbe fulltid som tolk dersom forholdene ligger til rette 

  

 37.6 Jeg ønsker å jobbe som tolk hele mitt yrkesaktive liv 

  

     

     

40 
  

Ønsker du deg en kalenderfunksjon i Nasjonalt tolkeregister slik at tolkebrukere kan se når du er 
tilgjengelig? 

 

41 
  

Ønsker du deg en bestillerfunksjon i Nasjonalt tolkeregister slik at tolkebrukere kan foreta automatisk 
bestilling? 
 

 

42   Gi generell tilbakemelding på undersøkelsen her:( respondentene kunne skrive inn)   
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Hvis du har flere språk, angi øverst det språket du tolker mest i. 
Hvilke(t) språk er du oppført med i Nasjonalt tolkeregister 

velg språk 
 

velg språk 
 

velg språk 
 

velg språk 
 

velg språk 
 

 

 
Hvor mange tolkespråk tar du tolkeoppdrag på (ikke tell med norsk)? 

Velg alternative  

 

 


