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Abstract 
 

The aim of this thesis is to provide a proposal for a certification design in the field of public service 

interpreting in Denmark. In Denmark, there is currently no possibility for public service interpreters 

to attest their skills. In fact, any individual who claims to speak two languages may accept 

assignments in the public service sectors. There is a large demand for competent interpreters in 

minority languages, and although there are at least four categories of highly professional and 

qualified interpreters in Denmark (conference interpreters, authorized translator/interpreters, army-

trained interpreters and sign language interpreters), they tend not to work in the public sectors, 

primarily because their working languages do not coincide with the ones needed. In addition, since 

being a public service interpreter is not a professional occupation and formal training, it is usually 

regarded as an ad-hoc low status job.  

 

The thesis provides an overview of the current situation in public service interpreting (court and 

police, health care and social affairs). The minority languages that are most often requested by the 

health and social sectors are Arabic, Bosnian, Dari, Farsi, Mandarin Chinese, Kurmanji, Pashto, 

Polish, Somali, Thai, Turkish and Urdu. These languages differ greatly from the languages 

currently offered for interpreter training at tertiary education level, which are limited to English, 

German, French and Spanish. Thus, minority languages are usually interpreted by unqualified 

individuals, typically native speakers of these languages, who in some cases have no real command 

of the Danish language or the specific terminology required. 

 

Although it is impossible to obtain professional qualifications for minority language public sector 

interpreters, which are therefore not tested, the legal system does officially require candidates to 

demonstrate minimum standards. Currently, the Danish National Police maintains a list of 

interpreters who have been approved to work in the courts and several other institutions under the 

Danish Ministry of Justice. It is the only formal register of interpreters, and any other organization, 

public or private, not associated with the Ministry, is unable to access it. Subsequently, health and 

local authorities rely heavily on those standards and consider interpreters approved in the legal 

system safe to use, and do so via agencies that advertise their freelance interpreters as police 

approved. However, the National Police’s approval and registry procedure entails testing the 
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candidate’s language skills in Danish only and no knowledge of the legal system, its principles or 

terminology an, even if it did, the terminology would not be relevant to these sectors.  

 

Interpreting by individuals who have no insight or training, demonstrably puts citizen’s rights and 

health at risk, as poor interpreting is inefficient at best and very harmful at worst. 

 

By drawing on experience from countries that have already implemented varying degrees of 

certification procedures, the solution offered in this thesis is that a potential certification procedure 

for Danish public service sectors should encompass an initial candidate competence screening. This 

may result either in exclusion or further participation in the procedure. A positive screening will 

take the candidate through tests entailing Danish and foreign language competence, sector-specific 

knowledge and it’s associated terminology, as well as interpreting skills. It is also argued that 

exams are conducted by professional interpreters, preferably also from a diverse range of relevant 

professions, such as legal experts and clinicians, to ensure the candidate’s comprehension of sector-

specific concepts and terminology. It is argued that the inclusion of a wide range of professionals in 

the examination as well as the development of the test, will ensure the test’s applicability and 

improve the overall quality of public sector interpreting.  
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1. Indledning 
 

Jeg er uddannet EU-konferencetolk fra CBS i 2010, jeg er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt, og 

jeg er tilknyttet Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice. Mine opgaver spænder dermed meget bredt, 

og derigennem har jeg kontakt til en vifte af fagfolk og tolke, der villigt har delt deres bekymringer 

og observationer om tolkning med mig. Min personlige motivation for at skrive dette speciale er, at 

jeg i mit arbejdsliv oplever væsentlige problemer affødt af de aktuelle vilkår for tolkning, herunder 

en manglende kvalitetssikrende certificeringsordning. Jeg føler et medansvar for at højne den faglige 

kvalitet i et fag, hvis vigtighed jeg føler negligeres, og som jeg håber på et langt arbejdsliv inden for.  

 

1.1 Formål 
 

Trods et stort dagligt behov for tolkning samt store offentlige udgifter til tolkning, findes der i dag 

ikke, som det nok eneste erhverv i Danmark, minimumskrav til tolkes kompetencer og færdigheder.1  

 

Formålet med dette speciale er derfor dels at afdække behovet for kvalitetssikring af tolkning i det 

offentlige, og dels at udarbejde et designformat, der vil kunne implementeres for at opnå en sådan 

kvalitetssikring, nemlig en certificeringsordning. Det er mit ønske, at dette speciale kan fungere som 

basis for de drøftelser om certificering, jeg opfatter som presserende. Jeg vil derfor forsøge at besvare 

spørgsmålene:  

 

Hvad er behovet for en certificeringsordning i Danmark? 

Hvordan bør en certificeringsordning udformes, for at kunne fungere i en dansk kontekst, og 

hvordan bør selve prøven, der fører til certificering være designet? 

 

I første del af specialet identificeres behovet for en dansk certificeringsordning. Fremgangsmåden 

forklares i kapitel 2. Derefter præsenteres et udvalg af udenlandske certificeringsordninger, der 

anvendes som analysemateriale og grundlag for at udarbejde en dansk ordning.  

 

For at kunne formulere et designforslag til en certificeringsordning for tolke, har jeg valgt at analysere 

andre landes ordninger, og udvælge de elementer, der er relevante for og som kan overføres til en 

dansk kontekst: sprogbeherskelse, domæne, tolkefærdigheder, censorkorps, tværfaglighed, 
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gennemsigtighed og fornyelseskrav. Mit analysemateriale består af to rapporter, der behandler 

certificering i udlandet.  

 

1.2 Begrebsafklaring 

  
At der ikke stilles krav til den tolkning, der ydes i det offentlige, betyder ikke samtidigt, at der kun 

findes én type tolk, én type tolkning og én samlet, uuddannet skare, der varetager tolkningen. 

Tværtimod findes der grupper af fagligt velfunderede tolke, som benævnes i afsnit 1.4. Men 

størstedelen af de tolke, der tolke i det offentlige, har ikke et fagligt fundament, og jeg anser det for 

nødvendigt at sikre den majoritet et kompetenceløft og en professionalisering - til gavn for selve 

faget, dets udøvere og dets slutbrugere. I det følgende forklares kort, hvilke typer tolkning, der 

findes og hvilken uddannelsesmæssig baggrund de forudsætter.  

 

1.3 Tolkning 
 

Tolkning er et samlebegreb for forskellige måder at viderebringe et budskab på et andet sprog på. I 

dette speciale behandles tolketypen dialogtolkning. Dialogtolkning kaldes den type kommunikation, 

hvor én taler leverer et budskab, der overføres til en lytter på et andet sprog. Denne svarer så på sit 

sprog, og svaret leveres gennem tolken tilbage til det oprindeligt talte sprog, og så fremdeles resten 

af samtalen. Det vil sige replik for replik. Det er langt oftest denne type tolkning, der anvendes i det 

offentlige, da tolke i det offentlige som regel deltager ved lægekonsultationer, retsmøder, 

skolehjemsamtaler, samtaler med sagsbehandlere og på krisecentre – altså møder mellem mennesker, 

hvor dialogen er afgørende2.  

 

1.4 Tolkeprofiler 
 

1.4.1 Translatører 
 

Translatører er de eneste, der er uddannede i både professionel skriftlig oversættelse og tolkning. De 

har bestået translatøreksamen, som er landets højeste fagsproglige eksamen. Translatører varetager 

sproglige opgaver inden for merkantile, økonomiske, tekniske og juridiske områder. Historisk har 

translatører arbejdet under den beskyttede translatørtitel og deres officielle stempel bærer 

kongekronen. Det er en profession, som under uddannelsesforløbet også omfatter tolkning, og 
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sommetider også i det videre arbejdsliv, men i praksis er der markant forskel på de to profiler, og 

netop muligheden for formelt at uddanne sig, adskiller translatør/tolke fra de tolke, dette speciale 

omhandler. Forskellen behandles i afsnit 3.1.  

 

1.4.2 Konferencetolke 
 

Harder (2010) beskriver i levende vendinger, hvordan behovet for konferencetolke er opstået og 

hvilke organisationer, der uddanner og ansætter konferencetolke. Konferencetolke er især trænede i 

disciplinen simultantolkning, også kaldet konferencetolkning eller kabinetolkning. Simultantolkning 

betyder, at tolkningen finder sted mens taleren holder sit oplæg, og dermed uden forsinkelse. 

Simultantolkning er en yderst specialiseret færdighed, der kræver øvelse og erfaring (Schjoldager, 

2003, s. 64). Det er en særlig disciplin, der forudsætter koncentration, teknik og lærte strategier, da 

tolken omgående skal kunne behandle indlægget som havde han eller hun samme kendskab til det 

som taleren. Når det også kaldes kabinetolkning er det fordi, tolken(e) er placeret i en kabine og taler 

igennem en mikrofon til et antal lyttere, der er udstyret med hovedtelefoner. På uddannelsen øves 

også relætolkning, hvilket indebærer, at talerens indlæg tolkes via et tredjesprog, og ikke direkte fra 

taleren. Relætolkning benyttes, når eksempelvis en tolk, der tolker fra italiensk til dansk, ikke forstår 

en græsk taler. Da kan tolke stille ind på de græskkyndige italienske kollegers kanal i stedet for på 

talerens, og tolke fra græsk via italiensk til dansk. Det er meget krævende, men rutinerede og dygtige 

konferencetolke, kan opnå næsten samme præcision og elegance som ved direkte tolkning (Harder, 

2010, s. 143).  Under simultantolkning hører også hvisketolkning, hvis der kun er én, to eller tre 

tilhørere. Tolken placerer sig da ikke i en kabine, men meget tæt på tilhørerne, i retten fx på 

anklagebænken lige ved siden af tiltalte. Ofte forventes det, at tolke i fx danske retssale benytter 

hvisketolkning, fordi mødet derved kan afholdes uden den væsentlige forsinkelse, der i sagens natur 

kan tilskrives tolkning, når samtlige replikker skal gengives på et andet sprog.  

 

Konferencetolke er også trænede i konsekutiv tolkning. Konsekutivtolkning finder sted, når taleren 

holder sit oplæg uden omgående tolkning, og tolken tager noter til senere gengivelse. Denne disciplin 

kræver ligeledes stor koncentration og særlige strategier og teknikker, især hvad angår hukommelses- 

og notatteknikker (Schjoldager, 2003, s.69). Mange tolke udvikler personaliserede symboler og noter, 

der minder om stenografi. Det er vigtigt ikke at udelade talerens detaljer. Hvis taleren fx fortæller en 

vittighed, og de lyttere, der forstår oplægget på originalsproget ler, vil de fremmedsproglige lyttere, 
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når tolken gengiver talen, ligeledes forvente et morsomt indlæg. Udelader tolken dette, fordi han ikke 

fik det noteret eller noteret korrekt, vil lytterne med rette kunne tvivle på resten af gengivelsens 

nøjagtighed og troværdighed.  

 

Det er særligt meget store organisationer, der beskæftiger og uddanner konferencetolke, herunder FN, 

OECD og EU. For danske tolke i EU's institutioner gør det sig gældende, at der op til et kommende 

EU-formandskab oprettes hold, så medlemsstaten kan være sikker på at kunne stille med tolke. Da 

Danmark havde sit seneste EU-formandskab i 2012, var seneste hold af European Masters in 

Conference Interpreting (herefter EMCI) udklækket fra Handelshøjskolen i København i 2010. 

Danmark overtager igen det roterende formandskab i første halvdel af 20253. Aarhus Universitet har 

fået foreløbigt godkendt netop dette studium til uddannelse af nye konferencetolke4, men det vides 

endnu ikke, hvornår første hold starter5 eller hvad det brugerbetalte studium vil koste de studerende.  

  

Der er ikke sprogundervisning under EMCI-uddannelsen, hvorfor det at blive EU-konferencetolk 

forudsætter, foruden den nødvendige, dybdegående sprogbeherskelse allerede inden studiestart, 

indsigt i kulturelle, politiske og økonomiske forhold i det sprogområde, den kommende tolk ønsker 

at beskæftige sig med. Uddannelsens potentielle rekrutteringsgrundlag formuleres på denne måde:  

 

”Rekrutteringsgrundlaget vil på den ene side være bredt, idet alle kandidatuddannelser giver adgang 

til uddannelsen, og på den anden side snævert, idet kandidaterne skal have exceptionelt gode dansk- 

og fremmedsproglige færdigheder og udvise særlig evne for tolkning for at komme igennem 

adgangsprøven.”6  

 

Det forventes, at ansøgers sprogkundskaber er i top (dansk plus to fremmedsprog), idet der 

udelukkende undervises i tolketeknik og –strategi. Der afholdes indledende optagelsesprøver, 

eliminerende midtvejsprøver samt en eksamen bestående af fire afsluttende prøver (en 

simultantolkning og en konsekutivtolkning på hvert sprog7). Alle fire prøver skal bestås på 

uddannelsesstedet, for at opnå titlen EMCI. Ønsker kandidaten at fortsætte i EU-regi, skal tilsvarende 

prøver bestås i Bruxelles. Hvis kandidaten består disse, bliver vedkommende akkrediteret og tilbydes 

tilknytning til EU's institutioner på freelancebasis. Senere bliver tolken måske fastansat. Tolken 

forventes kontinuerligt at dygtiggøre sig, og arbejdsgiver opfordrer til gradvis tilføjelse af nye 

arbejdssprogsprog til tolkens repertoire. Prøveforløbet indledes på ny for hvert tilføjet sprog. Dermed 
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er hele uddannelses- og karriereforløbet som konferencetolk i høj grad præget af præstationer og 

nåleøjer.  

 

1.4.3 Sprogofficerer 
 

Forsvarsakademiet uddanner sprogofficerer i arabisk og russisk. Det er en toårig uddannelse, 

bestående af fire moduler, der sammen med det militærfaglige giver en grundig oplæring i både sprog 

og tolkning. Man kan starte på uddannelsen til sprogofficer uden at kunne et ord på det sprog man 

ønsker at blive sprogofficer i, og der tilbydes løn og logi under hele uddannelsen. Til gengæld 

forpligter man sig til senere udsendelse i op til 10 måneder, ligesom der stilles krav til ansøgeres 

fysiske form. Efter endt uddannelse udstedes et bevis og sprogofficeren bliver reserveofficer i hæren8.  

 

1.4.4 Tegnsprogstolke 
 

Også tegnsprogstolke har mulighed for at uddanne sig. I Aarhus og København er det på 

professionshøjskolerne muligt at uddanne sig til tegnsprogstolk via en SU-berettiget 

professionsbachelor, der er normeret til 3½ år9. Tegnsprogstolkning hører naturligvis med under 

samlebegrebet tolkning, men adskiller sig så væsentligt fra den type tolkning, der behandles i dette 

speciale, at det ikke inddrages yderligere. 

 

Disse ovenstående tolkeprofiler kan man uddanne sig til i Danmark. De omfatter altså ikke i 

udgangspunktet den type tolkning, som er dette speciales fokusområde, nemlig tolkning i rets-, 

sundheds og socialvæsenet. Det er dialogtolkning på overvejende minoritetssprog10 (afsnit 3.5), de 

fleste fagpersoner og borgere i det offentlige har brug for. Translatører, konferencetolke, 

sprogofficerer og tegnsprogstolke kan i praksis varetage opgaver i det offentlige i Danmark, og gør 

det givetvis også, såfremt markedet efterspørger lige netop deres sprog. Men fordi deres faglige 

fundament allerede er etableret i kraft af at have bestået et formaliseret, struktureret 

uddannelsesforløb, er de i det følgende afgrænset fra dette speciale.  
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1.5 Om termen certificering 
 

Ved behandling af emnet certificeringsordning, er det desuden, for at kunne identificere 

forudsætningerne for en sådan implementering, hensigtsmæssigt at definere, hvad certificering 

betyder. I denne opgave anvendes termen certificering som det endelige resultat en kandidat kan opnå 

efter at have aflagt certificeringsprøve. Der er så vidt vides ikke tidligere lavet forsøg på at udarbejde 

en samlet certificeringsordning for uuddannede tolke i Danmark.  

Når termen certificering anvendes, sker det i overensstemmelse med definitionen i Gyldendals Store 

Danske: ”godkendelse eller tilladelse til at udføre en bestemt ydelse.”11. En kandidat certificeres på 

baggrund af opnåede kvalifikationer, der dokumenteres ved en prøve, ofte med udstedelse af et 

certifikat eller lignende, offentlig anerkendelse.  
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2. Metode 
 

2.1 Det metodiske grundlag 
 

Metoden er gennemgående desktop research, der drager nytte af sekundære kilder. Muligheden for 

at analysere de eksisterende kvalitative data har været uvurderlig, idet jeg deraf har haft adgang til 

vigtigt baggrundsmateriale og den nødvendige kontekst som materialet udspringer af. Jeg har også 

benyttet mig af egne primære kilder, og anvender dermed ikke kun de sekundære, men på baggrund 

af disse, har jeg kunnet sætte det eksisterende materiale i en ny kontekst, der danner grundlaget for 

en videretænkning af en dansk certificeringsordning.  

 

2.2 Danske forhold og behovsafklaring 
 

Specialets første del om behovet for en certificeringsordning er baseret på tre danske rapporter 

(Graversen, Jacobsen, Nørgaard, 2015; Vikkelsø, 2014 og Vikkelsø, 2015), der omhandler danske 

forhold (afsnit 3). Specialet står dermed på skuldrene af de faglige undersøgelser, der allerede er 

udarbejdet, og hvor der er indhentet datamateriale fra primære kilder via spørgeskemaer, 

fokusgrupper og andre interviews med professionelle tolkebrugere (fx anklagere, dommere og læger). 

De tre rapporter er udgivet i 2014 og 2015, og da der på tolkeområdet ikke er sket ændringer, der 

rykker ved en manglende certificeringsordning for tolke, giver rapporterne fortsat et retvisende 

billede af bekymringer og udfordringer på området. Rapporternes fokusområder er hhv. tolkning i det 

offentlige, tolkning i sundhedsvæsnet samt tolkning retsvæsnet, og jeg sammenfatter dem, for at 

afdække et samlet behov, for at etablere og implementere en certificeringsordning for tolke.  

 

Rapporterne har fungeret som glimrende datamateriale, men har ikke kunnet besvare alle mine 

spørgsmål og overvejelser i forbindelse med et behov for certificering, og jeg har derfor suppleret 

med oplysninger fra egne kilder. Dette især, når jeg har haft behov for at få belyst andre vinkler eller 

for at få afklaret en procedure i det offentlige, som i ovennævnte rapporter fremgår modstridende 

med, hvad jeg ellers er blevet oplyst.  

 

Eksempelvis for at tjekke status på translatøreksamen på CBS (afsnit 3.2) eller i forbindelse med 

optagelse på Rigspolitiets Tolkeliste (afsnit 3.4.1), har jeg haft behov for at få afklaret, hvem der 

afholder prøver for tolke, der ansøger om optagelse på listen, og hvordan selve prøven afholdes. Jeg 
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har derfor selv indhentet datamateriale til analyse, og er på den baggrund via min analyse i afsnit 5, 

nået frem til min konklusion, der fremgår af afsnit 5.4.  

 

2.3 Udenlandske erfaringer 
 

Idet ønsket med specialet er at kunne præsentere et bud på en dansk certificeringsordning, har jeg 

benyttet materiale fra andre lande, der allerede i varierende grader har implementeret ordninger for 

tolke, der arbejder i den offentlige sektor. I specialets kapitel 4, hvor udenlandske 

certificeringsordninger undersøges, har jeg igen baseret min analyse på sekundære kilder i form af to 

rapporter (Hlavac, 2013 og Giambruno, 2014), der land for land gennemgår sådanne ordninger. Den 

ene rapport afdækker status i EU-medlemslandene, mens forfatteren for den anden har udvalgt både 

europæiske og øvrige lande.  

 

Rapporterne omhandler forskellige aspekter af landenes certificeringsordninger, og som nævnt i 

indledningen, har jeg udvalgt de faktorer, jeg anser som nødvendige at overveje og tage højde for, 

hvis slutproduktet skal være anvendeligt i praksis. I forhold til selve ordningen er disse aspekter for 

Danmarks vedkommende, den sproglige og kulturelle samtid som en forudgående tolkeuddannelse 

må bygges i. 

 

2.4 Certificeringsdesign 
 

I kapitel 5 om certificeringsdesignet, behandler jeg udvalgte punkter fra de gennemgåede udenlandske 

ordninger: sprogbeherskelse, domæne, tolkefærdigheder, censorkorps, tværfaglighed, 

gennemsigtighed og fornyelseskrav. Sidst i kapitlet giver jeg et egentligt bud på et prøveformat. 

 

På baggrund af de anbefalinger, der dannes, når indledningens bærende spørgsmål er besvaret, danner 

jeg sidst i specialet et færdigt produkt, der fungerer som specialets sammenfatning og konklusion 

(afsnit 5.1). 
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3. Certificeringsbehovet 

3.1 Tolkestanden aktuelt 
 

Det anslås, at der finder op mod 200.000 tolkninger sted, hvert år i sundhedsvæsnet alene (Graversen 

et al., 2016). I retsvæsenet (retstolkning) og det kommunale system (socialtolkning), findes der ingen 

anslåede tal, men tolkningerne finder alle sted dér, hvor borgere af forskellige årsager er forpligtet til 

eller har behov for at orientere sig om deres situation.  

 

Translatørforeningen, som beskrives nærmere i afsnit 3.2, nedsatte i 2010 et tolkeudvalg, der bl.a. 

havde til opgave at belyse den aktuelle tolkesituation, fremskaffe tal og dokumentation for, hvordan 

og af hvem tolkning som ydelse blev leveret i Danmark. Udvalgets arbejde præsenteredes i rapporten 

”Tolkning i den Offentlige Sektor” (Graversen et al, 2015), som er en af rapporterne dette kapitel 

bygger på.  

 

Det anslås i ovennævnte rapport, at der i hele landet findes omkring 7.000 tolke, der leverer 

tolkebistand til det offentlige. Heraf kan kun 200-300 dokumentere, at de har gennemført og bestået 

en uddannelse i tolkning. Graversen et al. (2015, s. 9) inddeler landets tolke forskellige 

kompetencekategorier, hvoraf den laveste (ingen uddannelse i tolkning og ingen uddannelse i sprog), 

menes at rumme 85-90% af den nuværende tolkestand. Nogle af disse tolke kan være kompetente, 

uden at have et fagligt fundament, men alle tre rapporter, der ligger til grund for dette kapitel, peger 

på, at et sådant lykketræf drejer sig om enkelttilfælde, og at det ikke er tilfældet for flertallets 

vedkommende. Enhver kan kalde sig tolk, hvis vedkommende selv mener at kunne stå inde for sine 

sprogkompetencer, som ikke fra nogen højere instans kræves dokumenteret. Dermed bruger det 

offentlige hvert år mindst 300 mio. kr. på en ydelse, uden at stille krav til eller kontrollere kvaliteten 

(Graversen et al., 2015, s. 18).  

 

Den nuværende uuddannede, ukvalificerede tolkestand kan ikke dække det reelle behov for tolkning. 

Den højeste kompetencekategori består af tolke, der er uddannet i sprog såvel som i tolkning. Denne 

kategori beskrives i afsnit 3.2, og dækker hovedsageligt de europæiske hovedsprog. Sammenligner 

man derfor de ti mest efterspurgte tolkesprog, kan kun fire af disse dækkes af uddannede tolke 

(Graversen et al., 2016, s. 18), resten af tolkningerne, som i antal udgør langt størstedelen, varetages 

af ringere eller slet ikke uddannede tolke (afsnit 3.5). 
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3.2 Translatør eller tolk 
 

Det er min erfaring, at uddannede tolke ofte forveksles med translatør/tolke. Det uddannelsesmæssige 

udgangspunkt er i mange tilfælde det samme, da man via studiet cand.ling.merc., kan specialisere sig 

i studieretningen tolk og translatør, altså under ét. Tidligere blev studiet udbudt på både Sjælland og 

Jylland, men CBS i København har, efter gradvist at have reduceret udbuddet af sprog til kun en 

engelsk-linje, nu helt nedlagt sin tolk og translatør-profil, som aktuelt kun udbydes på Aarhus 

Universitet. Begge typer sprogspecialister har dermed den samme basis, og kan være én og samme 

person, men grundlæggende er forskellen, at translatøren påtager sig skriftligt arbejde, mens tolken 

formidler mundtligt.  

 

I løbet af sit arbejdsliv vil en ’tolk og translatør’ finde forkærlighed for den ene eller anden disciplin, 

og foretrække at beskæftige sig med enten skrift eller tale. Det er desuden i høj grad et spørgsmål om 

temperament, om en person trives bedst med det mere indadvendte arbejde med fokus på minutiøse 

grammatiske og begrebsmæssige detaljer ved skrivebordet, eller om en person foretrækker et højt 

tempo under tidspres med mere udadvendte opgaver, der ofte udløser en omgående reaktion i 

brugeren. Tolkning stiller også høje, ufravigelige krav til korrekthed, men fokuserer i højere grad på 

budskab end ordlyd.  

 

Schjoldager mener, denne personlighedsopdeling mest gør sig gældende for high-end professionals, 

hvilket fx translatører og konferencetolke er. Hun skriver, at det opfattes som om 

oversættere/translatører er introverte perfektionister, mens tolke opfattes som ekstroverte og 

afslappede. I praksis og på et generelt niveau, vil begge profiler dog have behov for til en vis grad at 

besidde de forskellige egenskaber (Scholdager, 2003, s. 60).  

 

Formodentlig beskæftiger uuddannede tolke i Danmark sig ikke decideret med skriftlig oversættelse. 

Men alligevel forholder det sig sådan, at man ikke i praksis kan skelne skarpt mellem skriftlige og 

mundtlige oplæg. Tolken vil i mange situationer komme ud for, at skulle gengive skriftlige 

oplysninger mundtligt, når fx sigtelser forkyndes eller en borger eller patient under et tolket møde, 

skal gøres bekendt med indholdet af en skrivelse. Da foregår det ved ”(…) primavista-gengivelse, 

som er en mundtlig her og nu-gengivelse af et skriftligt forlæg som tolken ikke har set før” (Baaring, 

2008, s. 16). Den mundtlige oversættelse skal ske omgående og flydende, hvilket ikke bare stiller 
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krav til tolkens mundtlige formidling, men også tolkens evne til, uden forsinkelse, at læse, forstå og 

omsætte til et fremmedsprog. Ideelt formidles primavista-oversættelser, som om forlægget var 

skrevet på fremmedsproget.  

 

Modsat de fleste tolke er translatører/tolke fagligt organiseret og repræsenteret. Der findes to danske 

foreninger for translatører; Translatørforeningen og Danske Translatører. Translatørforeningen har 

217 medlemmer, heraf 181 selvstændigt erhvervsdrivende eller selvstændig kombineret med et 

lønjob12. 87 ud af de 217 translatører har til deres forening angivet, at de også tolker13. Danske 

Translatører har 76 medlemmer, hvoraf 32 angiver, de også tolker14. Samlet er der dermed 119 aktive 

tolke blandt foreningernes medlemmer, hvilket svarer til, at samlet 40% af translatør/tolkene tolker i 

praksis. Det er dog ikke alle translatører, der er medlemmer af de to foreninger, hvorfor det endelige 

antal translatører, der også tolker, kan være lidt højere. Resultatet vil dog være det samme: at 

translatørtitlen ikke nødvendigvis i praksis fører til beskæftigelse som tolk.   

 

De 119 aktive tolke blandt de to foreningers medlemmer udgør dermed omkring halvdelen af den 

uddannede tolkestand, som tidligere i afsnit 3.1 vurderes til at bestå af 200-300 tolke. Tallet skal ses 

i lyset af den samlede tolkestand, der anslås til at bestå af 7.000 individer. Lige som det ikke 

specificeres, hvad lønjob dækker over, og i hvilken grad lønjobbet er beslægtet med translatør- 

og/eller tolkefaget, vides det heller ikke, hvor mange af alle landets tolke, der kan leve af tolkning 

alene.  

 

Som beskrevet deler mange translatører og tolke uddannelsesmæssig baggrund under profilen ’tolk 

og translatør’, men det er kun translatørtitlen, der nogensinde har været en beskyttet titel, og faget er 

derfor i væsentligt højere grad blevet anerkendt som en profession, end tolkning alene. 

 

Skriftlig oversættelse til officiel brug15 skulle tidligere varetages af translatører. Translatør var en 

titel opnået enten via en kandidateksamen i fagsprog (cand.ling.merc.) eller translatøreksamen som 

privatist i de sprog, der ikke var omfattet af cand.ling.merc.’ens engelsk, tysk, spansk og fransk. 

Tidligere var også italiensk og russisk omfattet. Translatøreksamen er under afvikling - kun de 

privatister, der allerede har bestået den indledende egnethedsprøve, kan gennemføre resten af det 

omfattende sæt eksamener. På baggrund af særdeles gode sproglige færdigheder og selvstudium, 

kan translatøreksamen føre til translatørbeskikkelse. Translatøreksamen afholdtes på CBS, og i de 
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senere år i arabisk, BKS (serbokroatisk), bulgarsk, farsi/persisk, færøsk, græsk, islandsk, italiensk, 

kinesisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, svensk, tyrkisk og 

ungarsk. CBS må afvise forespørgsler vedrørende fx albansk, somali og urdu, da der ikke kan 

skaffes egnede censorer. Det vides ikke, om denne mulighed for at opnå dokumentation for 

sproglige og faglige færdigheder igen vil blive mulig på et senere tidspunkt, men aktuelt ønsker 140 

personer besked, hvis det sker (korrespondance med fagadministrator, CBS).  

 

Translatørtitlen var indtil 1. januar 2016 en beskyttet titel, men en lovændring har medført, at 

translatører nu må kalde sig ”uddannede translatører”, i mens enhver anden kun må kalde sig 

translatør. Ophævelsen af Lov om Translatører og Tolke, medførte en omskrivelse af en bestemmelse 

i retsplejelovens § 149, stk. 1, 2. pkt., i kraft. Tidligere hed det ”Afhøring af personer, der ikke er det 

danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør”. Denne formulering ændredes 

til ”Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af 

en uddannet translatør el.lign.”. ’Uddannet translatør’ er altså den sprogspecialist, der tidligere var 

beskikket og statsautoriseret, mens ’el.lign’ er udefinerbart og kan omfatte enhver, der har et 

nogenlunde kendskab til to sprog. 

 

Når en myndighed, inden beskikkelsen blev afskaffet, skulle have oversat et dokument, kontaktede 

denne en translatør i det pågældende sprog. Translatøren kunne i kraft af sin beskikkelse og sit 

stempel udfærdige det, der kaldtes en ’bekræftet oversættelse’. Lov om translatører og tolke blev 

ophævet 1. januar 2016, og dermed bortfaldt beskikkelsesordningen (statsautorisation). Da titlen ikke 

længere er beskyttet under statsautorisationen, kan enhver påtage sig at oversætte dokumenter, om 

end det sandsynligvis i praksis stadig er de tidligere beskikkede translatører, der får opgaverne. Dels 

fordi de i mange tilfælde vil have etableret en mangeårig erhvervsrelation med forskellige 

sagsbehandlere ved myndigheder og ministerielle organer, og dels fordi bortfaldet af den danske lov 

ikke ændrer ved at udenlandske myndigheder i vid udstrækning fortsat kræver stemplede, bekræftede 

oversættelser, hvis de skal have retsgyldighed i modtagerlandet.  

 

Formuleringen i ændringsforslaget, der blev endeligt vedtaget ultimo maj 2015, fremsat af daværende 

Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen (S) lød: 
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”Det foreslås også at ophæve lov om translatører og tolke […] Med en afskaffelse af 

beskikkelsesordningerne for translatører og tolke […] kræves der ikke længere en beskikkelse fra en 

offentlig myndighed for at kunne kalde sig translatør […] og foretage den dertil knyttede 

virksomhed.” 16  

 

Erhvervs- og Vækstministeriet angav som begrundelse for sit forslag til afskaffelsen af 

translatørbeskikkelsen, at det vurderes ”at selve beskikkelsen ikke i sig selv indebærer en 

kvalitetssikring af indholdet af de ydelser, som translatører og tolke leverer”, men hvad der i stedet 

kan indebære en kvalitetssikring, er endnu ikke defineret fra offentlig side.  

 

Som nævnt er det kun translatørerne, og ikke tolke, der nogensinde har arbejdet under en formaliseret 

titel, og dermed i højere grad har haft etablerede professionsnormer og -kriterier at støtte sig til. 

Erhvervs- og vækstministeriet arbejder sammen med Dansk Standard, Kommunikation og Sprog, 

Translatørforeningen og Danske Translatører om at finde en ordning, som igen kan give uddannede 

translatører et kvalitetsstempel17. Der blev gjort indsigelser mod lovforslaget af bl.a. Danske 

Advokater og Institut for Menneskerettigheder (Vikkelsø, 2015, s. 34). Translatørernes forhistorie 

samt netværket af etablerede, organiserede aktører, er derfor blandt årsagerne til, at dette speciale om 

certificeringsordning ikke omfatter translatørfaget.  

 

Dette speciale trækker på udenlandske erfaringer i forbindelse med erhvervet tolkning, og det skal 

her nævnes, at translatører og tolke i Belgien i november 2016 opnåede officiel anerkendelse på lige 

fod (Faes, 2016). Den belgiske brancheorganisation Belgian Chamber of Translators and Interpreters 

(CBIT) har kæmpet for faglig anerkendelse i 40 år, hvilket for nylig resulterede i oprettelsen af et 

nationalt register over edsvorne translatører og tolke. Oprettelsen af registeret ses som en officiel 

anerkendelse af begge fag. Ligesom i Danmark, inden translatørbeskikkelsen blev afskaffet, har de 

belgiske translatører og tolke ikke været anset som jævnbyrdige: translatørerne har været akkrediteret 

som edsvorne i kraft af deres titler, imens en belgisk tolk har skullet sværges ind ved hvert fremmøde 

i retten. Det er dog glædeligt, at CBITs vedholdenhed har båret frugt, og at tolke og translatører i 

Belgien nu må anses for at være fagligt lige kompetente. 
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3.3 De offentlige sektorer 
 

Nedenfor gives et indblik i den vifte af områder og opgaver som en tolk i det offentlige i dag forventes 

at være i stand til at påtage sig samt tolke klart og utvetydigt – ofte flere forskellige typer på én 

arbejdsdag.  

 

Tolkninger i socialvæsenet: skole/hjemsamtaler, indskrivning i daginstitutioner, sprogscreening af 

børn samt evaluering ved talepædagog, samtaler hos sagsbehandler på jobcenteret vedr. ydelser samt 

ret og pligt, rehabiliteringsmøder, møder vedr. underretninger fra skole, anbringelser, børne- og 

ungeudvalgsmøder, orientering på døgninstitutioner, m.m. 

 

Tolkninger i sundhedsvæsenet: konsultationer med borgerens egen læge, udredning og 

behandlingsforløb hos speciallæger, genoptræningsforløb, indledende og opfølgende samtaler præ- 

og postoperation, jordemodertjek, konsultationer omhandlende diagnoser, prognoser og 

medicinering, m.m. 

 

Tolkninger i retsvæsenet: aflytninger under politiets efterforskningsforløb, afhøringer af vidner, 

forurettede og gerningsmænd, retsmøder, ankesager, konsultation med forsvarsadvokat, samtaler i 

Kriminalforsorgen, m.m. I øvrigt kan en retstolks arbejde nu også bestå af skriftligt arbejde, der 

tidligere har været forbeholdt translatører, dvs. oversættelse af retsbøger, arrestordrer, 

fremstillingsrapporter, sagsakter, m.m., som beskrevet i afsnit 3.2. 

 

Da tolkninger afhænger af brugernes behov er opstillingen ikke udtømmende, men en arbejdsdag for 

en tolk kan sagtens kan byde på tolkninger på tværs af sektorerne, med deraf følgende forskellige 

behov for fagspecifik viden og terminologi. Derfor diskuteres det i kapitel 5, om det i forbindelse 

med en certificeringsordning er nødvendigt, muligt og gavnligt at etablere en ordning, der 

kategoriserer certificerede tolke som enten generalister eller specialister.  

 

3.4 Sektorforskelle  
 

De tre ovenstående sektorer repræsenterer størstedelen af aftagerne for offentlige tolkeydelser. Mange 

tolke i Danmark veksler mellem opgaver i sektorerne, men ikke alle tolke i det offentlige kan bevæge 
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sig på tværs af de tre ovennævnte sektorer med samme smidighed. Ingen behøver godkendelse eller 

dokumenterede færdigheder for at kunne tolke i social- og sundhedssektorerne, hvorimod det for 

retsvæsenet formelt gælder, at en tolk skal være godkendt. Godkendelsesproceduren og –

betingelserne behandles i 3.3.1.1. Det vil sige, at en i retsvæsenet godkendt tolk kan være beskæftiget 

i alle tre sektorer, mens en ikke-godkendt tolk, er begrænset til social-og sundhedstolkninger.  

 

På grund af kravet om godkendelse er det, i et certificeringsærinde, interessant at beskæftige sig 

grundigere med retstolkning (3.4.1). Det er den eneste af de offentlige sektorer, hvor der er gjort et 

forsøg på at skabe kategorisering og standarder for tolkes kompetencer. Inden for social- og 

sundhedsområdet, der behandles samlet i afsnit 3.4.2, findes der også retningslinjer, men ingen 

minimumsstandarder, der kan sammenlignes med godkendelse i retsvæsenet. 

Godkendelsesproceduren behandles i det følgende og vedrører tolke, der tolker juridiske anliggender.  

 

3.4.1 Retstolkning 
 

Rigspolitiet fører som nævnt en oversigt over tolke, der er godkendt til at tolke i retsvæsenet. 

Rigspolitiets tolkeliste er den eneste af sin slags i Danmark, og er kun tilgængelig for institutioner 

under Justitsministeriet. I modsætning til tolkning i de andre offentlige sektorer, er det en 

forudsætning at være godkendt og optaget på oversigten, for at kunne tolke i Justitsministeriets 

institutioner. Oversigten er inddelt i kategorier efter uddannelsesniveau, hvoraf det fremgår om tolken 

er translatør eller har en anden sproglig videregående uddannelse, er statsprøvet tolk eller er ikke-

uddannet. Samlet består Rigspolitiets tolkeliste af omtrent 3.000 godkendte tolke, men en del tolke 

er registreret med flere sprog og i forskellige kategorier, således at tallet 3.000 ikke i praksis svarer 

til 3.000 individer (Vikkelsø, 2015, s. 13): 

 

 Translatører samt tolke med en anden tilsvarende videregående sproglig uddannelse – ca. 240.  

 Statsprøvede tolke – ca. 60 

 Anden videregående uddannelse – ca. 400 

 Øvrige tolke – ca. 2.270 (ibid.)  

 

I forhold til det første niveau eksisterer der ikke en ”anden tilsvarende videregående sproglig 

uddannelse”. Dog findes der videregående uddannelser i fremmedsprog, som i modsætning til 
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translatøruddannelsen ikke omfatter tolkning, og som oplever stor nedskæring, således at det 

potentielle kandidatfelt med tiden bliver vanskeligt at få øje på. Udtrykket ”anden tilsvarende 

videregående sproglig uddannelse” bruges muligvis til at skulle omfatte den føromtalte 

translatøreksamen, der kunne tages som privatist. I så fald er udtrykket overflødigt, da pågældende 

eksamen jo fører til translatørtitlen, og under alle omstændigheder er under udfasning.  

 

Statsprøvede tolke er tolke, der har gennemført den 2-årige deltidsuddannelse til statsprøvet tolk og 

tolke, der har gennemført grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen. 

Hertil skal det nævnes, at det var en uddannelse på Handelshøjskolen i København, udbudt i arabisk, 

farsi, polsk, serbokroatisk og tyrkisk (Graversen et al, 2015, s. 11-12), der blev udbudt mellem 1997 

og 2002, men ikke siden. Der var tale om en 2-årig deltidsuddannelse, hvoraf det første år udgjorde 

grunduddannelsen til social og medicinsk tolk.  

 

Baaring (2008) beretter, at det efter 2001 ikke kunne lade sig gøre at oprette nye hold, da ansøgerne 

kun i få tilfælde var i stand til at bestå den skriftlige del af optagelsesprøven. Desuden skulle et hold 

udgøres af mindst 15 studerende, og interessen for uddannelsen var svingende, idet personer uden 

formel uddannelse kunne påtage sig tolkninger i flygtninge- og indvandrersprogene. Uddannelsen 

blev omstruktureret på grund af vanskeligheder med optagelsesprøvens skriftlige del, og den skriftlige 

del af uddannelsesforløbet blev lagt på andet og sidste modul, der kunne tilvælges. Uddannelsen 

varede to år, og hvert år bestod af to moduler. Gennemførelse af hvert modul blev bekræftet med et 

bevis, men alle fire moduler skulle bestås, for at opnå titlen som statsprøvet tolk (Baaring, 2008, s. 

169-174). 190 personer gennemførte uddannelsen helt eller delvist, men det vides ikke, hvilke af 

udbudte sprog tolkene arbejder med (Graversen et al, 201, s. 11-12). 

 

I ovenstående periode blev der uddannet tolke i sprogene arabisk, farsi, polsk, serbokroatisk og 

tyrkisk, men ingen i bosnisk, dari, kinesisk, kurmanji, pashto og thai. , somali, urdu og tyrkisk, som 

alle er blandt de hyppigst tolkede i det offentlige (se afsnittet tolkesprog, afsnit 3.5).  

 

Rigspolitiets kategorisering efter uddannelse er ikke længere aktuel, og der mangler en tidssvarende 

inddeling. En sådan kan ikke meningsfyldt formuleres så længe, der ikke findes tilsvarende, 

tidssvarende krav og en ny formel kvalificeringsmulighed. Den nuværende inddeling fungerer for så 

vidt angår det eksisterende, ”aldrende” tolkeudbud, men nyere medlemmer af tolkekorpset har ikke i 
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15 år kunnet uddanne sig til kategorien ”statsprøvet tolk”, og translatøreksamen afvikles på ubestemt 

tid. Tidssvarende krav ville kunne opnås, såfremt der oprettes langtidsholdbare løsninger inden for 

uddannelse og certificering, som kan finde anvendelse på samtlige tolke i samtlige offentlige sektorer, 

og det er formålet med dette speciale at drøfte disse aspekter.  

 

Kategorien øvrige tolke udgør ca. 80% af tolkene på Rigspolitiets tolkeliste, og disse har ingen 

dokumenterede færdigheder i tolkning og/eller sprog18. Det er disse næsten 80%, der dækker de fleste 

af de sprog, der er behov for i retten, hos politiet og Udlændingestyrelsen (Vikkelsø, 2015). 

Tolkesprog og sprogbehov fremgår af afsnit 3.5. 

 

Som nævnt er Rigspolitiets tolkeoversigt den eneste liste, hvorpå man som tolk kan blive opført, men 

de uddannelsesspecifikke kategorier dækker kun omkring 15% af samtlige tolke på Rigspolitiets 

tolkeliste. De omfatter slet ikke dem, der udelukkende fungerer som tolke i sundheds- og 

socialsektoren, som sandsynligvis udgør op mod 4.000 tolke, hvis der samlet er 7.000 tolke og ca. 

3.000 af dem er godkendt og registreret på Rigspolitiets oversigt.  

 

Tolkelisten er ikke i sig selv nogen form for kvalitetsgaranti, når 80% udgøres af øvrige. I forhold til 

optagelse, stilles der ingen formelle krav til tolketekniske færdigheder, erfaring eller viden om 

tolkning i praksis. En ansøger kan optages efter en ret simpel procedure. Efter at have indsendt en 

umotiveret ansøgning med angivelse af tolkesprog, fortages et baggrundstjek i Kriminalregisteret, og 

kandidaten inviteres til en hurtigt overstået prøve (proceduren uddybes i afsnit 3.4.1.1). Slutteligt 

oplyses kandidaten om tolkeetiske principper som neutralitet, habilitet og tavshedspligt (som er 

væsentlige tolkeetiske principper, der behandles i afsnit 5), og vedkommende kan efterfølgende kalde 

sig tolk. Implicit påtager personen sig samtidig dermed at værne om retssikkerheden.  

 

”Det er jo uhyggeligt at tænke på, hvad det kunne have betydet for klienterne, hvis fejlen ikke var 

blevet opdaget. Og det ville jo også have været dyrt for samfundet at have manden siddende fængslet 

i 16 år fremfor i få måneder.” (Winding, 2015)19 

I ”Tolkning i Retsvæsenet” (2015), hvis datamateriale bygger på fokusgrupper og interviews omtales, 

at hovedparten af respondenterne enten selv har afbrudt retssager eller har medvirket i sager, der er 

blevet afbrudt i retten på grund af inkompetent tolkning. (Vikkelsø, 2015, s. 60). Der findes ikke tal 
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på, hvad udsættelse af en sag medfører af omkostninger, men Domsstolstyrelsen har beregnet, hvad 

det koster, når en tiltalt udebliver fra byretten. For Domstolene beløber udgiften sig til ca. 10.500 kr. 

per retsmøde, og hertil kommer udgifter i form af anklagerens løn samt forsvarsadvokatens salær 

(Vikkelsø, 2015, s. 17-18). En forsvarers salær i forbindelse med en hovedforhandling udgør 7.500 

kr. for en halv dag (3 timer) eller 15.000 for en hel dag (6 timer)20. Udgifterne vil sandsynligvis være 

de samme i det tilfælde, at sagen ikke kan gennemføres, fordi tolken udebliver eller må udskiftes. 

 

Udsættelse af sager kan indebære et retssikkerhedsmæssigt problem, idet udsættelse ofte vil betyde, 

at tiltalte i stedet for at modtage sin dom, indlede afsoning og få afklaring, må tilbage til arresten. For 

social- og sundhedssektorens vedkommende kan tilsvarende følger af udeblivelse eller ringe tolkning 

betyde afbrudte, unødigt forlængede eller fejlslagne behandlingsforløb – og dermed unødigt højere 

offentlige udgifter. 

 

Der findes eksempler på advokater, der, under sagen bliver opmærksomme på, at den anvendte tolk 

ikke er tilstrækkeligt kvalificeret, men alligevel ikke anmoder om, at sagen udsættes indtil tolken kan 

udskiftes - til en, der ikke nødvendigvis er bedre. (Vikkelsø, 2015, s. 62). Dette sker af menneskelige 

hensyn til både tiltalte og forurettede, for at få sagen afklaret hurtigst muligt. Men tolken er jo netop 

indkaldt for at sikre en retfærdig rettergang, hvilket ikke kan opnås i de tilfælde, der ses igennem 

fingre med en inkompetent og ukvalificeret tolkeindsats. I retsvæsenet skal tolken netop udfylde 

rollen som en straffeprocessuel retssikkerhedsgaranti, ligesom tolken i de andre sektorer bidrager 

væsentligt til at sikre borger- og patientsikkerheden.  

 

3.4.1.1 Optagelsesprøve til Rigspolitiets tolkeoversigt 
 

Rigspolitiet Forvaltningsretscenter oplyser, at tolke, der søger om optagelse på Rigspolitiets tolkeliste 

i uddannelseskategori 2 og 3 (uddannelseskategori 1 fører til direkte optagelse, såfremt, der er behov 

for sproget), bliver prøvet i deres egen kreds. Alle ansøgere vil dog uanset kategori, forud for 

prøvebetinget eller direkte optagelse, blive screenet i forhold til straffeattest og andre formalia. Det 

er den politikreds, tolken er hjemhørende i, der vurderer om der er behov for tolkens sprog. Hvis ja, 

indkaldes kandidaten til prøven i den pågældende kreds, for at vurdere tolkens egnethed. Hvis tolken 

er egnet, giver kredsen besked til Rigspolitiet om kandidatens succes, og tolken kan godkendes til 

optagelse på oversigten.  
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Selve prøven består af en overordnet egnethedsvurdering (bl.a. ansøgerens fremtræden), en samtale 

på dansk med politiets sagsbehandler, for at vurdere ansøgerens danskkundskaber og oversættelse af 

en tekst. Teksten kan være en generisk avisartikel og vedrører ikke nødvendigvis temaer og 

terminologi knyttet til dansk politi, ret eller retssystem (ifølge de kilder i politiet, der har besvaret min 

henvendelse, som gennemgås i afsnit 3.4.2.1). Ansøger prøves heller ikke i det sprog vedkommende 

søger optagelse med. Formentlig råder politiet ikke over de fornødne fag- og sprogkyndige personer, 

der kunne medvirke i testen, men i det omfang politiet har tillid til sin egen tolkeliste, kunne de til 

formålet indkalde en godkendt tolk i det pågældende sprog, men dette sker i praksis ikke.   

 

Optagelse på Rigspolitiets tolkeliste er i princippet tidsubegrænset, men der findes en 

indberetningsordning, der kan resultere i, at tolken slettes fra listen. Hvis tolkens indsats har været 

kritisabel, kan fx retten indberette vedkommende til Rigspolitiet, der efterfølgende foretager en 

partshøring af tolken, og så træffer sin beslutning. Rigspolitiet modtager relativt få indberetninger, 

om tolke, der ikke fungerer (Vikkelsø, 2015, s. 65). Tolken kan også miste retten til at tolke i 

retsvæsenet, hvis forholdene, der blev tjekket i Kriminalregisteret ændrer sig, eller hvis tolken selv 

anmoder om det.  

3.4.2.1 Kredsenes besvarelser om optagelsesprøve 
 

Da jeg ønsker at undersøge mulighederne for at kvalitetssikre tolkning i det offentlige, vil jeg begynde 

med at undersøge, hvordan situationen for søgning og prøveafholdelse til optag på Rigspolitiets 

tolkeliste ser ud. Først ønskede jeg svar på, hvilke sprog, der er størst søgning til og optag i, fordi 

disse oplysninger ikke er til gængelige, men meget brugbare i forbindelse med et ønske om at afdække 

et kvantitativt udbud og behov. Det kvalitative udbud afklaredes i afsnit 3.4.1 i forbindelse med 

tolkekategorier. Jeg henvendte mig til Rigspolitiets Tolkeadministration, og søgte tal på: 

  

 de seneste fem års optag i forskellige sprog,  

 det samlede antal ansøgere,  

 det samlede antal godkendte ansøgere  

 samt hvilke kategorier, de optages i.  
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Det viste sig, at det ikke er muligt at indhente specificerede oplysninger, da Rigspolitiets 

Tolkeadministration ikke fører statistik eller historik over disse oplysninger. De vil kun kunne dannes 

manuelt, hvis der fra officielt hold opstår behov, for at danne sig et indtryk af tolkeoptaget i 

retsvæsenet.  

Rigspolitiets Forvaltningsretscenter kan dog levere en samlet, ikke-specificeret optegnelse over, hvor 

mange personer, der inden for de sidste fem år er blevet optaget på tolkelisten. Disse tal omfatter også 

tolke med ”translatøruddannelse/længere, videregående sproglig uddannelse” i et fremmedsprog, dvs. 

alle tolkeoversigtens kategorier (korrespondance med Forvaltningsretscenteret, marts 2017):  

 

   

 2012: 101 

 2013: 102 

 2014: 69 

 2015: 109 

 2016: 4021 

  

Bemærk, at tallet for 2016 omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. august, idet det er 

besluttet ikke længere at føre opsyn med optaget. Begrundelsen herfor har jeg ikke kunnet få oplyst. 

 

Jeg formulerede min interesse i tallene for søgning, prøveafholdelse og hvilke sprog, der er størst 

søgning til, til alle landets 14 politikredse. Udover Rigspolitiet har otte kredse besvaret min 

henvendelse (i perioden 21.3.17 - 1.5.2017).  Hverken Rigspolitiet eller kredsene, der angiveligt 

varetager prøverne, fører statistik over ansøgerfeltet, som det fremgår af nedenstående oversigt. Flere 

sagsbehandlere kontaktede mig telefonisk med besvarelser og bemærkninger, og til brug for specialet, 

sendte jeg dem en opsummerende tekst, hvis indhold de efterfølgende bekræftede på skrift. En enkelt 

kreds skrev tilbage to uger efter det første opkald, efter at have genereret de efterspurgte oplysninger 

manuelt.  

 

Hvor besvarelser er anført med kursiv, har de kunnet citeres direkte fra svarmailen. I de tilfælde, hvor 

besvarelsen kræver uddybning eller forklaring, fremgår min kommentar ikke-kursiveret i tabellen. 
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Tabel 1 

Kreds                 Besvarelse 

Midt- og 

Vestsjællands Politi 

”(…) kan jeg oplyse, at Midt- og Vestsjællands Politi alene anvender tolke fra 

Rigspolitiets liste. Politikredsen har ca. 10 tolkningstest om året, hvor 

resultatet sendes til Rigspolitiet med henblik på eventuel optagelse på 

Rigspolitiets tolkeliste. Det er ikke muligt at svare på, hvilke tolkningssprog, 

der er størst anvendelse af. 

  

Såfremt du ønsker at interviewe en relevant medarbejder om gennemførelse af 

tolkningstest, skal jeg anmode om, at du præciserer formålet, det nærmere 

indhold og tidsforbrug, hvorefter det vil blive vurderet, om et sådan interview 

kan gennemføres.” 

Sydsjællands- og 

Lolland-Falsters 

Politi, 

Udlændingekontrol-

afdelingen 

”Jeg kan bekræfte at jeg ikke er bekendt med at der skulle være afholdt 

tolkeprøver i vores afdeling i de sidste 7 år. Vi fik for nylig besked om, at 

der var kommet en ny tolk på listen i Tyrkisk, men vi havde ikke været 

inde over. Jeg kender proceduren vedrørende afholdelse af samtaler med 

tolke i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på politiets 

tolkeliste.”  

Københavns Politi ”Jeg har talt med Rigspolitiets Tolkeadministration, og kan forstå at 

[Forvaltningsretscentret] allerede har svaret dig på dine spørgsmål. 

Københavns Politi kan ikke hjælpe dig yderligere.” 

Syd- og 

Sønderjyllands Politi,  

Udlændingekontrol-

afdelingen, 

tolkeprøvekoordinator 

”Prøven består af en samtale og en tekst, der skal oversættes. Til stede er 

kandidaten og én politibetjent. Der er ikke uddannede tolke eller sprogfolk 

til stede. Det er således ikke kandidatens fremmedsprog, der testes, men 

udelukkende kandidatens danskkundskaber. Politibetjenten der afholder 

prøven, har ikke nødvendigvis forudsætninger for at kunne vurdere 

fremmedsproget” 

”Vi laver ikke statistik – her må jeg henvise til Rigspolitiet.” 

Bornholms Politi ”Tolkelisten med herboende tolke (Bornholm) rummer 26 personer. Så 

vidt vi kan undersøge, har alle haft direkte kontakt (ansøgning) med 

Rigspolitiet. Hvorvidt vi tlf. har vejledt evt. ansøgere kan jeg ikke svare 

på”.  
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Nordjyllands Politi, 

Ledelsessekretariatet 

Telefonisk d. 22.3.2017: Genkender ikke, at prøver skulle afholdes i 

kredsen, men bemærker, at det ikke kan udelukkes. 

 

Opfølgning på mail:  

”Har lavet en manuel gennemgang af de sager, som er oprettet ved 

Nordjyllands politi fra den 01. januar 2016 til den 31. december 2016. 

Der var i alt 17 ansøgninger om optagelse på Rigspolitiets tolkeliste. 

  

-          2  ansøgninger i sproget grønlandsk 

-          1 ansøgning i sproget thailandsk 

-          2 ansøgninger i sproget arabisk 

-          2 ansøgninger i  sprogene, sorani, farsi og dari 

-          2 ansøgninger i sproget polsk 

-          3 ansøgninger i sproget somali 

-          1 ansøgning i sproget tyrkisk 

-          1 ansøgning i sproget tamilsk 

-          1 ansøgning i sprogene slovakisk og tjekkisk 

-          1 ansøgning i sproget engelsk 

-          1 ansøgning i sproget bulgarsk 

  

Alle disse ansøgere bestod prøver og samtale og kan blive optaget som 

tolke på Rigspolitiets tolkeliste. Ansøgning, prøver og politirapporter 

sendes til Rigspolitiet og ud fra dette materiale foretager de en vurdering 

af, om tolken er egnet til optagelse.” 

Færøernes Politi ”Vi har ingen tal på sådanne tolke, idet vi kun har én godkendt tolk 

(russisk), der bor på Færøerne. Denne blev godkendt for nogle år 

tilbage, men foregik prøvningen i Danmark, så vidt jeg ved.   

  

Når vi skal bruge tolke, benytter vi de tolke, der står på rigspolitichefens 

tolkeliste og tolkningen foretages via telefon. 

 For nogle år tilbage kunne vi på forhånd se, at det blev nødvendigt at 

have en tolk i en sag (med mange afhøringer af udlændinge), hvorfor vi 
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fik en godkendt tolk til at komme til Færøerne og være personligt 

tilstede. 

 Vi får en gang imellem henvendelser fra personer, der ønsker at blive 

godkendte som tolke, men bliver disse henvist til at søge via Rigspolitiet, 

men jeg ved ikke om de henvender sig. 

Jeg kender som sagt kun én, der har søgt og er blevet godkendt.   

 Jeg kender ingen ansat hos os (politiet på Færøerne), der har været med 

til sådanne prøver.” 

Grønlands Politi, 

chefanklager 

Situationen i Grønland afviger fra den danske. Det er ikke politiet, men 

retten, der står for indenretlig tolkning. Desuden oplyses, ”der skal i 

forbindelse med politiets afhøringer heroppe normalt alene oversættes 

mellem Grønlandsk og dansk, hvilket vi klarer via vores eget personale. 

Hvis vi måtte have behov for tolkning til f.eks. arabisk i forbindelse med 

politiets afhøringer, anvender vi typisk telefontolkning og bruger en tolk 

i Danmark fra Rigspolitiets tolkeliste”. 

 

En videre besvarelse fra Grønland:  

”Retssproget er grønlandsk og dansk. Derfor foregår retsmøderne enten 

på dansk eller grønlandsk, men der er af og til behov for engelsk 

tolkning. Vi er i alt 5 fastansatte tolke i retsvæsenet. Derudover har vi et 

par freelance tolke, som vi benytter os af ved behov. 

Vi ansætter tolke efter deres kvalifikationer. 

Tolkeskolen står for tolkeuddannelsen, hvorfor jeg ikke er bekendt med 

søgning/samlet antal kandidater. Mere info herom i uni.gl” 

 

Det fremgår tydeligt, at der er forskel på, hvordan kredsene mener, at prøverne afholdes, hvis de 

overhovedet findes i den form som Rigspolitiet redegør for. Der er også meget stor forskel på, hvilket 

kompetenceniveau, der har besvaret min henvendelse samt, hvordan kredsene prioriterer og håndterer 

den. Eksempelvis har Nordjyllands Politi ulejliget sig og manuelt gennemgået data, mens 

Københavns Politi afviser at besvare den, og henviser tilbage til Rigspolitiet, der oprindeligt angav, 

at prøver afholdes i kredsene og at det er der, oplysninger bør indhentes. Syd- og Sønderjyllands Politi 

svarer ligeledes, at statistik kan rekvireres hos Rigspolitiet.  
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Statistik kan ikke bare rekvireres hos Rigspolitiet. Det er svært at få adgang til konkrete oplysninger 

om tolkning. I mange tilfælde findes oplysninger ikke, hvilket jeg forsigtigt formoder, skyldes en 

manglende interesse i faget tolkning, såvel som i anvendelsen af de offentlige ressourcer, der 

finansierer tolkeydelserne. De afdelinger, der måske/måske ikke, står for test af potentielle tolke, 

forventes tilsyneladende ikke at kunne aflægge regnskab for kandidatoptag. 

 

Det er klart, at tolkeoptaget ikke er proportionelt med størrelsen af de anvendte ressourcer. Det 

forholder sig ikke sådan, at et større tolkekorps svarer til højere udgifter, idet det er antallet af 

tolketimer, der betales for, uanset, hvor mange tolke, der dækker disse opgaver. Men uden at 

interessere sig for det tilgængelige tolkekorps og dettes faglige kompetencer, er der ingen grobund 

for at optimere forholdene og sikre kvaliteten af dets arbejde.  

 

Kandidater testes ikke i fremmedsproget, kun i deres beherskelse af dansk, og netop fagfolks 

bemærkninger, om at mangel på sprogfærdigheder er det største problem (Vikkelsø, 2015, s. 55)., 

står i stærk kontrast til denne virkelighed, og forbliver et ubehandlet problem  

 

3.4.2 Social- og sundhedstolkning 
 

I dette afsnit er social og sundhedstolkning slået sammen. Der er i sagens natur forskelle mellem de 

to sektorer, men da specialet omhandler certificeringsordninger for tolke, og tolke i det offentlige 

bevæger sig flydende mellem disse to sektorer, er det oplagt at behandle dem i samme afsnit. I kapitel 

5, om selve certificeringsordningen, vil det i øvrigt tilstræbes, at ordningens udformning dækker 

samtlige tolke i samtlige sektorer. Der henvises til Graversen et al.’s rapport om ”Tolkning i den 

Offentlige Sektor” (2015), som giver en enkeltvis og meget grundig beskrivelse af forholdene i hver 

sektor.  

 

Tilsvarende de reelle forhold i retsvæsenet, findes der ikke for tolkning i social- og sundhedsvæsenet 

specifikke krav til uddannelse og formåen. Ligesom der sidst i afsnittet om retstolkning blev henvist 

til fagpersoners erfaringer med tolkning i retsvæsenet, skrives der i rapporten ”Lige adgang til 

Sundhed” (2014), at ”kvaliteten af det tolkearbejde, der bliver leveret i det danske sundhedsvæsen, 
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har langtfra altid det niveau, der skal til for at sikre, at patienter med behov for tolkebistand får den 

rette behandling” (Vikkelsø, 2014).   

 

Det er ikke bare patienter, dårlig tolkning går ud over, det er i lige så høj grad sundhedspersonalet, 

hvis faglighed ikke udnyttes til fulde, og eller behandlinger, der bliver mindre effektive eller trækker 

i langdrag. Ringe tolkning har ikke kun at gøre med manglende sprogbeherskelse. Det er også når 

tolken ikke forholder sig neutralt til opgaven, fx når deres medmenneskelighed overgår deres faglige 

kunnen, og forringer lægens behandling, og risikerer at forlænge og forvirre konsultationen:  

 

”En læge havde været henvist til at arbejde sammen med en tolk, der ikke havde nogen idé om, hvor 

leveren sad, en anden tolk forklarede en ulykkelig mor, hvis barn skulle have lagt dræn i øret, at der 

skulle proppes en haveslange ind i barnets hoved, og en tredje havde givet et lille barns forældre det 

indtryk, at deres barn ville dø af at komme i respirator. (…) Eller tolken forstår måske så godt de 

pårørendes ønske om at skåne en teenager for en cancerdiagnose, at han ikke fortæller patienten, 

hvad lægen siger, men kun det, som forældrene synes, deres søn eller datter bør have at vide” 

(Harder, 2010, s. 155). 

I en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder i forbindelse med udarbejdelse af 

rapporten ”Lige Adgang til Sundhed” (2014), svarer regionerne ”at de er vidende om at der kan være 

udfordringer i forhold til kompetencer og professionalisme blandt de tolke, der står til rådighed for 

de praktiserende læger. Således efterlyses der en tolkeuddannelse.” (Vikkelsø, 2014, s. 66). 

Regionerne nævner de praktiserende læger, da det oftest er borgerens egen læge, der er den første 

kontakt til sundhedsvæsenet, og som varetager eller henviser til videre behandling. Dermed er den 

praktiserende læge også den fagperson, der først vil have kendskab til et eventuelt behov for tolkning, 

og som i øvrigt formodes at være et gennemgående kontaktpunkt i et behandlingsforløb med dertil 

hørende behov for uforbeholden kommunikation.  

 

Ifølge sundhedsloven kan behandling ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede 

samtykke, hvilket kræver, at den formidlede information er fyldestgørende, ”og det er den for 

behandlingen ansvarlige sundhedsperson, der har ansvaret for at det informerede samtykke 

foreligger” (Vikkelsø, 2014, s.. 57).  
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”Lægen skal ifølge sundhedsloven sikre, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, 

herunder beherskelse af det danske sprog. Det fremgår ikke af loven eller dens bemærkninger, 

hvordan dette skal sikres, og hvad det tillægges af betydning, at der skal være tale om nødvendige 

sproglige kvalifikationer” (Vikkelsø, 2014, s. 62).  

 

Vikkelsøs omtale af sundhedsloven og dens manglende definition af ”nødvendige sproglige 

kvalifikationer”, kan opklares i form af en etableret uddannelse samt en certificeringsordning, der vil 

føre til en tolkefaglig professionsnorm og afmystificere definitionen af ”nødvendige sproglige 

kvalifikationer” og andre grundlæggende færdigheder.  

 

3. 5 Tolkesprog 
 

De hyppigst anvendte tolkesprog i regioner og kommuner (dvs. sundheds- og socialtolkning), er 

arabisk, bosnisk, dari, farsi, kinesisk (mandarin), kurmanji, pashto, polsk, somali, thai, tyrkisk og 

urdu. Der findes kun meget få uddannede tolke i arabisk, farsi, polsk og tyrkisk og ingen i de andre 

sprog (Graversen, Jacobsen & Nørgård, 2015, s. 18). For retsområdets vedkommende, dækker 

tolkeoversigtens tolke samlet ca. 140 sprog/dialekter (Vikkelsø, 2015, s. 75), men det har ikke været 

muligt at få oplyst, hvilke konkrete tolkesprog politiet primært benytter (Graversen et al, 2015, s. 11).   

Det betragtelige sprogbehov sammenholdt med det snævre udbud af sprog, man kan uddanne sig på 

(engelsk, tysk, spansk, fransk), forklarer hvorfor Rigspolitiets kategori øvrige kan udgøre så væsentlig 

en andel af tolkekorpset inden for juridisk tolkning.  

Ifølge ”Lige adgang til Sundhed” (2014) har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at de vigtigste 

informationer og kampagnematerialer oversættes til syv fremmedsprog (Vikkelsø, 2014, s. 85-86). 

Disse sprog er formentlig urdu, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, farsi, somali, tyrkisk og engelsk, da 

det er på disse sprog, der ved en søgning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk) findes eksempler 

på oversat materiale om fx børn og D-vitamin, m.m. Der er en klar kontrast mellem de sprog, der er 

behov for at kommunikere med sproglige minoriteter på og de sprog, professionelle tolke traditionelt 

har kunnet uddanne sig på, som er de europæiske hovedsprog, samt tidligere italiensk og russisk.  

 

I Danmark er retssproget dansk og det er på dansk, vi kommunikerer i det offentlige. En 

certificeringsordning vil bidrage til at sikre, at tolken behersker begge tolkesprog. Det er ikke blot 
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manglende viden og terminologi på fremmedsproget samt manglende tolkekompetencer, der er et 

problem, men i flere tilfælde også et kritisabelt dansk. 

 

”Den største barriere for brugen af tolke er mangel på kvalificerede og uddannede tolke. 

Myndigheder oplever, at brugen af tolke i forvejen er tidkrævende og kompliceret, og at situationen 

ikke bliver mindre kompliceret, når tolke ikke har kendskab til fagudtryk, blander sig i samtalen, ikke 

er diskrete og i nogle situationer er dårligere til dansk end borgeren, de skal tolke for.” (Vikkelsø, 

2014, s. 61) 

 

Videotolkning omtales kort her, idet videotolkning kan fungere hensigtsmæssigt, når det er i forvejen 

dygtige tolke, der varetager opgaven. En tolk, der på en arbejdsdag skal nå flere forskellige 

arbejdsopgaver, og det vil især gælde dem, der tolker de sprog, der ikke er mange tolke i, vil ofte 

bruge megen tid på transport. Videotolken udnytter sin arbejdstid bedre ved at have reelle tolketimer, 

fremfor at være undervejs i bilen mellem to tolkeopgaver. Derved får tolken hurtigere opbygget rutine 

med sundhedsvæsenets procedurer, problematikker og dertil knyttet fagterminologi. Omvendt bliver 

en ringe tolk ikke dygtigere bag skærmen, da vedkommende intet fundament vil have til at bygge en 

eventuel dygtiggørelse på (Vikkelsø, 2014, s. 80-81). Videotolkning kan altså være en brugbar og 

omkostningseffektiv løsning i de meget sjældne sprog, hvor der findes meget få tolke, der skal dække 

hele landet, og hvor det kan være umuligt at skaffe en fremmødetolk. Kan en tolk med et sjældent 

sprog, ikke komme til opgaven, og benytter man ikke videotolkning, er der stort set ingen 

anbefalelsesværdige alternativer: behandler og patient må nøjes med tolkning på et lingua franca, 

ingen tolkning overhovedet eller eventuelt pårørende- og/eller børnetolkning, hvor der er meget stor 

risiko for, at Harders eksempler, fra afsnit 3.4.2, på tolkens manglende neutralitet, tolkefærdigheder 

og professionalisme vil gentage sig.  

 

3.6 Tolkebureauer 

 
På social- og sundhedsområdet afholdes der mellem 400-500 tolkninger dagligt, og udgifterne til 

tolkning er væsentligt højere end behøver at være, alene pga. af en ineffektiv rekvireringsprocess. 

Det er henholdsvis kommuner og regioner, der betaler for tolkning på socialområdet og 

sundhedsområdet. Tolkningen leveres i langt de fleste tilfælde af tolkebureauer, som kommuner og 

regioner har indgået tidsbegrænsede aftaler med, efter at have sendt opgaven i offentligt udbud. 
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Leverandørerne stiller ikke væsentlige krav til deres tolke – andet end sprogfærdigheder, der ikke 

kræves dokumenteret, og hvor påstået tosprogethed ofte ses at være tilstrækkelig. Formodentlig fordi 

der ikke er tradition for at stille krav om dokumenterede sprogfærdigheder (som minimum), og fordi 

der ikke fra officiel side er fastsat krav for, hvornår man kan påtage sig opgaven som tolk. Ligeledes 

findes der ingen krav til tolkebureauene om, at de skal dokumentere, at deres tolke besidder visse 

minimumkompetencer.  

 

I forhold til hvordan tolkebureauene forpligtes til at leve op til krav om tolkes kompetencer i 

kommunernes udbudsmateriale, eller hvordan det sikres, at bureauerne dokumenterer disse krav, 

svarede Socialministeren i 2014 (Graversen et al., 2015, s. 17 ), at ministeriet ikke var ”i besiddelse 

af oplysninger om, hvordan de enkelte kommuner sikrer, at tolkebureauer lever op til kravene i det 

udbudsmateriale, de enkelte kommuner udarbejder”, samt at ”der ikke er fastlagt specifikke krav fra 

centralt hold til tolke kompetencer” (ibid.).  

 

At levere en tolkeydelse på et af de ovennævnte steder kræver altså endnu ingen dokumenterede 

sproglige eller tolketekniske færdigheder. De forskellige organisationer (skoler, jobcentre, sygehuse, 

m.m.) er underlagt indkøbsaftaler gældende i de kommuner og regioner, de er hjemhørende i, og skal 

overholde de indgåede leverandøraftaler. Dette gør det effektivt, når behovet for tolkning opstår, idet 

man har én bestemt udbyder – et tolkebureau – at henvende sig til, men betyder samtidig i praksis, at 

den fagperson, der bestiller tolkningen har svært ved fravælge en tolk, der tidligere har vist sig ikke 

lever op til forventningerne. En bruger kan i sin bestilling notere, at en bestemt navngiven tolk ikke 

ønskes til opgaven, men findes der ikke andre tolke med den nødvendige sprogkombination, eller står 

andre relevante tolke ikke til rådighed, er brugeren begrænset i sit valg af tolk, og må rekvirere den 

ikke-ønskede tolk, for at kunne holde sit møde med borgeren.  

 

Mange tolkebureauer forsøger at reklamere med en vis standard ved at angive, at deres tilknyttede 

tolke er registreret på Rigspolitiets Tolkeliste. Som beskrevet i afsnit 3.3 er Justitsministeriet den 

eneste offentlige myndighed, der i form af sin optagelsesprøve for uuddannede tolke, officielt stiller 

krav til minimumskompetencer. Registrering på listen sælges af bureauerne som en blåstempling af 

kompetencer, selvom tolkenes kompetencer ikke rigtig er blevet bekræftet. 
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3.7 Initiativer til opkvalificering 
 

Størstedelen af tolke, der tolker i det danske sundhedsvæsen har mangelfulde færdigheder, er både 

udbydere og brugere bevidste om. Mange aktører kan blive enige om at tolkegerningen har behov for 

at blive professionaliseret, og tolkene nærer selv et ønske om opkvalificering.  

 

Fra brugernes perspektiv er de væsentligste problemer forbundet med ukvalificeret tolkning, 

manglende sproglige forudsætninger for at agere tolk, manglende viden om forretningsgangen og 

rettens begreber samt manglende professionalisme (Vikkelsø, 2015, s. 66). Ukvalificerede tolke er 

oftest bevidste om deres mangler.”Undersøgelser, hvor tolke vurderer egene arbejdsvilkår og 

betingelser for vellykket tolkning i det danske sundhedssystem, viser tilsvarende, at der kan være 

behov for bedre uddannelse af professionelle tolke” (Vikkelsø, 2014, s. 82). 

 

På Odense Universitetshospital har man oprettet Tolketjenesten, der skal uddanne og ruste tolke både 

sundhedsfagligt og tolkefagligt. Dette skal ske i form af et kursus, der strækker sig over fem måneder. 

(Løvstrup, 2016). Initiativtageren har påtaget sig opgaven på baggrund af sine erfaringer som tolk, 

tolkebruger, bisidder og sygeplejerske. I forbindelse med Tolketjenesten udtaler en overlæge på 

Odense Universitetshospital, at  

 

”Det giver en stor tryghed for både læge og patient, når man har en fornemmelse af, at tolkningen 

foregår effektivt og professionelt. Og særligt, når det handler om mere komplicerede sygdomsforløb, 

er det en kæmpefordel, at tolkene også forstår sig på det sundhedsfaglige, så begreberne bliver 

oversat helt korrekt. (…) Ofte er det jo vigtige budskaber, vi skal igennem med. Derfor er det alfa og 

omega for mig, at jeg har tillid til, at tolkningen foregår ordentligt. Og der er heller ingen tvivl om, 

at den tillidsfulde relation mellem læge og tolk smitter af på patientens oplevelse af forløbet (…)” 

(Løvstrup, 2016).  

 

Overlægen udtaler også, at når tolken besidder en sundhedsfaglig viden, er det afgørende, at alle 

parter er deres roller og funktion bevidste, og at tolken udlader at involvere sig i behandlingsforløbet, 

afholder sig fra at anfægte lægens diagnosticering og medicinering, men udelukkende varetager den 

nøjagtige formidling af de sagte budskaber og overholder tavshedspligten. Især den sidste del om den 

nøjagtige formidling, er i særdeleshed afgørende, for tolkerollen kan være magtfuld, og hvis tolke 

ikke udfylder rollen korrekt, er læger og andre fagfolk ikke bedre end vi gør dem til.  
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Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice og andre bureauer afholder kurser, for at klæde deres tolke på 

til jobbet. Bureautolke har ofte ingen faglig ballast, hvilket udover kvaliteten i selve arbejde, kommer 

til udtryk i indholdet af disse kurser. Her undervises i tolkeetik og grundlæggende principper.  

 

Kurserne er frivillige. Det vil sige, det er tolkens ansvar at dygtiggøre sig, så godt han kan. 

Tolkebureauer kan kun opfordre til, at tolken deltager i kurserne, men manglende deltagelse har ingen 

indflydelse på tolkens beskæftigelsesmuligheder. Kurserne udgør aktuelt de tiltag, der er nærmest 

beslægtet en formel træning for de 80% af den samlede danske tolkestand.  

 

På det juridiske område er der også taget initiativ til forbedring og kvalitetsløft for tolke. Ultimo 2015 

udgav Justitsministeriet en tolkehåndbog, der er sendt til alle tolke registreret på Rigspolitiets 

Tolkeliste på vegne af Justitsministeriet, Dansk Politi, Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnets 

Sekretariat. Det er altså organisationer, hvis ansatte ofte er i kontakt med tolke, og derfor har kendskab 

til problematikker og udfordringer i forbindelse med rekvirering af tolke og samarbejde med tolke. 

Håndbogen er resultatet af et tværministerielt samarbejde under Justitsministeriets tolkeudvalg, 

formål beskrives indledningsvis som ”et vigtigt arbejdsredskab som du med fordel kan anvende som 

et opslagsværk, når der opstår tvivl.”  

 

Idet tolke er dårligt organiserede og ofte arbejder uden kollegial kontakt og sparring, er det 

velkomment, når myndigheder, man lejlighedsvis arbejder for, interesserer sig for tolkegerningen, og 

tager initiativ til et særligt projekt for at højne kvaliteten af arbejdet. Tolkehåndbogen behandler 

tolkens sproglige og personlige kvalifikationer, opgavetyper, tolkeetik, m.m. på de første fire sider, 

og bestod af en faktureringsvejledning på de sidste 11.  

 

Rapporten ”Tolkning i den offentlige sektor” (2015) beskriver Justitsministeriets interne 

udvalgsarbejde, for ”at undersøge, hvordan kvaliteten af tolkning kan forbedres”. Udvalget har efter 

flere års arbejde ikke fremlagt forslag til forbedringer. Justitsministeren besvarede ikke henvendelser 

fra Translatørforeningens Tolkeudvalg ”vedr. statuts om certificering for tolke, men henviser til 

proceduren for at blive optaget på Rigspolitiets Tolkeliste” (Graversen, et al., 2015, s. 18-19).  

 



 

 

35 

 

Det ovennævnte udvalg udgør et tværministerielt samarbejde, der blev indledt i 2013, og ”det er 

forventningen, at udvalgets arbejde skal resultere i en rapport med de initiativer, som tolkeudvalget 

har udarbejdet analyser af. Det skal herefter besluttes, hvilke og i hvilket omfang initiativerne skal 

iværksættes. Vi forventer derfor, at udvalgsarbejdet afsluttes efter sommerferien.” (korrespondance 

med Justitsministeriet repræsentant, juni 2016). Samme repræsentant oplyser, at ”der deltager ikke 

tolke i udvalget, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at de tiltag, der foreslås i udvalgsarbejdet 

skal vendes med tolke, så vi kan sikre relevansen af initiativerne.” (korrespondance med 

Justitsministeriet repræsentant, juli 2016). Repræsentantens kollega svarede efterfølgende i marts 

2017, da jeg fulgte op på udvalgsarbejdet i forbindelse med dette speciale, at ”Det har været 

nødvendigt, at undersøge en række juridiske problemstilling og derfor er arbejdet ikke afsluttet 

endnu. Jeg kan dog oplyse, at tolkehåndbogen er færdiggjort og kan findes på www.domstol.dk under 

punktet ”til dig der er”.  

 

Selvom der ikke endnu findes en certificeringsordning, eller det, der minder om et seriøst, formelt 

initiativ til at løfte kvaliteten af tolkning, er der for de forskellige sektorer udarbejdet velmenende 

retningslinjer for tolke. Justitsministeriet har udgivet og distribueret sin ovennævnte håndbog til 

tolkene i retsvæsenet. Ligeledes findes der anvisninger til tolke, der arbejder på socialområdet og på 

sundhedsområdet.   
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4. Certificeringsordninger i udlandet 

 
4.1 Grundlag 
 

I afsnit 1.1 forklaredes, hvilke elementer jeg har udvalgt til analyse (1. sprogbeherskelse, 2. domæne, 

3. tolkefærdigheder, 4. censorkorps, 5. tværfaglighed, 6. gennemsigtighed og 7. fornyelseskrav), 

for derefter at overføre dem til danske forhold i kapitel 5. Elementerne er taget fra 12 udenlandske 

certificeringsordninger, og det komplette sammenligningsgrundlag udgøres af ni EU-lande, 

Australien, Canada og USA. 

 

Oplysningerne om Belgien (Antwerpen22), Kroatien, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien, Sverige, 

Tjekkiet, UK og Østrig er plukket fra rapporten EU Member State Profiles: The Current State of 

Affairs in Europe, som udkom i 2014, og hvis formål var at belyse status for retstolkning i samtlige 

28 medlemslande. Projektmedarbejderne bag statusrapporten har indhentet oplysninger via 

relevante fagfolk i medlemslandene, der blev bedt om at besvare et skema i det omfang de kunne, 

og besvarelsernes omfang og detaljeringsgrad varierer derfor betragteligt.23 For alle landene gælder, 

at der i besvarelserne er lagt vægt på retstolkning. Et nationalt eller regionalt certificeringskrav, for 

at virke som tolk i retsvæsenet, betyder ikke, der er tilsvarende krav inden for fx sundhedsvæsenet. 

Men dette udelukker ikke, at social- og sundhedstolkning ligeledes behandles i specialet eller, at 

elementer i et certificeringsøjemed kan overføres fra specifik retstolkning til alle tre sektorer.  

 

Dernæst beskrives overordnet certificeringsløsninger i Australien, Canada og USA. Disse 

oplysninger er behandlet i artiklen A Cross-National Overview of Translator and Interpreter 

Certification Procedures, fra 2013, hvori certificering er undersøgt i 21 vestlige og ikke-vestlige 

lande.  

 

4.2 Komparative elementer 
 

De til EU-rapporten indhentede oplysninger havde til formål at belyse syv punkter, hvoraf, jeg har 

udvalgt fem, der kan fungere som ankre til de i forvejen udvalgte elementer, og som er tilpasset 

danske forhold, som beskrevet i afsnit 1.1. De punkter, der i EU-rapporten gennemgås land for land, 

for så vidt respondenterne har anført, at de findes, og som jeg har fundet anvendelige er: 
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1. Hvert medlemslands sproglige virkelighed, herunder officielle og co-officielle sprog og 

sprogsamfund med behov for juridisk tolkning  

2. Nuværende certificerings- eller akkrediteringsprocedurer  

3. Samarbejde mellem interessenter  

4. Gennemsigtighed i certificeringsprocessen   

5. Post-certificering tilsyn og overvågning (Giambruno, 2014, s. 2) 

 

Punkterne analyseres i afsnit 4.3. For at blive overført i henhold til specialets formål, omformuleres 

de i samme rækkefølge til:  

 

1. Behov for kvalificeret tolkning på flygtninge- og indvandrersprog i alle offentlige sektorer.  

2. Prøveforløb med særlige og ufravigelige krav til sprogbeherskelse, domæne og tolkefærdigheder.         

Under prøveforløb hører også censorkorps.  

3. Tværfaglighed. 

4. Gennemsigtighed.  

5. Fornyelseskrav.  

 

Det første punkt 1 blev behandlet i kapitel 3. De punkt 2-5 i de overførte og omformulerede parametre 

viderebehandles i kapitel 5, i et forsøg på at anvende dem i en dansk sammenhæng.  

 

Der henvises nu til bilag 2, hvori der præsenteres en tabel, der giver et systematisk overblik over alle 

28 medlemslande, og som også giver et overblik over de meget store forskelle, der findes. Fra tabellen 

har jeg udvalgt de lande, der, i hvert fald i overskrifter, imødekommer de elementer en dansk 

certificeringsordning med fordel kan bestå af, for at fungere kvalitetssikrende.  

4.2 Komparativ analyse af 9 EU-lande 
 

Ved en komparativ gennemgang af forskellige landes certificeringsordninger, er det nødvendigt at 

bemærke, at der er stor substantiel og terminologisk diskrepans. Begrebet ’certificeringsordning’ er 

ikke er harmoniseret landene i mellem, og der er forskel på, hvad certificering indebærer. Forskellene 

afspejler sig også i ordvalget, og om det kaldes certificering, licens, kvalificering, registrering, 

akkreditering, autorisation, m.m.  
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Ikke desto mindre er fællesnævneren i de behandlede lande, at kandidaten har skullet aflægge en eller 

flere prøver, og hvis de er bestået, fået et bevis eller certifikat herpå – altså i overensstemmelse med 

den måde ordet certificering benyttes på her, som formuleret i afsnit 1.5. 

 

Oplysninger om den sproglige samtid gives, hvis de fremgår af rapporterne, der udgør grundlaget for 

analysen. Minoritetssprog er inddraget, fordi de giver et billede af den sproglige virkelighed, landet 

befinder sig i, og i de nedenstående tilfælde, hvor der findes certificeringsordninger, har man 

sandsynligvis skullet forholde sig til denne virkelighed også i certificeringsøjemed.  

 

Den sproglige virkelighed har betydning for, hvordan myndigheder og fagfolk i alle lande kan 

kommunikere med borgere. I UK er det optalt, at der i de store byer som London og Manchester 

dagligt tales 153 sprog (Giambruno, 2014, s. 26). Denne sproglige mangfoldighed er næppe unik for 

UK. Sprog krydser landegrænser, og med nye sprog, danner der sig sproglige minoriteter, der på lige 

fod med landets etniske indbyggere, vil have behov for kontakt til det offentlige. Kroatien, Østrig og 

i særdeleshed Slovenien er tre af de udvalgte lande, der sandsynligvis i højere grad end de øvrige, har 

måttet forholde sig til en ny sproglig virkelighed. På grund af deres geografiske placering, oplever de 

det første møde med flygtningestrømmen24, der er taget væsentligt til efter EU-rapportens afslutning, 

og problematikken, dens omfang eller om den har haft betydning, angives derfor ikke.  

 

De 28 medlemslande anerkender samlet 24 officielle sprog, 60 oprindelige, regionale og 

minoritetssprog samt et stort antal sprog, der tales i indvandrersamfundene (Giambruno, 2014, s. 1). 

Det betyder, at der stilles store udfordringer til de forskellige landes retssystemer, men i stor grad 

også til andre institutioner i den offentlige sektor, da det må formodes, flere mennesker kommer i 

berøring med social- og sundhedsvæsnet end retssystemet.  

 

Blandt EU-medlemslandene findes der ikke en harmoniseret standard, der enten løfter opgaven fra 

medlemslandene eller endda fastsætter, hvordan bruger og rekvirent kan sikres kvalificeret og 

kompetent tolkebistand. Standarder varierer fra land til land, i visse nationale sammenhænge endda 

fra retskreds til retskreds. I Belgien findes der regionalt strammere retningslinjer for tolkens 

kvalifikationer, men disse finder ikke gyldighed uden for Antwerpen, og som det fremgik af 

tabellen med besvarelser fra danske retskredse i afsnit 3.4.1.1, afviger Færøerne og Grønland fra 

praksis i Danmark, hvad angår godkendelses- og optagelsesprocedure.  
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I forbindelse med harmonisering af tolkning specifikt inden for retsvæsenet, skal her nævnes, at der 

findes et europæisk tolkedirektiv. Europaparlamentet- og rådets direktiv 2010/64/EU fastslår 

mistænktes og tiltaltes rettigheder i forbindelse med tolkebistand i straffesager, som led i at sikre en 

retfærdig rettergang. Tolkedirektivet er, på visse punkter, mere vidtrækkende end den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention og dansk lovgivning på området (Vikkelsø, 2015, s. 15-16). På 

grund af retsforbeholdet, er Danmark ikke bundet af direktivet. 

 

4.2.1 Belgien 
 

Overordnet minder forholdene i Belgien om de danske, idet der ikke findes en landsdækkende 

certificeringsordning. Danmark og Belgien kan ikke uden forbehold sammenlignes, fordi de sproglige 

forhold er markant forskellige. I Belgien er tre sprog anerkendt som officielle sprog (nederlandsk, 

fransk og tysk) (Giambruno, 2014, s. 4), hvilket gør det svært at drage umiddelbart at drage sproglige 

paralleller. Parallellen eksisterer dog som udgangspunkt, da der ikke findes en landsdækkende 

certificeringsordning, og fx politiet kan indkalde en hvilken som helst tolk til en sag, og 

benytte/sværge vedkommende ind til lejligheden. I retskredsen Antwerpen er der udbygget et 

væsentligt grundigere system, der indebærer certificering. Et samarbejde mellem retskredsen, den 

lokale politikreds, advokatforeningen og universitetet KU Leuven-Antwerp, har ført til en konkret 

certificeringsordning. Certificering består af indledende screeningforløb, der afdækker kandidatens 

skriftlige og mundtlige formåen på nederlandsk og det pågældende fremmedsprog. Kandidaten skal 

bestå 80% for at gå videre. Derefter deltager kandidaten i et undervisningsprogram om juridiske 

forhold, forskellige retsområder, oversættelse og/eller tolkning, der også omfatter noteteknik, og 

primavista-oversættelse og hvisketolkning. Tilgangen er praktisk (bl.a. rollespil og besøg i de 

involverede domstole), og programmet afsluttes med prøver, der kan føre til certificering. Inklusive 

den indledende screening strækker forløbet sig over ca. 150 timer, hvoraf 20 udgør specifik 

tolketræning. Undervisningen foregår på nederlandsk og varetages af akademiske undervisere, 

dommere, advokater og politifolk (Giambruno, 2014, s. 5).  

 

Certificering i Belgien er på nuværende tidspunkt begrænset til Antwerpen, men som omtalt sidst i 

afsnit 3.2, arbejder Belgian Chamber of Translators and Interpreters på at indføre tiltag, der er 

kvalitetssikrende og landsdækkende (Giambruno, 2014, s. 4). I forhold til de etablerede rammer i 
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Antwerpen, der her inkludereret tre parametre, der er den danske optagelsesprøve til Rigspolitiets 

tolkeliste er udeladt: Man tester i fremmedsproget, man sikrer kandidaternes viden om forholdene i 

den sektor, de ønsker beskæftigelse i, og der er lagt vægt på et tværfagligt samarbejde med netop de 

instanser vedkommende vil komme til at samarbejde med. Bortfald af rettigheden til at tolke i 

retsvæsenet fungerer på samme måde som i Danmark, som beskrevet i afsnit 3.4.1, og beror på en 

individuel indberetning. 

 

4.2.2 Kroatien 
 

Kroatien er et interessant paradoks. I Kroatien er der etableret en certificeringsordning for tolke, og 

der findes adskillige professionelle foreninger for tolke, hvoraf flere har autorisation til at træne tolke 

i juridisk tolkning (Giambruno, 2014, s. 7). Men tolkekorpset er alligevel præget af et meget 

svingende niveau, og personer uden erfaring eller uddannelse hyres ofte til at tolke i retten 

(Giambruno, 2014, s. 7). Muligvis svarer disse individers faglige niveau til den uuddannede kategori 

”øvrige” på Rigspolitiets tolkeliste, på trods af, at der i Kroatien er etableret både en formel 

uddannelsesmulighed og en certificeringsordning. 

 

4.2.3 Nederlandene 
 

I Nederlandene er nederlandsk det officielle sprog, men frisisk er anerkendt som co-officielt sprog. 

Andre regionale dialekter er også anerkendt, og udgør ret store sprogsamfund (to millioner mennesker 

taler en regional lavsaksisk dialekt eller limburgisk), og der findes mindre regionale varianter 

(Giambruno, 2014, s. 18). Den sproglige sammensætning adskiller sig dermed fra den danske, hvor 

vi kun har dansk som officielt sprog, men i Nederlandene respekteres sproglig mangfoldighed. Dette 

kommer også til udtryk ved, at undervisnings- og evalueringsforløb for retstolke udbydes på 20 sprog 

gennem et samarbejde med bl.a. videregående uddannelsesinstitutioner og domstolene (Giambruno, 

2014, s. 18). Ansøgere kan deltage i forberedelseskurser, inden de skal tage eksamen i juridisk 

tolkning, og skal inden forberedelseskurset igennem en screening. Hvis det ved screeningen vurderes, 

at ansøgers sproglige færdigheder eller grundlæggende kendskab til det juridiske område er 

utilstrækkelige, vil man fraråde, men ikke hindre, ansøgerens videre deltagelse i forberedelseskurset. 

(Giambruno, 2014, s. 2018). Kurset er overvejende struktureret som et selvstudium, dog med tre 
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timers ugentlig holdundervisning. Det strækker sig over otte måneder og afholdes årligt, hvis der er 

tilstrækkeligt tilmeldte til en given sprogkombination (Giambruno, 2014, s. 18).  

 

Kursets første del er teoretisk, og de kandidater, der til screeningen ikke imødekom de sproglige 

minimumskrav, men insistererede på deltagelse, kan udelukkende følge denne teoretiske, første del. 

For at bestå gælder det for alle, at alle skriftlige prøver skal være bestået (sproglige øvelser, kendskab 

til det juridiske system, kulturel kompetence og tolkeetik) (Giambruno, 2014. s. 18).  

 

Derefter indledes kursets praktiske del, som består af simuleret retstolkning, og i denne del er der 

fokus på tolkefærdigheder. Uanset sprogkombination er kravene ens, og bedømmelsen varetages af 

mindst to eksaminatorer, og et eksamineringsudvalg fører tilsyn. (Giambruno, 2014, s. 18). Det 

nederlandske prøveformat og -forløb er resultatet af et tværfagligt samarbejde, hvori der også 

medvirker professionelle tolke (Giambruno, 2014, s. 18). Kandidater, der består de afsluttende 

eksamener regnes for specialisttolke, og kan optages på en liste over sådanne. For at forblive på listen, 

skal tolken i form af dokumenteret erhvervsaktivitet og fortsat dygtiggørelse inden for faget, forny 

sin registrering hvert femte år. Men tolken kan også slettes af listen, på baggrund af klager om 

manglende faglighed og/eller integritet (Giambruno, 2014, s. 19), ligesom herhjemme. Modsat 

danske forhold, hvor Rigspolitiets tolkeliste fungerer som et uforpligtende tilbud til Justitsministeriets 

institutioner (Vikkelsø, 2015, s. 65), opfordres tilsvarende nederlandske institutioner og aktører (fx 

politi, forsvarere, domstole, m.m.) til benytte registrerede specialisttolke (Giambruno 2014, s. 19), 

hvilket sker med større lethed, da registeret er offentligt.  

 

4.2.4 Slovakiet 
 

I Slovakiet er slovakisk det officielle sprog, men minoritetssprog har status af co-officielle sprog i 

områder, hvor sprogminoriteter udgør 20% af lokalbefolkningen. Dette vedrører især ungarsk, 

tjekkisk, ukrainsk og polsk. Russisk, tysk og engelsk tales også i Slovakiet (Giambruno, 2014, s. 22). 

Slovakiet har indført en certificeringsordning for tolke, og disse er registreret i en oversigt, der 

administreres af det slovakiske justitsministerium. Tolkninger, der vedrører justitsministeriets 

område skal varetages af tolke på listen, mens fx tolkninger, der vedrører det indenrigsministerielle 

(som i Slovakiet omfatter politiet) opfordres til at varetages af disse tolke (Giambruno, 2014, s. 22). 
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Tolke bliver certificerede efter at have bestået en eksamen, der udbydes af fire akkrediterede 

institutter på universiteterne (Giambruno, 2014, s. 22).  

 

Tidligere benyttedes regionale registre over certificerede tolke, men med oprettelsen af et 

landsdækkende register, skal tolke, der ønsker at blive overført til den nye liste, bestå en 

certificeringsprøve inden for en angivet tidsfrist (Giambruno, 2014, s. 22).  Alene for at blive overført 

til den nye liste, skal kandidaten gennemføre et kursus vedrørende ”et mindsteniveau af professionelle 

normer”, kunne dokumentere sine sprogfærdigheder og bestå en eksamen i tolkning. De 

grundlæggende certificeringskrav omfatter en universitetseksamen, fem års erhvervserfaring samt 

almindelige formelle krav (ansøger skal have en ren straffeattest og må ikke være under værgemål) 

(Giambruno, 2014, s. 22). Sprogfærdigheder dokumenters i form af en universitetseksamen i sprog 

eller tilsvarende, og vurderes i hvert enkelttilfælde af justitsministeriet (Giambruno, 2014, s. 22), 

hvilket minder om Rigspolitiets inddeling af tolke og procedure for optag på tolkelisten (afsnit 3.4.1).  

 

Eksamen er designet og administreres af hvert af de førnævnte fire akkrediterede institutter, der er 

underlagt krav om at eksaminere en kandidat, når denne søger om det. Men for de sprog, der er størst 

søgning til, findes der skemalagte og offentliggjorte eksamensdatoer (Giambruno, 2014, s. 22). Det 

fremgår ikke af rapporten, om der opleves en stor forskel i krav og niveau, når hvert udbydende 

institut selv kan tilrettelægge sin eksamen.  

 

Eksamen i tolkning består normalt af en prøve i konsekutiv tolkning, primavista-oversættelse og 

prøvning af kandidatens kendskab til retsvæsenet, professionsnormer, etik og principper om bedste 

praksis (Giambruno, 2014, s. 22). Ansøger får resultatet oplyst umiddelbart efter eksamen, og hvis 

prøven ikke er bestået, skal der gå tre år, inden man kan forsøge igen (Giambruno, 2014, s. 22). 

Certificering kan tilbagekaldes, hvis tolken bliver dømt for en lovovertrædelse, eller tolken kan selv 

bede om at blive slettet fra listen (Giambruno, 2014, s. 23). Ministeriet har ret til at reeksaminere 

tolke hvert femte år, men så vidt vides, er denne mulighed aldrig benyttet (Giambruno, 2014, s. 22). 

Fornyelseskrav omtales ikke yderligere i rapporten, hvorfor det ikke fremgår , om muligheden for at 

reeksaminere kun udnyttes på baggrund af klager om tolken, eller om det opleves som en 

kvalitetssikrende foranstaltning i form af fx stikprøver.  
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4.2.5 Slovenien 
 

Slovenien har en lang tradition for at prøve og certificere retstolke, og der findes et nationalt 

certificeringscenter (Center za izobrazevanje v pravosodju, herefter CIP). Slovensk er det mest talte 

sprog, men i dele af landet er italiensk og ungarsk minoritetssprog. Der er mange indbyggere fra det 

tidligere Jugoslavien, der taler kroatisk, bosnisk eller serbisk, og i Jugoslavien skulle man i sin tid 

aflægge en særlig eksamen for at blive retstolk (Giambruno, 2014, s. 23). De udbudte eksamener er 

ikke blevet ændret i de seneste årtier. Disse består af skriftlig oversættelse til og fra slovensk, samt 

en mundtlig prøvning af grundlæggende kendskab til strafferetssystemet og politisk struktur. Der 

testes ikke specifikt i tolkefærdigheder. Censorerne er retstolke, lingvister og undervisere fra det 

juridiske fakultet. For at blive indstillet til certificeringsprøven skal man have en 

universitetsuddannelse, være slovensk statsborger og have en ren straffeattest (Giambruno, 2014, s. 

23), bortset fra kravet til statsborgerskab. Den skriftlige eksamen udbydes hver måned i Ljubljana, 

og den mundtlige del følger syv dage senere. En kandidat kan aflægge prøve tre gange, men består 

vedkommende ikke tredje gang, skal der gå fem år, inden en eventuel ny test (Giambruno, 2014, s. 

23). Det er obligatorisk for alle kandidater forud for certificeringsprøven at gennemføre et kort 

seminar, der afholdes på CIP, og seminaret undervises af retstolke og juraundervisere. Seminaret er 

en introduktion, men ikke en fyldestgørende forberedelse til certificeringsprøven.  

 

Det slovenske justitsministerium administrerer en tolkeliste, der stammer fra dengang, der var et land, 

der hed Jugoslavien. Listen er ikke blevet revideret siden, og omfatter også tolke, der ikke længere er 

aktive, herunder personer, der ikke længere er i live (Giambruno, 2014, s. 23). Nye regler kræver, at 

tolke fornyer deres registrering på listen hvert femte år, og såfremt tolken ønsker dette, skal der 

fremlægges dokumentation på deltagelse i fem seminarer i løbet af de forgangne fem år (Giambruno, 

2014, s. 24). Efterhånden udbyder mange private sprogskoler og foreninger tolkekurser, hvoraf nogle 

er specialiserede (fx de kurser i retstolkning Slovene Translators Association udbød i 2012 og 2013) 

(Giambruno, 2014, s. 24), hvilket ligesom i Danmark vidner om et behov og en lyst fra tolkenes side 

til at professionalisere sig (se afsnit 3.7). Politiet og asylmyndighederne fører egne lister over tolke, 

hvis arbejde anses for at være tilfredsstillende, på trods af, at ikke alle er certificerede (Giambruno, 

2014, s. 24).  
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4.2.6 Sverige 
 

I Sverige er svensk det officielle majoritetssprog, men siden 2000 har samisk, finsk, Tornedal-finsk, 

jiddisch og romani haft status af oprindelige regionale eller minoritetssprog, der har været talt i mere 

end hundrede år. Svensk tegnsprog er anerkendt som et officielt sprog (Giambruno, 2014, s. 25). Der 

findes mere end 200 indvandrersprog i Sverige, hvoraf de største sprogsamfund udgøres af albansk, 

arabisk, bosnisk, farsi, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, kurdisk, polsk, russisk, serbisk, somali, 

spansk, tysk, og tyrkisk (Giambruno, 2014, s. 25), hvilket svarer til, at vi i Danmark deler seks af de 

største flygtninge- og indvandrersprog med vores naboland25. På trods af et højtudviklet 

certificeringssystem, kan det i Sverige være en udfordring at rekvirere certificerede tolke til alle 

sprog, særligt uden for de større byer (Giambruno, 2014, s. 25). Det er samme problematik, vi oplever 

herhjemme vedr. mangel på tolke (Vikkelsø, 2015, s. 55), og som sandsynligvis ikke bliver mindre i 

kølvandet på en dansk certificeringsordning. Selv om det i nogle tilfælde kan være svært at skaffe 

tolke i den nuværende situation, vil det med største sandsynlighed ikke blive lettere, når 

certificeringsstandarder har reduceret tolkestanden. Det vil sikkert gå værst ud over netop de sprog, 

som tolkes af dem, der svarer til rigspolitiets kategori ”øvrige” (tolke uden uddannelse i hverken 

sprog eller tolkning), og som dækker de sprog der er størst efterspørgsel efter. I et kortere perspektiv 

kan videotolkning være en løsning (hvilket begrundes 5.3) på både geografiske og logistiske 

udfordringer.  

 

I Sverige har man siden 1976 certificeret tolke, og titlen certificeret tolk er en beskyttet titel 

(Giambruno, 2014, s. 25). Tolke certificeres i 40 sprog af Kammarkollegiet, som er en offentlig 

instans. Det er også Kammarkollegiet, der har udviklet certificeringsprøven i samarbejde med bl.a. 

undervisere og repræsentanter fra de svenske tolkes fagforening (Giambruno, 2014, s. 25). Eksamen 

varer fem timer og består af en test, der afdækker ansøgers generelle baggrundsviden samt en 

sprogtest på svensk, der tester kandidatens grammatiske, leksikalske og syntaktiske viden. Der er 

også en specifik terminologiøvelse, hvor kandidater skal oversætte 100 fagtermer til svensk og 60 

fagtermer fra svensk. Fagtermerne er taget fra bl.a. sundheds-, social- og retsvæsenet, og der må ikke 

benyttes ordbøger (Giambruno, 2014, s. 25). Den mundtlig del af prøven tager to timer og består bl.a. 

aktiv tolkning i form af rollespil, hvor talerne/eksaminatorerne har de talte sprog som modersmål. 

Hver taler bedømmer kandidatens præstation på det pågældende sprog, samt tolkestrategi, -teknik og 

andet (Giambruno, 2014, s. 26). Under andet hører også, at tolkens upartiskhed og selvtillid evalueres; 

er tolken tryg ved at afbryde samtalen, hvis der var noget denne ikke hørte eller misforstod?  
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Det er i tolkesituationen væsentligt, at tolken tør give udtryk for eventuelle tvivl, og tage de deraf 

afledte fejl i opløbet, som også anklagerne i Institut for Menneskerettigheders rapport om tolkning i 

retsvæsenet giver udtryk for (Vikkelsø, 2015, s. 41). Certificering skal fornyes hvert femte år. Der 

stilles ikke krav til statsborgerskab eller uddannelsesbaggrund, men det vurderes ekstremt svært at 

bestå certificeringsprøven uden praktisk tolkeerfaring. Når tolken har bestået denne generelle 

certificeringsprøve, er der mulighed for at specialisere sig og aflægge en yderligere prøve til 

certificeret retstolk (Giambruno, 2014, s. 26).  

4.2.7 Tjekkiet 
 

Også i Tjekkiet er det ved lov vedtaget, at retten skal benytte en tolk, der er udpeget af byretten 

(Giambruno, 2014, s. 8). Retningslinjerne for brug af tolke i Danmark kun er vejledende og anses 

som et tilbud (Vikkelsø, 2015 kilde). Ansøgere skal kunne dokumentere uddannelse i oversættelse 

og/eller tolkning, sprog eller beslægtede områder (Giambruno, 2014, s. 8), og skal altså have et fagligt 

grundlag. Ansøger skal kunne dokumentere sprogfærdigheder, fx ved at aflægge Special Language 

Test for Interpreting (minimum niveau C2) (Giambruno 2013, s. 8). Prøven omfatter både sprog- og 

tolkefærdigheder og kulturel viden, og skal aflægges af alle, der ikke er specifikt uddannet i tolkning, 

selv filologer. Alle ansøgere, der ikke har en juridisk universitetsuddannelse skal gennemføre et 28 

ugers undervisningsforløb, bestående af 84 timers undervisning om juridiske forhold og 84 timers 

fagsprogsspecifik undervisning. Undervisningsforløbet afsluttes med en eksamen (Giambruno, 2014, 

s. 8).  

 

Det er ikke muligt at tilbyde undervisningen på alle sprog, men tolkekandidater i engelsk, fransk, 

russisk og tysk kan følge kurset på netop disse sprog (ved EU-rapportens afslutning i 2014). Alle 

andre følger kun første del af kurset på tjekkisk (Giambruno, 2014, s. 8). En udvidelse af denne 

praksis synes velegnet at overføre til en dansk overgangsfase eller certificeringsordning i det hele 

taget, da argumentet jeg ofte møder mod en certificeringsordning er, at der kun er potentielle censorer 

i meget få af de potentielt certificeringskrævende sprog, hvilket gør opgaven er umulig. Denne 

overførsel til en dansk kontekst diskuteres i afsnit (X, løsningsforslag.). Undervisning udbydes én 

gang årligt og selve certificeringsprøven udbydes to gange årligt. Der er etableret et godt tværfagligt 

samarbejde mellem repræsentanter fra retsvæsenet, højere uddannelsesinstitutioner og faglige 

organisationer (Giambruno, 2014, s. 8).  
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Tjekkiet er et nærstudium værd, da et krav til formalia (fx ren straffeattest, bopælsforhold, osv.), er 

at tolken skal være bosiddende i EU eller EØS, og ikke som fx de østrigske og belgiske krav om, at 

tolken skal bo inden for landegrænserne. På Rigspolitiets tolkeliste er i hvert fald to af de godkendte 

translatører/tolke angivet med bopæl i hhv. Sverige og Frankrig (Graversen et al., 2016 11), men det 

må være op til tolken, hvor han eller hun vil bosætte sig og kun tolken selv ved, hvor meget og hvor 

ofte, vedkommende vil rejse mellem to lande. Et modargument mod dette kan være prisen for at 

rekvirere tolken, hvis den betalte transporttid, som nu, starter når tolken går ud af sin hoveddør. Dette 

er et spørgsmål om at formulere en løsning, om at det kun er befordring fra et opholdssted i Danmark 

til arbejdsstedet der honoreres, og tolken må da gøre opmærksom på dette særlige forhold, når denne 

modtager en henvendelse om en tolkeopgave.  

 

4.2.8 UK 
 

I UK tales der i de store byer som London og Manchester dagligt op til 153 sprog, og 300.000 personer 

med bopæl i UK, angav i 2011, at de overhovedet ikke taler engelsk (Giambruno, 2014, s. 26). Der 

er udarbejdet et certificeringssystem for tolke i det offentlige (Diploma in Public Service Interpreting, 

herefter DPSI), og certificerede tolke kan registreres på en landsdækkende oversigt (National Register 

of Public Service Interpreters), men DPSI er ikke en beskyttet titel, og enhver, certificeret som ikke-

certificeret, kan benytte den. (Giambruno, 2014, s. 27).  

 

Domstolene og politiet opfordres til at benytte uddannede DPSI-tolke, der er registreret på den 

landsdækkende oversigt, men det er ikke et krav, og retten tillader i praksis enhver at tolke. 

(Giambruno, 2014, s. 27). Dette har justitsministeriet i 2011 forsøgt at lave om på, ved at centralisere 

udbuddet af tolke, og etablere en rammeaftale med ét kommercielt tolkebureau, der skulle levere tolke 

til retsmøder i UK. Alle led i forbindelse med at kvalitetssikre, rekvirere og lønne tolken skulle 

administreres af dette ene bureau. Et væsentligt antal tolke, med erfaring i politi- og domstolstolkning, 

nægtede at lade sig tilknytte bureauet. I de første måneder efter aftalens ikrafttræden, brød tolkningen 

i det offentlige nærmest sammen, og det er en udbredt overbevisning, at tolkningens kvalitet derfor 

faldt betragteligt (Giambruno, 2014, s. 27). Hensigten bag rammeaftalen var at centralisere og 

effektivisere alt, hvad der er forbundet med tolkning i det offentlige, og selvom aftalen med bureauet 
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stadig eksisterer, har den ikke kunnet erstatte den landsdækkende oversigt, hvorfra tolke kontaktes 

enkeltvis (Giambruno, 2014, s. 27).  

 

På trods af den nuværende usikre situation forbundet med tolkning i det offentlige i UK, er der fortsat 

meget stor søgning til certificeringsprøven DPSI. Ved eksamen evalueres tolkens færdigheder i 

disciplinerne dialog- og simultantolkning, prima vista-oversættelse og skriftlige 

oversættelsesfærdigheder (Giambruno, 2014, s. 28). På flere universiteter er det muligt at uddanne 

sig til tolk på kandidatniveau, hvor der også indgår et modul for tolkning i det offentlige (Giambruno, 

2014, s. 28).  

 

4.2.9 Østrig 
 

Allerede i 1803 indførte man i den østrigske strafferetspleje en bestemmelse, der gjorde det 

obligatorisk at tilbyde tolkebistand til personer, der ikke var det tyske sprog mægtige (Giambruno, 

2014, s. 4). I Østrig vedtog man en særlig lov om retstolke, som blev formuleret i samarbejde med 

praktiserende medlemmer af foreningen Austrian Association of Court Interpreters (Giambruno, 

2014, s. 4), hvilket står i kontrast til det føromtalte daske tværministerielle udvalg, der er nedsat for 

at behandle spørgsmålet om tolkning i retssystemet, men uden at tolke bidrager til arbejdet.  

 

I Østrig er titlen Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher (certificeret retstolk) 

en beskyttet titel, og misbrug straffes med bøde op til €10.000 (Giambruno, 2014, s. 4). I Østrig skal 

en tolk være certificeret for at kunne arbejde i retten, på næsten samme måde som en tolk i det danske 

retssystem skal være godkendt. Fællestrækkene mellem den danske og den østrigske model stopper 

ved selve ansøgningsproceduren og formalia; at kandidaten selv tager initiativ til at ansøge den rette 

instans om et videre optagelsesforløb, hvorefter kandidatens personlige forhold screenes (fx tidligere 

domme). Er den østrigske kandidats forhold i orden, indledes et forløb, der er langt mere udbygget 

og som afsluttes med certificering.  

 

I Danmark sender en potentiel retstolk en ansøgning med angivelse af tolkesprog til Rigsministeriet, 

som foretager samme baggrundstjek og efterfølgende kontakter vedkommendes politikreds, for at 

undersøge behovet for vedkommendes sprogkombination, og eventuelt bestille en optagelsesprøve 

ud i kredsen. I Østrig sender en tolk sin ansøgning til byretspræsidenten i den retskreds, 
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vedkommende er bosat i, og ansøgningen skal indeholde oplysninger, om de sprog vedkommende 

søger at blive certificeret med. Udover krav til at ansøger blandt andet ikke må være under værgemål, 

skal have bopæl i Østrig, ren straffeattest samt erhvervserfaring. Erfaringen skal svare til to år for 

kandidater, der kan dokumentere en akademisk uddannelse i tolkning og fem år for kandidater, der 

ikke kan.  

 

Præstationen bedømmes af en dommer og to eksaminatorer, der er fungerende retstolke i kandidatens 

sprogkombination. I bedømmelsen indgår kandidatens sprogfærdigheder, kendskab til retssystemet i 

Østrig såvel som i det land, hvor kandidatens sprog er hjemmehørende, fagterminologi, kulturel 

kompetence, etik og oversættelses- og tolkningsfærdigheder. Den mundtlige del af prøven tester 

kandidatens formåen inde for den konsekutive disciplin i et juridisk scenarie. Certificeringsprocessen 

skal gentages hvert femte år, og forudsætter dokumenteret arbejdserfaring og fortsat faglig udvikling 

(Giambruno, 2014, s. 4) formentlig i form af deltagelse i forskellige fagrelevante kurser.  

 

4. 3 Sammenfatning af udvalgte certificeringsordninger i EU 
 

Af gennemgangen foroven, fremgår det, at der ikke eksisterer et harmoniseret system for de lande, 

der allerede har etableret certificeringsordninger. Men det fremgår også, at der er et klart ønske om 

at stille krav til tolkning, og at certificeringsprocesserne er markant mere avancerede, end det vi 

kender fra Rigspolitiets tolkeliste, som er det, der i Danmark kommer tættest på kvalitetssikring. Bilag 

2 kategoriserer prøveelementerne således, og landenes certificeringsprocedurer indeholder:  

 

Tolkefærdigheder: I de ovenstående ni landeeksempler er et af det mest udbredte fællestræk, at 

kandidaterne undervises eller prøves i deres tolkefærdigheder (i syv lande). I opstillingen i afsnit 4.2 

om komparative elementer, kaldes det kandidatens præstation i en simuleret tolkesituation, og 

praktiseres i Belgien, Kroatien, Nederlandene, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet og UK.  

Domæne: Der er også syv lande, der prøver og/eller underviser i viden om grundlæggende principper 

inden for fagområdet, herunder tilhørende terminologi, men det er ikke helt de samme som ovenover. 

Det drejer sig om Belgien, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet og Østrig.  

Sprogbeherskelse: I seks lande undervises eller prøves kandidatens faglige niveau i landets officielle 

sprog samt fremmedsprog. Disse er Belgien, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien og Østrig. Det skal 
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her tilføjes, at Slovenien i sin besvarelse har angivet, at det nationale certificeringscenter CIP tester 

kandidatens færdigheder til og fra slovensk på skrift, hvorfor det er svært at vurdere, hvor anvendelig 

en sådan test er i forhold til i praksis at vurdere tolkning på et funktionelt niveau, medmindre testen 

suppleres med en mundtlig øvelse.   

 

Med udgangspunkt i oplysningerne i bilag 2, om hvilke parametre EU- landene tester, kan indholdet 

i mit punkt 2, prøveforløb med særlige og ufravigelige krav til sprogbeherskelse, domæne, 

tolkefærdigheder og censorkorps, uddybes, således at certificeringsprøven bør indeholde prøvning af: 

 

Kandidatens faglige niveau i landets officielle sprog samt fremmedsprog svarer til 

sprogfærdigheder. 

Kandidatens viden om grundlæggende principper inden for fagområdet, herunder tilhørende 

terminologi svarer til domæne. 

Kandidatens præstation i en simuleret tolkesituation svarer til tolkefærdigheder.  

Censorkorps er et vigtigt underpunkt til elementet prøveforløb. Det angives, at til eksamen i 

Slovenien deltager retstolke, lingvister og undervisere fra det juridiske fakultet som censorer. I Østrig 

udgøres bedømmelsespanelet af en dommer og to eksaminatorer, der er retstolke med samme 

sprogkombination som kandidaten. Denne tværfaglighed sikrer relevans og anvendelighed. 

 

Samarbejde mellem interessenter muliggør, at alle interessenter bidrager med deres særlige 

perspektiver. Det samarbejde, der oftest findes i EU-lande, der har et sådant, foregår oftest mellem 

myndigheder og universiteter eller lignende. Samarbejde er ikke videre defineret, det rapporteres dog, 

at et sådant oftest er uformelt og uregelmæssigt (Giambruno, 2014, s. 40). Uddannede, erfarne og 

eventuelt certificerede tolke, er ikke altid involverede i certificeringsforløb.  

 

Tværfaglighed sikrer relevans og anvendelighed. De ovenstående lande angiver, at der på forskellig 

vis har været et tværfagligt samarbejde under forskellige stadier af deres respektive 

certificeringsforløb. Certificeringsforløbet i Sverige er udviklet af Kammarkollegiet i samarbejde 

med bl.a. undervisere og repræsentanter fra de svenske tolkes fagforening. I Nederlandene er 

prøveformatet udviklet i samarbejde med bl.a. professionelle tolke, og undervisning og eksaminering 

udbydes gennem et samarbejde med bl.a. videregående uddannelsesinstitutioner og domstole.  

Uddannede og erfarne tolke benyttes i trænings- og eksamineringsforløb, men indgår ikke altid i 
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samarbejdet vedrørende udarbejdelse af certificeringsordninger. Dog angav Østrig, at praktiserende 

medlemmer af Austrian Association of Court Interpreters deltog i formuleringen af loven om 

retstolke.  

 

Det sidste punkt omhandler post-certificering tilsyn, eller det som i mit forslag kaldes fornyelseskrav. 

Her angiver Belgien (Antwerpen) og Tjekkiet ikke, om der findes et sådant krav, mens Kroatien, 

Nederlandene, Slovenien, Sverige og Østrig angiver, at sådanne krav findes, og at der bestemte 

tidsfrister. For Slovakiets vedkommende formuleres det således, at justitsministeriet har ret til at 

reeksaminere tolke hvert femte år, men at dette muligvis aldrig er praktiseret.  

 

4.4 Andre lande 
 

I afsnit 4.2 var der flere anvendelige elementer at bygge videre på. Det er også interessant at se, 

hvordan store nationer, griber opgaven an. Nedenstående landeinformation er oversat fra engelsk 

(Hlavac, 2013). Tidsskriftet og teksten i sin helhed omfatter både tolkning og oversættelse. De 

oversatte tekststykker omhandler kun tolkning.   

 

4.4.1 Australien  
 

I Australien administreres certificeringsprocessen af the National Accreditation Authority for 

Translators and Interpreters (NAATI), som ejes i fællesskab af den australske forbundsregering samt 

alle otte delstats- eller territoriale regeringer. NAATI har bevilliget certificering i oversættelse, 

tolkning, og tegnsprogstolkning på 116 sprog, og udbyder prøve i 60 af disse. Det er vigtigt at 

bemærke, at certificering i Australien ikke er en følge af lovgivning eller juridiske krav, som individer 

skal leve op til for at kunne virke i tolknings- og oversættelsesbranchen. Derimod afspejler 

certificeringen regeringsvedtagne standarder og færdigheder kategoriseret efter niveau, som udbydere 

af tolkning eller oversættelse bør besidde, såfremt de hyres af føderale, statslige eller territoriale 

institutioner eller organisationer. NAATI-certificering er efterhånden blevet en rettesnor for 

standarder inden for oversættelse og tolkning i Australien, hvilket er opnået gennem statslig politik 

snarere end lovgivning. Der findes fire certificeringsniveauer, der er inddelt i kategorier (den øverste 

titel er den hierarkisk laveste), og som NAATI benævner  
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 ”Paraprofessional Translator or Paraprofessional Interpreter 

 Professional Translator or Professional Interpreter 

 Advanced Translator or Conference Interpreter 

 Advanced (Senior) Translator or Conference (Senior) Interpreter.”26 

 

NAATI-certificering kan opnås på fem måder, hvoraf den ene er ved at bestå en NAATI-

akkrediteringstest. Som tillæg til opgaver i tolkning og oversættelse, indeholder NAATI-prøven 

spørgsmål omhandlende etik og viden om sociokulturelle karakteristika i det australske samfund samt 

i det land fremmedsproget er hjemmehørende i. NAATI har også et ”anerkendelsessystem” i de sprog, 

NAATI ikke udbyder certificering i, men dertil hører krav om dokumenteret relevant 

erhvervserfaring. I sådanne tilfælde skal kandidater dokumentere (a) passende sprogfærdigheder i 

engelsk samt (b) et gennemført forberedelseskursus. I øjeblikket anbefales det, at forberede sig inden 

prøven, men det er ikke obligatorisk.  

 

De fleste højere uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse i oversættelse og tolkning, er også 

godkendt til at varetage NAATI-prøver. For størstedelens af de sprog NAATI udbyder prøver i, er en 

bestået test den sædvanlige vej til certificering. Dog betyder en høj efterspørgsel efter 

uddannelsesmuligheder i meget populære sprog, som fx kinesisk (mandarin), sammen med en 

stigning i antallet af uddannelsesudbydere, at 70% af NAATI-certificeringer i 2011 blev givet på 

baggrund af gennemført studium i oversættelse og/eller tolkning, der afsluttes med eksamen (Hlavac, 

2013, s. 41), og altså ikke alene førnævnte NAATI-prøve, hvortil der ikke afholdes andet end korte 

forberedelseskurser. Ikke desto mindre forholder det sig sådan for størstedelen af de 60 sprog, som 

NAATI udbyder certificering i, at aflæggelse af certificeringsprøven, stadig er den oftest benyttede 

vej til certificering (Hlavac, 2013, s. 41). Det vil altså sige, man i Australien har taget højde for at 

selve certificeringsprøven, selvom den omfatter 60 sprog, ikke kan dække hele efterspørgslen. På 

hjemmesiden tilbyder NAATI tilbyder sample test, så interesserede kan teste, om de er parate til at 

deltage i certificeringsprøven.  

 

Der findes faglige sammenslutninger, der repræsenterer tolke og oversættere i Australien.  De 

vigtigste er the Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT). NAATI bifalder ikke 

blot AUSITs fagetiske principper for tolke og oversættere; NAATI certificeringstest omfatter 

kandidaternes kendskab til AUSIT fagetiske principper (Hlavac, 2013, s. 41). 
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4.4.2 Canada  
 

I Canada er det ikke et lovkrav, at en tolk skal være certificeret. En tolk kan dog opnå certificering, 

som udstedes af de relevante myndigheder på provins-basis. The Canadian Translators, 

Terminologists, and Interpreters Council (CTTIC) er ansvarlig for at certificering af tolke udføres 

efter same standarder over hele landet, og administrerer også de eksamener, der fører til certificering. 

I Canada kan certificering opnås på tre måder; via en portefølje, der beviser 

translatørens/oversætterens professionelle virke, via en mentorordning (i øjeblikket kun Québec og 

New Brunswick) og via en certificeringseksamen. Erfarne tolke, der ikke har et anerkendt 

eksamensbevis, og hvis uddannelse ikke anerkendes som svarende til det niveau eksamensbeviset 

kunne bekræfte, men som kan bevise mindst fem års arbejdserfaring på området, kan indstilles til 

portefølje-certificering (Hlavac, 2013, s. 44). 

 

I Québec fører mentorordningen (udbydes af Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes 

agréés du Québec (OTTIAQ)) til certificering efter en række møder fordelt ud over mindst seks 

måneder. I løbet af perioden vurderer mentoren kandidatens arbejde, drøfter alle aspekter ved den 

professionelle ydelse, foreslår mulige arbejdsområder, evaluerer kandidatens udvikling og foreslår 

forbedringer. Ved mentorordningens afslutning evaluerer mentor kandidatens duelighed i forhold til 

at beskæftige sig professionelt med området, og indstiller vedkommende til en certificeringskomité. 

Når mentorordningen er afsluttet og kandidaten opfylder OTTIAQs kriterier, bliver kandidaten 

certificeret. I New Brunswick ligner mentorordningen ovenstående, men varetages af Corporation of 

Translators, Terminologists and Interpreters of New Brunswick (CTINB), der er medlem af CTTIC27.   

 

En af CTTICs hovedopgaver er at sikre konsekvent, landsdækkende anvendelse af certificeringen. 

Dette har to formål: at standardisere adgangen til professionen samt at føre opsyn med 

sprogarbejderens færdigheder, når denne er tilknyttet regionale og territoriale organisationer. The 

Board of Certification rapporterer til CTTICs bestyrelse og formulerer certificeringskriterierne. Det 

fører også opsyn med de metoder og procedurer, der anvendes til evaluering af kandidater (Hlavac, 

2013, s. 44).  
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Titlerne certificeret tolk, certificeret terminolog og certificeret translatør anerkendes nu i provinserne 

New Brunswick, Ontario, Québec og British Columbia. The Association of Translators and 

Interpreters Ontario (ATIO), CTINB, OTTIAQ, og the Society of Translators and Interpreters of 

British Columbia (STIBC) har efter mange års arbejde med ledende eksperter fra de pågældende 

provinser i spidsen, opnået at disse beskyttede titler blev indført (Hlavac, 2013, s. 44). 

 

I Canada findes nogle af verdens ældste institutioner inden for tolkning og oversættelse.  Det 

landsdækkende Translation Bureau, som spiller en “hovedrolle i terminologisk standardisering for 

den canadiske regering, og standardiserer ordforrådet på forskellige områder af regeringens virke”, 

blev grundlagt i 1934, ATIO blev grundlagt i 1920 og OTTIAQ i 1940 (Hlavac, 2013, s. 45).  

4.4.3 USA 

 

Der er mange og varierede uddannelsesforløb for tolke og oversættere i USA. Certificering af 

oversættere varetages af én, betydningsfuld organisation, the American Translators Association 

(ATA), mens certificering af tolke foretages af diverse statslige myndigheder, der for fleres 

vedkommende inddeler tolkning i underkategorier efter fagområde (fx sundhed) (Hlavac, 2013, s. 55) 

 

I forhold til retstolkning er det the National Center for State Courts, der administrerer the Consortium 

for Language Access in Courts, som koordinerer prøver for retstolke i ude i staterne. Selvom 40 af 

de 50 stater officielt deltager i konsortiets arbejde, er der kun 12 stater, der på nettet stiller oplysninger 

om deres testcentre til rådighed. Prøven til retstolk består af en primavista-oversættelse i begge sprog 

samt konsekutiv og simultantolkning. Der arbejdes for at retstolke med certificering i én stat, skal 

kunne anerkendes på samme måde i en anden. Retstolke repræsenteres nationalt af brancheforeningen 

National Association of Judiciary Interpreters and Translators (NAJIT), som har mere end 1200 

medlemmer (Hlavac, 2013, s. 55). 

 

Tolkning i sundhedsvæsenet i USA ”har udviklet sig fra at være en ad-hoc funktion varetaget af 

utrænede, tvivlsomt tosprogede individer i retning af en solid profession, der er optaget af faglig 

dygtighed og etisk praksis” (Beltran Avery, 2003, s. 100). I 2009 lancerede National Board of 

Certification for Medical Interpreters et national certificeringssystem med skriftlige og mundtlige 

prøver omfattende følgende kategorier: skriftlig engelsk, primavista-oversættelse, konsekutiv 

tolkning, medicinsk terminologi, den medicinske tolks rolle, kulturel kompetence, viden om praksis 
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i sundhedsvæsnet samt regler og lovgivning. (National Board of Certification for Medical 

Interpreters, 2011). Nogle stater har foreninger for tolke i sundhedssystemet, men i næsten 20 år har 

paraplyorganisationen the National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC) på tværs af 

staterne varetaget individuelle medlemmer og foreningers interesser. NCIHC har været involveret i 

aktiviteter på både stats- og nationalt niveau blandt politiske beslutningstagere, for at fremme adgang, 

kvalitet og træning inden for tolkning (Hlavac, 2013, s. 56).  

 

Det store antal af myndigheder, der udsteder certificeringsbeviser og brancheorganisationer, der 

samarbejder om disse eller repræsenterer medlemmer, der har opnået certificering, kan foranledige 

til at tro, at certificering er obligatorisk for at kunne tolke for statslige elle nationale opdragsgivere. 

Mikkelson (2007) oplyser at certificering ikke er en forudsætning for ansættelse i den nationale 

regering og at de, der ansættes dér, har mange forskellige forudsætninger for at varetage arbejdet. Det 

er tilsyneladende kun inden for juridisk og visse områder under medicinsk tolkning, der kræver 

certificering (Hlavac, 2013, s. 56).  

 

På samme måde som i EU er der altså et ureguleret marked, der afspejler sig i kvaliteten af 

ydelserne, og de strukturelle uoverensstemmelser mellem certificeringsformerne, i både USA og 

EU, gør det svært at gennemskue markedet. Som et eksempel på en sådan uoverensstemmelserne, 

nævner Hlavac (ibid.), ”at medlemskab af organisationer, der fortrinsvis er professionelle 

organisationer, ikke er begrænset til medlemmer, der har opnået certificering i deres specifikke 

felt”. Det vil sige, at også uerfarne, ikke-certificerede (hvor altså en organisation ikke kræver 

certificering), kan præsentere sig som professionelle tolke. Den type dobbeltoptag er et problem, 

hvis det for den, der bestiller tolkning ikke er gennemsigtigt, hvem foreningens medlemmer reelt er, 

og hvis tolkens præcise tilknytningsgrundlag til foreningen ikke fremgår umiddelbart. 

 

 

 

 

4.5 Udenlandske prøveformater i forbindelse med certificering 
 

”De fleste lande, der ikke har certificeringsorganer, har ikke haft behov for dem, fordi det var 

uddannelsesinstitutionerne, der varetog både uddannelse og kvalitetssikring. Dermed kunne en 
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kandidat, der havde fået bevis på sin kunnen, få adgang til arbejdsmarkedet uden yderligere 

verificering” (Hlavac, 2013, s. 57). Hlavac argumenterer, at det beskrevne system fungerer godt – 

så længe udøvere (tolke) og klienter befinder sig i samme land, og så længe, der er er 

overensstemmelse mellem de sprog uddannelsesinstitutionerne uddanner fx tolke i, og de sprog, de 

skal tolkes (ibid.)  

 

De udbudte sprog på de fleste europæiske universiteter, som man har kunnet uddanne sig i som tolk 

eller oversætter, har traditionelt været engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk, og afspejler ikke 

behovet for tolkning i den typisk mere komplekse demografiske sammensætning. Hlavac forklarer, 

at bl.a. mellemøstlige og subsahariske sprog er underrepræsenteret på uddannelsesinstitutionerne, og 

derfor er tolkning præget af et meget ujævnt niveau, der varetages af uuddannede, sommetider 

frivillige tolke28, der ikke i praksis kan leve op til det, der kræves af dem i en tolkesituation. Manglen 

på formaliseret uddannelse og certificering medfører, at mange potentielle tolke afholder sig fra at 

overveje en levevej inde for tolkning, når de oplever, at tolkefagets lavstatus kan betyde lav indtægt 

og lav tilfredshed i jobbet. En medvirkende faktor til dette er fraværet af certificeringsorganer. De 

europæiske lande har indført tilpassede certificeringsprocesser, der kan finde anvendelse på alle 

sprog, og det er derfor sandsynligt at kvaliteten af tolkning bliver forbedret (ibid, s. 58). 

 

Hvordan begrebet certificeringsordning opfattes, og hvordan et land forholder sig til det, varierer fra 

land til land. I bilag 3 beskrives Japans certificeringsløsning, der adskiller sig så markant fra de i 

specialet omfattede lande, at det ikke er inddraget. Det er dog et godt eksempel på, hvilken rolle 

certificering også kan spille. 
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5. Et certificeringsdesign 
 

Der findes gode hensigter og opråb fra fagfolk og andre interessenter til myndighederne om at 

iværksætte en certificeringsløsning i Danmark. Men der ikke eksisterer endnu ikke et dansk bud på 

et certificeringsdesign, og der findes ikke materiale på dansk, der forklarer en interesseret læser, 

hvordan et løsningsspektrum ser ud eller, hvilke parametre en løsning kan bygge på. Hensigten med 

specialet har fra starten været at formulere et produkt, der kan fungere som løftestang for en debat 

om certificering.   

 

I kapitel 3 er der afdækket et samlet certificeringsbehov og et certificeringsønske fra tolkenes side.  

Et yderligere behov, der bør overvejes er en samlet faglig repræsentation.     

 

Ligesom andre faggrupper skal tolke, for at blive og forblive dygtige, holde sig ajour med udvikling 

på deres eget felt samt de fagområder, de beskæftiger sig med. Det er tolkens eget ansvar, men aktuelt 

er tolke ikke fagligt organiseret og repræsenteret af en fagorganisation, der på samme måde som de 

faggrupper tolke samarbejder med (læger, fængselsbetjente, socialrådgivere, advokater, politifolk, 

m.m.), kan formidle ny, relevant viden. Derfor skønner jeg det nødvendigt at etablere en faglig 

repræsentation, der varetager tolkenes interesser, ikke blot inden for arbejdsforhold, men også i 

forhold til at kunne dygtiggøre sig og holde sig ajour.  

 

I forhold til dygtiggørelse blev det i afsnit 1.4 nævnt, hvilke tolkeuddannelser og professionelle 

tolkeprofiler der findes. Det er offentlige, formaliserede og strukturede uddannelser, og selvom de 

dermed ikke er omfattet af dette speciale, bør det kort inddrages, at der er væsentlige forskelle i 

udgifter forbundet med de fire studier.  

 

De to profiler, der er højest kvalificerende inden for erhvervssprog, er konferencetolkeuddannelsen 

(EMCI) og translatøreksamen. Sidstnævnte kan opnås via et cand.ling.merc-studium med profilen 

tolk/ og translatør eller som privatist. Som privatist afholder kandidaten selv udgiften til eksamen 

(22.400 kr.) og på EMCI er der også egenbetaling (20.000 kr.). Uddannelsen til tegnsprogstolk er SU-

berettiget, og sprogofficerer får løn under uddannelsen.  
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EMCI udbydes ikke i øjeblikket, men muligheden kommer muligvis i Aarhus, inden Danmark igen 

har formandskabet for EU i 2025. Translatøreksamen på CBS kan udbydes heller ikke på nuværende 

tidspunkt. Det som angivet i afsnit 1.4 er det for begges vedkommende eksamener, der kræver 

særdeles gode sprogfærdigheder på både dansk og fremmedsprog, og træning i tolkefærdigheder. 

Uddannelserne til tegnsprogstolk og sprogofficer er nicher, der sandsynligvis ikke relevante for 

størstedelen af den nuværende tolkestand, og som det danske samfund muligvis heller ikke har behov 

for flere tolke i. Dermed er tolke i det offentlige i realiteten afskåret fra at opkvalificere sig, og må 

nøjes med det nuværende kursusudbud, der er gennemgået i 3.7.  

 

De ovennævnte uddannelser giver ikke et komplet billede af historiske og aktuelle veje til 

kvalificering, og der tages ikke højde for eventuelle private uddannelsesmuligheder. Der findes ikke 

på nuværende tidspunkt mulighed for at uddanne sig inden for de vigtigste flygtninge- og 

indvandrersprog.  

5.1 Løsningsforslag 
 

I afsnit 4.2 nåede jeg frem til de grundlæggende elementer et løsningsforslag til en ordning kan 

baseres på. Med 1. Behov for kvalificeret tolkning på flygtninge- og indvandrersprog i alle 

offentlige sektorer afdækket i kapitel 3, diskuteres i det følgende, implementering af de øvrige 

punkter: 

 

2. Prøveforløb med særlige og ufravigelige krav til sprogbeherskelse, domæne og tolkefærdigheder.         

Under prøveforløb hører også censorkorps.  

3. Tværfaglighed. 

4. Gennemsigtighed.  

5. Fornyelseskrav.  

 

5.1.1 Certificeringsforløb 
 

Ved certificeringsforløb forstås ikke bare selve udprøvningen, der fører til certificering, men også det 

forudgående forløb. Det forudgående forløb skal sikre kandidatens faglige modenhed så godt som 

muligt inden en specifik test.  
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Screening:  

 

Det forekommer ikke relevant at stille adgangskrav om erhvervserfaring og uddannelse, når så stor 

en del af det nuværende tolkekorps har en udefineret baggrund. Da man ved implementering af en 

certificeringsordning formodentlig vil have en overvægt af uuddannede, dog erfarne tolke, vil det 

være interessant og lærerigt at lytte til de erfaringer de har gjort sig i deres arbejdsliv. Den 

forudgående optagelsesprøve vil kunne give indsigt i, hvordan mennesker, der indtil nu har virket 

uden et fagligt og akkrediteret sikkerhedsnet, har grebet sproglige og tolketekniske vanskeligheder 

an. Derfor mener jeg, man bør høste det råmateriale, disse tolkes viden og strategier udgør, og 

registrere de oplysninger de kan give. Når der foreligger et anvendeligt corpus af besvarelser, kan 

man søge efter fællesnævnere, afvigelser, m.m., til fremtidig forskning inden for feltet, til 

erfaringsudveksling med andre lande, herunder som dansk bidrag til en mulig, fremtidig EU-

harmonisering, og til udbygning af en til den tid etableret dansk certificeringsordning.  

 

Forløbet bør være præget af gennemsigtighed, og kandidaterne bør gøres bekendt med den indledende 

samtales formål (at indhente viden om tidligere eventuelt autodidakte tolkestrategier). Det bør 

naturligvis tilstræbes, at samtalen ikke har karakter af konfrontation, men derimod ligeværdig dialog, 

der tager udgangspunkt i en formodning om et ønske om faglig dygtiggørelse om og bedre 

jobperspektiver.   

 

Giambruno diskuterer muligheden for en harmonisering af certificeringsordninger i EU. Jeg tror ikke, 

tiden er moden for den danske tolkestand. Selvom mange af rigspolitiets tolke i kategorien øvrige kan 

være erfarne og kompetente, uden at have været igennem et formalisereret uddannelsesforløb, inden 

for hverken sprog eller tolkning, er der, når listen udgøres af 80% øvrige, sandsynlighed for at mange 

ikke består en indledende screening.  

 

Man kan indledningsvis lave et screeningsforløb som de ovenstående landeeksempler, og stille 

spørgsmål, der udspringer af tolkens hverdagssituationer, og tale om, hvilke overvejelser tolken har 

gjort sig uden at korrigere eller på nuværende tidspunkt undervise. Herved screenes også kandidatens 

danskfærdigheder, og man kan, som i Nederlandene, forsøge at fraråde, at en tolk deltager i selve 
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certificeringsforløbets indtil tolkens færdigheder har nået et niveau, der vil kunne føre til at også den 

anden, praktiske del kan følges og bestås.  

 

Det belgiske undervisningsprogram virker enkelt, effektivt, ideelt. Certificering består af indledende 

screeningforløb, der afdækker kandidatens skriftlige og mundtlige formåen på nederlandsk og det 

pågældende fremmedsprog. Kandidaten skal bestå 80% for at gå videre. Derefter deltager kandidaten 

i et undervisningsprogram om juridiske forhold, forskellige retsområder, oversættelse og/eller 

tolkning, der også omfatter noteteknik, og primavista-oversættelse og hvisketolkning. Tilgangen er 

praktisk (bl.a. rollespil og besøg i de involverede domstole) og munder efter beståede prøver ud i 

certificering. Inklusive den indledende screening strækker forløbet sig over ca. 150 timer, hvoraf 20 

udgør specifik tolketræning. Undervisningen foregår på nederlandsk og varetages af akademiske 

undervisere, dommere, advokater og politifolk (Giambruno, 2014, s. 5).  

 

Man kan med fordel kopiere det nederlandske eksempel, som følger de tre vigtigste elementer som 

angivet i 4.2. Det nederlandske undervisningsforløb er meget overførbart med sin opdelte teoretiske 

og praktiske inddeling, på selvstudiebasis, hvor nogle tolke kun kan følge det teoretiske del. I en 

dansk sammenhæng kan denne indeholde teoretisk undervisning om grundlæggende principper og 

strukturelle forhold indenfor social-, sundheds- og retsvæsenet, og den dertilhørende terminologi, og 

sædvanlige problematikker en tolk kan komme ud for i de respektive sektorer. I den teoretiske del 

bør der også undervises i de tolkeetiske principper. Tolken prøves i disse teoretiske discipliner, og 

kan fortsætte til næste praktiske træningsforløb i tolkefærdigheder.  

 

 

Sprogbeherskelse: I afsnit 4.2.2 om Tjekkiets praksis om undervisning med henblik på certificering, 

blev det beskrevet, at kun engelsk, fransk, russisk og tysk kunne tilbydes som undervisningssprog, 

og at resten af de potentielle tolke kun fulgte den tjekkiske del af forløbet. Den praksis synes velegnet 

at overføre til en dansk overgangsfase, da argumentet imod en certificeringsordning ofte er, at der 

kun er potentielle censorer i meget få af de potentielt certificeringskrævende sprog. Fx omfatter 

Rigspolitiets tolkeliste 140 sprog og dialekter, der næppe kan dækkes af censorer, der skal være både 

fag- og sprogkyndige. Til gengæld har vi i Danmark meget dygtige, uddannede og erfarne tolke på 

fire af de ti mest efterspurgte sprog, og andre erfarne, kompetente tolke derudover, der i samarbejde 

med fagfolk fra andre felter vil kunne varetage opgaven. Såfremt et certificeringsforløb opdeles i et 
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modul med fagligt, strukturelt indhold og et andet med fagspecifik terminologi, der kræver et delvist 

selvstudium, vil man kunne dække bredt og i hvert fald højne standarden fra den nuværende.  

 

En løsning indeholdende selvstudium skal naturligvis formuleres, så den favner så bredt som muligt 

i stedet for at afskrække kandidater, der ikke nødvendigvis er meget boglige. En tolk skal kunne 

skrive, læse, og forstå, som anført i afsnit 3.2, skal kunne håndtere primavista-oversættelser. Tolke 

kommer i mange situationer ud for, at skulle gengive skriftlige oplysninger mundtligt.   

 

 

5.1.1.1 Mentorordning 
 

Efter canadisk forbillede kan det med fordel overvejes at implementere en mentorordning, hvorunder 

en tolkekandidat vejledes og følges tæt af en erfaren tolk. Mentoren indstiller kandidaten til en 

certificeringsprøve. Selve ordningen beskrives overordnet i 4.4.2. I en dansk kontekst kan mentor 

indstille kandidaten til certificeringsprøvens første del, efter nederlandsk forbillede, altså hvor 

kandidaten deltager i et teoretisk forberedelseskursus. Mentoren kan følge tolken tæt, men er ikke 

ansvarlig for tolkens tilegnelse af terminologi, m.m., som skal opnås ved selvstudium.  

 

Især under et muligt selvstudium vil det være en fordel at tilkoble en fagkyndig mentor, som i den 

Canadiske ordning, der måske ikke kan afklare terminologiske spørgsmål, men som i hvert fald kan 

hjælpe med at afklare betydningen af termer og problematikker, så tolken lettere kan spore sig ind på 

et fornuftigt parafrase- eller oversættelsesvalg. En sådan målrettet indsats kan muligvis ikke gøres på 

et tidsbegrænset modul med flersprogede deltagere, hvorfor en specifik, men generelt dansksproget 

indsats vil kunne hjælpe tolken.  

 

I afsnit 4.2.8 nævntes det, at er er mangel på tolke i Danmark. Det kan en certificeringsordning næppe 

rette op på, da certificeringskrav snarere vil reducere tolkestanden, men en måde at imødegå 

problemet, er at implementere mentorordningen efter canadisk forbillede. Den nuværende store 

ukvalificerede tolkestand taget i betragtning, er det nødvendigt at tænke i løsninger, der favner bredt, 

men målrettet, især i lyset af den allerede eksisterende mangel på tolke. Som Hlavac skriver vil 

indførelsen af en certificeringsordning ikke blot formalisere tolkning som professionel beskæftigelse; 

det vil også tiltrække potentielle tolke (Hlavac, 2013, s. 58). 
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Det bør også overvejes om man i samme forbindelse kan tilføje en for Danmark helt ny fagkategori, 

der også er efter canadisk forbillede, nemlig titlen som terminolog.  Måske vil der være et fagligt 

perspektiv deri, for de højtkvalificerede translatører og tolke, der findes på nuværende tidspunkt. 

Mentorordningen vil kunne varetages af disse terminologer, der med deres erfaring og kompetencer 

vil kunne fungerer som vejledere, selvom de ikke nødvendigvis deler sprogkombination med 

kandidaten.  

 

Indfører Danmark en certificeringsordning for tolke, er det min anbefaling, at der i stedet for 

overordnet enslydende retningslinjer, som de foreligger på nuværende tidspunkt, formulerer et 

tolkeløfte eller et tolkekodeks. Et løfte bestående af ufravigelige regler i stedet for anbefalinger og 

retningslinjer, der kan tilsidesættes, og som gælder på tværs af sektorerne, og som tager udgangspunkt 

i de tolkeetiske principper. Reglerne kan, som fx lægeløftet, fungere som fagligt og etisk pejlemærke, 

men også være med til at holde moralen højt i et fag, der i Danmark i høj grad savner 

professionalisering. Om man vælger at formulere et kodeks, et løfte, bør det være gældende for alle 

tolke i det offentlige, og ikke sektorbestemt, da arbejdsmarkedet for tolke, som beskrevet i afsnit 3.3 

er flydende, og tolke bevæger sig ind og ud af de forskellig fagområder.  

 

Kørekortsanalogien bruges ofte i forbindelse med nybegyndere eller det, at begive sig ud i ukendt 

terræn. Den kan også bruges her. I Danmark må man ikke føre bil uden kørekort. Ingen spørger hvor 

mange timer, man har læst på sin teori, eller hvor mange køretimer, man har haft. Man skal igennem 

et fastsat forløb og derefter vurderes det om man er egnet til at føre bil. Det giver andre trafikanter en 

sikkerhed for, at man bevidst om sit ansvar i trafikken. Det er ikke anderledes for en tilsvarende 

certificering for tolke, der kræver at alle, der gerne vil tolke for det offentlige, skal bestå en prøve. 

Der skal ikke være et krav om uddannelse eller årelang erfaring. Kravet for at bestå, må være at man 

ved selve prøven vurderes kompetent til at tolke. På den måde fungerer en certificeringsordning som 

et kørekort, idet det bekræfter et vist kompetenceniveau, der stilles til sikkerhed overfor brugere så 

vel som det offentlige.  

 

Det er nødvendigt at have forståelse or, at nye bilister for et første først skal tilegne sig færdigheder 

efter erhvervelsen af deres kørekort, for det andet og at de vil komme ud for nye uforudsete oplevelser 

i trafikken. Tilsvarende skal ny-certificerede tolke først lære at tolke i praksis, og eventuelt fralægge 



 

 

62 

 

sig dårlige vaner. Derfor er det vigtigt med formel træning, så de ved, hvad der forventes, og hvad 

der er rigtigt og forkert at gøre i forskellige situationer. En certificering er en kollektiv målestok, men 

stadig kun et grundlag for faglig videreudvikling og dygtiggørelse.  

 

5.1.2 Tværfaglighed  
 

En certificeringsordning bør indeholde en formulering til tværfaglighed og samarbejde, der er 

gennemgående for hele certificeringsforløbet, og som er til fordel for alle interessenter.  

 

Tolke skal være fagligt og terminologisk rustet til deres opgaver. Det kan ske ved, at tolke deltager i 

undervisning på forskellige institutter og opnår viden om det fagområde, de gerne vil beskæftige sig 

indenfor. Udveksling eller praktik på fx politiskolen eller medicinstudiet. Samtidig vil 

udvekslingsstedets studerende lære om brug af tolk. Det vil være en gensidig udveksling af viden.  

 

Flere læger udtrykker ”at dét at anvende en tolk på den rigtige måde ikke nødvendigvis er en medfødt 

evne – det er noget der skal læres” (Vikkelsø, 2014, s. 72), og flere praktiserende læger giver følge 

”Lige Adgang til Sundhed” udtryk for, at de i løbet af deres uddannelse ikke har fået tilstrækkelig 

træning i brug af tolk (Vikkelsø, 2014).  

 

Der bør være en instans, måske noget terminologerne kan stå i spidsen for, hvis der er politisk velvilje 

til projektet, der oplyser tolke om ændringer. Samarbejde med fx den række af myndigheder, der 

deltog i udgivelsen af Tolkehåndbogen (inden for retsvæsenet), der påtager sig at informere og oplyse 

om ændringer i praksis, terminologi, og lovbestemmelser, der og andet, der har direkte indflydelse på 

tolkes arbejde, og som kan effektivisere dette. For eksempel da det procesretslige begreb 

domsforhandling blev til hovedforhandling i 2007, og fordi ordbøger ikke udgives hyppigt nok til 

altid at være aktuelle. Hvis et samarbejde om ændringer, der har betydning for tolkes arbejde kan 

iværksættes, vil tolke begå færre terminologiske fejl, og have bedre begreb om den sammenhæng de 

arbejder i. Det vil unægteligt medføre, at det nemmere at forstå de sammenhæng man arbejder i, og 

derfor lettere at tolke korrekt. 

 

”I Region Syddanmark undervises alle sundhedsansatte i etniske minoriteters sundhed, og alle 

studerende på social – og sundhedsuddannelser (universitet og professionshøjskoler) modtager 
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systematisk klinisk baseret undervisning i etniske minoriteters sundhed af personale fra IMK” 

(Vikkelsø, 2014, s. 91).  

 

IMK er forkortelsen for Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital, hvor man (lige 

som på Hvidovre Hospital) har specialiseret sig i etniske minoriteters sundhed, og de særlige forhold, 

der knytter sig hertil (Vikkelsø, 2014, s. 91). Dette undervisningsprogram kan med fordel udvides til 

også at indeholde undervisning om brugen af tolk, og gerne helt ned til laveste kliniske 

kompetenceniveau, da man ved, at beslutning om tolkning ofte overlades til sekretærerne i 

modtagelsen, der rekvirerer tolke, og ikke behandlerne. (Vikkelsø, 2014, s. 71). Mange af de 

patienter, der behandles på IMK, har været bosat i Danmark i 10 år eller mere, og erfaringen er, at 

deres symptomer har været tydelige, og er blevet præsenteret for læger ad flere omgange (inden 

henvisning til IMK), men er blevet ignoreret eller fejlopfattet (Vikkelsø, 2014, s. 46). Om dette 

skyldes inkompetent tolkning eller fraværet af tolkning kan jeg ikke vurdere, men det er 

hensigtsmæssigt– både menneskeligt og samfundsøkonomisk – at have kompetent, specialiseret 

tolkning til rådighed, for at kunne behandle patienten eller henvise vedkommende videre til rette sted.  

5.1.3 Gennemsigtighed 
 

Det er vigtigt, at der under hele certificeringsforløbet stilles oplysninger til alle interessenter til 

rådighed. Navnlig for certificeringskandidater er det vigtigt at kunne tilgå alle oplysninger på forhånd 

om hvad der forventes, selve forløbet og eksamenssituationen, pris, varighed og slutteligt en grundig 

og fair evaluering af præstationen. Nogle medlemsstater stiller alle oplysninger til rådighed på nettet, 

men i den afsluttende ende, er det ikke mange, der giver ansøgerne feedback på deres præstation 

(Giambruno, 2014, s. 40).  

 

Gennemsigtighed skal derfor forstås som ”let og offentlig adgang til alle relevante oplysninger”. Ved 

at fremlægge oplysninger om hele forløbet; adgangskrav, varighed, pris, forløb, forberedelse, 

kriterier, selve eksaminationen, m.m. på forhånd, kan en kandidat gøre sig de rette overvejelser inden 

forløbet indledes.  

 

Samtidig kan alle interessenter, herunder rekvirent og bruger af den succesfulde kandidats ydelser, 

gøre sig bekendt med det minimumsniveau vedkommende har opnået og forhåbentlig føle sig i trygge 

hænder. Dette gælder inden for retssystemet, så vel som for tolkning i alle andre sociale instanser 
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samt det øvrige samfund, da denne gennemsigtighed i processen, som kendes fra andre faggrupper, 

men i øjeblikket ikke eksisterer for tolke i Danmark, vil bidrage til at certificeringsprocessen opfattes 

som fair og troværdig, og vil løfte niveauet for de fagpersoner tolken samarbejder med.  

Med gennemsigtighed i certificeringsprocessen menes ikke blot at stille oplysninger om prøven og 

dens praktiske omstændigheder til rådighed på en hjemmeside eller direkte kandidaten sidst i forløbet 

(som er det, der forstås ved Giambrunos punkt). Jeg mener, at begrebet gennemsigtighed skal 

udbygges til at omfatte selve hensigten bag prøven, således at tolkekandidaternes erfaringer høres i 

den indledende fase af prøvningen. Ved at invitere tolke til at fortælle om deres oplevelser om 

strukturelle fejl, mangler, behov og ønsker, tror jeg, vi kan opnå hente væsentlige oplysninger om 

tolkes hverdag og arbejdsliv, der ellers vil gå til spilde.  

5.1.4 Fornyelseskrav 
 

I Danmark er registrering på Rigspolitiets tolkeliste i princippet tidsubegrænset, og eventuel sletning 

sker, efter en partshøring af tolken, på grund af en indberetning til Rigspolitiet, om en uacceptabel 

tolkeindsats. Det sker sjældent. Sletning kan også finde sted, hvis tolken er blevet dømt efter fx 

straffeloven, og derfor menes ikke at kunne varetage sine opgaver i retsvæsenet, eller hvis tolken selv 

ønsker det. Belgien og Tjekkiet har stort set samme regler om bortfald af rettigheder til at tolke i 

retsvæsenet, dér gælder der heller igen specifikke fornyelseskrav. I Nederlandene kan en tolk slettes 

af listen, hvis der klages over vedkommendes manglende professionalisme, og denne klage behandles 

da af et uafhængigt udvalg (Giambruno, 2014, s. 19). Det vides ikke om sletningen sker udelukkende 

på baggrund af klagen eller om tolken også partshøres som i Danmark, inden beslutningen træffes.  

 

Et fornyelseskrav har to formål. Det kan være en måde at holde et tolkeregister aktuelt på, så det 

offentlige altid kender størrelsen på tolkekorpset, dets kompetencer og sproglige udbud. Et 

fornyelseskrav kan bidrage til, at brugerne føler sig sikre på kvaliteten af den ydelse som tolken 

leverer. Desuden er det en måde for tolke, at bekræfte deres færdigheder på, og ikke hvile i den 

beståede første certificering. Hlavac skriver om selve certificeringen, at den vil tiltrække potentielle 

tolke, da certificering kan betragtes som et instrument, hvormed tolken kan måle egne færdigheder 

og demonstrere disse over for andre, (Hlavac, 2013, s. 58), hvilket kan overføres til gentagne 

certificeringsrunder.  
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Af afsnit 4.2 fremgik det, at flere lande har krav om fornyelse efter en bestemt årrække. I de fleste 

tilfælde, hvor tolke i lande med fornyelseskrav, skal bevise erhvervsaktivitet og opnået 

erhvervserfaring, betyder det formentligt fremlæggelse af fakturaer for udført arbejde, men i 

Kroatiens tilfælde betyder det at tolken skal fremsende sin årsopgørelse, hvorpå det vil være angivet 

at tolkens indtægt stammer fra tolkning (Giambruno, 2014. s. 8).  

 

Hvis det ønskes at indføre en certificeringsordning i Danmark, og vælger man at overføre reglen om 

fornyelse af registrering som certificeret tolk efter den kroatiske løsning, vil det skal en danske tolk 

også fremlægge sin(e) årsopgørelse(r). Tolken skal da være registreret som selvstændig 

erhvervsdrivende, og virksomheden vil hos SKAT være registreret i en specifik kategori. Ud fra disse 

oplysninger fremgår om indtjeningen er skabt ved aktivitet i den pågældende virksomhed eller af 

anden vej, og derved erhvervsaktiviteten bekræftes. Den nemmeste og mest gennemsigtige løsning, 

formodes dog at være at, tolken fremlægger fakturaer for sit arbejde. Derved bevares også muligheden 

for, at tolken ikke behøver være selvstændig erhvervsdrivende. Det vides ikke, hvor mange tolke, der 

kan leve af deres tolkeopgaver, og det er sandsynligvis udelukket, at alle, der certificeres kan og 

overhovedet har lyst til at være selvstændige, hvilket ikke er det samme som at tolken ikke er dygtig 

og periodevis har et fornuftigt flow af opgaver.  

 

5. 2 I mellemtiden 
 

Det var specialets formål at formulere en løsning på den manglende kvalitetskontrol af tolkning i 

det offentlige. ”Der findes ingen videnskabelige undersøgelser af tolkningens faktuelle kvalitet i 

Danmark” (Vikkelsø, 2014, s. 61). Når man ikke kender de faktiske alle faktiske forhold 

vedrørende en problematik, men blot ved, at der eksisterer en problematik, kan det synes umuligt at 

udtænke en solid, fremtidssikret løsning. Måske er det derfor, der stadig ikke er sket ændringer og 

forbedringer på området, selv om flere væsentlige og etablerede aktører har gjort opmærksom på 

nødvendigheden af at oprette både uddannelse for de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog samt 

efterfølgende certificeringsløsning. Domstolsstyrelsen, Translatørforeningen, Institut for 

Menneskerettigheder. De tidligere nævnte initiativer til opkvalificering indikerer, i sig selv et behov 

for en professionalisering af faget.   
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I rapporten tolkning i retsvæsenet, citeres en samtale mellem anklagere, der har erfaring med brug af 

tolk. Den ene anklager udtrykker sine bekymringer, over hvordan problematikken skal gribes an: 

”Men en ting er det der med at luge ud, altså jeg synes, det er sværere det der med, hvordan sikrer 

du, at der er nogen tilbage på listen, der er dygtige nok?” (Vikkelsø, 2015, s. 64). I afsnittet om 

retstolkning blev det angivet, at landets eneste register over tolke findes i dette regi, og at det dækker 

over 140 sprog/dialekter. Det er næppe muligt at uddanne tolke i samtlige sprog, og de tolke der falder 

uden for kategorierne de europæiske hovedsprog samt de ti mest nødvendige flygtninge-

/indvandrersprog bør tilbydes opkvalificerende kurser med træning i de generelle begreber fra selve 

uddannelsen: tolkeetik, tolketeknik og grundlæggende principper og terminologi i tolkens valgte 

arbejdsområde (jura, social, medicin).  

 

Videotolkning kan tænkes at være en brugbar løsning i en overgangsperiode, hvor man må formode, 

at der efter indførelsen af en tolkeuddannelse samt certificeringsordning, vil være et reduceret 

tolkekorps til rådighed. Videotolkning muliggør, at en tolk kan tage flere opgaver i forskellige 

landsdele på én dag, og dermed bidrage til at konsultationer med fagpersoner uanset sektor, vil kunne 

afvikles. For tolken bidrager videotolkning desuden med mulighed for at tilegne sig en dybere indsigt 

i fagbegreber, terminologi og sammenhænge, og dermed dygtiggøre sig. Færre tolke kan vise sig at 

være en fordel idet de aktive tolke får flere opgaver og mere erfaring. Videotolkning anses desuden 

som en måde at kunne anvende den samme tolk til lange patientforløb, så tolken tilegner sig erfaring 

med sagen og dens tilknyttede problemstillinger og begreber (Vikkelsø, 2014, s. 64). , på samme 

måde som det i rapporten om retsvæsnet anes for at være hensigtsmæssigt at anvende den samme tolk 

igennem et forløb. 

 

Det er min erfaring, at mange at uddannede tolke nærer en modvilje mod videotolkning, da mange 

facetter af det samspil, der foregår i lokalet, ikke opfanges af tolken, når denne ikke er til stede. 

Selvom tolke skal tolke det sagte, og ikke fortolke det usagte, kan det have betydning, når en patient 

peger på en legemsdel, og siger, at der har han ondt, hvis det er uden for tolkens synsfelt. Det kan 

være af betydning, fordi tolken hele tiden foregriber, hvad der skal ske og hvad der vil blive sagt, for 

at kunne finde de rigtige termer frem fra den indre ordbog. I tolkelitteraturen kaldes fænomenet 

”anticipation” (Baaring, 2001, s. 31). Videotolkninger har jeg selv opfattet som uattraktive opgaver, 

fordi jeg ville miste kilometerpenge, og fordi jeg ikke vil kunne levere optimal tolkning uden at være 

til stede. Jeg er dog blevet overbevist om, at videotolkning kan være en fornuftig midlertidig løsning. 
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Vi tolker trods alt ikke for vores egen skyld, men for fagfolk og patienter, borgere, indsatte, der har 

behov for det – sommetider akut.  

 

Et yderligere, nødvendigt tiltag, ud over indførelsen af certificering i hvert enkelt land, er indgåelsen 

af en aftale om fælles, ønskelige karakteristika som nationale myndigheder bør kunne kræve af 

certificeringskandidater. Dette er en nødvendig del af et internationalt samarbejde for at sikre 

grænseoverskridende ækvivalens og sammenlignelighed mellem certificeringsstandarder.  
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Noter 

1 ”Udkast til bidrag til seminarrapport vedr. tolkebistand”, Bente Jacobsen, Aarhus Universitet.  

 
2 Om disciplinerne simultan- og konsekutivtolkning, kan man argumentere, at det i modsætning til dialogen, er 

præsentationen, der er afgørende, da der blandt aktørerne ikke er den samme interaktion og dynamik, som under 

dialogtolkning. 

 
3 EU-Oplysningen: Danmark skal have EU-formandskabet i 2025. http://www.eu.dk/da/nyheder/2016/eu_formandskab 

d. 22.4.2017. 

 
4 Uddannelses- og Forskningsministeriets offentliggørelse af godkendt prækvalifikation af EMCI på Aarhus Universitet. 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d100aacc d. 9.5.2017. 

 
5 Om Aarhus Universitets foreløbigt godkendte ansøgning til at afholde EMCI. http://bss.au.dk/om-aarhus-

bss/nyheder/vis/artikel/aarhus-bss-faar-unik-uddannelse-for-tolke/ d. 20.4.2017. 

 
6 Uddannelses- og Forskningsministeriets offentliggørelse af godkendt prækvalifikation af EMCI på Aarhus Universitet. 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d100aacc d. 9.5.2017. 

 
7 Prøverne afholdes i én retning, dvs. fra fremmedsprog til dansk. Dette skyldes, at man i EU-institutionerne, så vidt 

muligt praktiserer modersmålsprincippet. I konferencetolkning i Rusland fx, arbejder tolkene typisk omvendt, fra 

modersmål til fremmedsprog, hvilket kaldes det returtolkning (Harder, 2010, s. 143). Returtolkning praktiseres også i 

bl.a. EU's institutioner, men kræver, ud over et fremmedsprog på modersmålsniveau, meget stor rutine.  

 
8 Forsvarsakademiets oplysning til potentielle sprogofficerer. 

http://www.fak.dk/uddannelse/sprogofficer/Pages/default.aspx d. 20.4.017. 

 
9 Undervisningsministeriets UddannelsesGuide. 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/dansk-tegnsprog-og-

tolkning d. 20.4.2017. 

 
10 I sundheds-og socialvæsenet er arabisk, bosnisk, dari, farsi, kinesisk (mandarin), kurmanji, pashto, polsk, somali, 

tyrkisk, thai og urdu blandt de mest efterspurgte sprog (Graversen, 2015, s. 11). 

 
11 Peter Mortensen: certificering i Den Store Danske, Gyldendal. http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=55621 d. 

3.5.2017. 

12 Translatørforeningens medlemstal pr. 1.1.2017.  

 
13 Mailkorrespondance med Translatørforeningens sekretariat 27.3.2017.  

 
14 Danske Translatører, medlemsoversigt. http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1543&parent_page_ID=1502 d. 

22.3.2017 

 
15 Officielle dokumenter kan være skifteretsattester, vielsesattester, uddannelsesbeviser, m.m. Disse skulle oversættes af 

en translatør og legaliseres i Udenrigsministeriet for at have retsgyldighed på dansk. Nu kan andre ikke-

translatøruddannede påtage sig oversættelsesdelen.  

 
16 Lovforslag L153 blev vedtaget af et stort set enigt Folketing: For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, ALT), imod 

stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0. Det bør nævnes, at forslaget var en del af en større vækstpakke, og 

afstemningsresultatet påvirkede ikke alene translatører og tolke. 

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l153/index.htm d. 10.4.2017. 

 
17 Oplysning til cand.ling.merc studerende, Aarhus Universitet, 3.7.15.  

 

                                                 

http://www.eu.dk/da/nyheder/2016/eu_formandskab
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d100aacc
http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/nyheder/vis/artikel/aarhus-bss-faar-unik-uddannelse-for-tolke/
http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/nyheder/vis/artikel/aarhus-bss-faar-unik-uddannelse-for-tolke/
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d100aacc
http://www.fak.dk/uddannelse/sprogofficer/Pages/default.aspx
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/dansk-tegnsprog-og-tolkning
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/dansk-tegnsprog-og-tolkning
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=55621
http://www.dtfb.dk/?mode=c_page&pageID=1543&parent_page_ID=1502
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l153/index.htm
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18 Af de anvendte rapporter, ”Tolkning i den offentlige sektor” (2015) og ”Tolkning i retsvæsenet” (2015), fremgår det, 

at antallet af tolke i den uuddannede ’øvrige’-kategori, udgør helt op mod 85-90% af tolkene på Rigspolitiets tolkeliste. 

På baggrund af de anførte antal tolke i opstillingen, som er hentet i samme rapporter, får jeg det til nærmere 75-80% 

(2.270/2.970*100=76,43%).  

 
19 ”Henrik Stagetorn, tidligere formand for Danske Forsvarsadvokater, har oplevet, at en tolkefejl kunne have kostet en 

polsk klient mange års fængsel. Han undrede sig selv over den temmelig store mængde amfetamin, der blev nævnt i en 

oversat aflytning. Et dobbelttjek viste da også, at der var tale om 100 gram og ikke 100 kilo.”  

 
20 Om forsvarsadvokaters dagssalærer.  

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Vejledende%20takster%20forsvarere%20mfl%20

%20straffesager%20okt%202014.pdf d. 1.5.2017. 

 
21 Rigspolitiet, Forvaltningsretscenteret, mailkorrespondance d. 14.3.17.  

 
22 Belgien er inddelt i distrikter, der har mandat ttil at udarbejde regionale regler. Retskredsen Antwerpen har det mest 

udbyggede uddannelses – og certificeringssystem for tolke i Belgien.  

 
23 Den danske besvarelse kan tilgås her: http://www.qualitas-project.eu/country-profiles-dk  

 
24 ”Nu ser det ud til, at [flygtninge] har bevæget sig fra Kroatien igennem Slovenien til Østrig. Både Kroatien og 

Slovenien er EU-lande, og Slovenien er også Schengenland, altså et land, der deltager i den pasfri zone. Slovenien er 

dermed en ydergrænse i Schengen med forpligtelser til at føre grænsekontrol.” http://nyheder.tv2.dk/udland/2015-09-

19-ny-rute-flygtninge-ankommer-til-oestrig-fra-slovenien d. 12.5.2017. 

 
25 Sammenligning mellem Giambruno, 2014 og Graversen et al, 2015. Sammenligningsgrundlaget forudsætter 

naturligvis, at begge landes sproglige virkelighed ikke har ændret sig siden redaktionernes afslutning.  

 
26 Om NAATI niveauer og certificering: https://www.naati.com.au/information/accreditation/ d. 10.5. 2017. 

 
27 Om Corporation of Translators, Terminologists and Interpreters of New Brunswick (CTINB):  

http://www.ctinb.nb.ca/index.php?lang=en d. 10.5.2017. 

 
28 Med ’frivillige tolke’ mener Hlavac formodentlig pårørende, der behersker fremmedsproget, men ikke nødvendigvis 

nationalsprog, terminologi og tolkning.  
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Nedenstående tekst er en oversættelse af afsnittet om Japan i A Cross-National Overview of 

Translator and Interpreter Certification Procedures (2013). Uddraget er udeladt af specialet af tre 

årsager. For det første har langt størstedelen af certificering i Japan et skarpt kommercielt sigte. 

Certificering benyttes som en måde at sikre en vellykket kommunikation mellem det relativt 

isolerede sprogsamfund og dets kunder og øvrige omverden på. For det andet, fordi certificering her 

koncentrerer sig om skriftlig oversættelse, og varetages af private uddannelsesinstitutioner eller 

kommercielle selskaber, der med baggrund i deres eksportmarkeder, har specifikke 

certificeringsperspektiver. For det tredje spiller de japanske myndigheder ingen rolle i forhold til 

certificering.  

 

Teksten er alligevel vedlagt som bilag, for at vise, hvor store forskelle, der kan være i forståelsen af 

begrebet certificering og dets anvendelse. Den udbredte certificeringspraksis bekræfter samtidig, at 

det kan være en profitabel strategi, når et forholdsvis lille land med store eksportvirksomheder, 

ikke, ved at kræve dobbeltkompetencer af sine medarbejdere, undervurderer, hvad (fag)sprog kan, 

men i stedet motiverer, kræver og uddanner i relevante og solide sprogfærdigheder, og gør dem en 

vigtig og hård kompetence i sig selv.  

 

Ikke overraskende er uddannelse og prøvning i teknisk oversættelse veludviklet i Japan. I tiden efter 

Anden Verdenskrig identificerede japanske virksomheder ydelser inden for oversættelse og tolkning, 

i særdeleshed oversættelse af love og økonomiske regelsæt i de lande, de ønskede at eksportere deres 

varer til, som en prioritet, så vel som oversættelse fra japansk, der havde at gøre med markedsføring 

og produktbeskrivelser til andre lande. Denne politik nød stor politisk opbakning og blev også 

vedtaget i private virksomheder, men resulterede ikke i et regeringsinitiativ til at etablere en statslig 

myndighed på området. Den japanske regering spiller derfor ikke en rolle i forhold til certificering. 

I stedet er det professionelle eller private (erhvervs- eller uddannelsesmæssige) organisationer, der 

administrerer og tildeler forskellige typer certificering. I vidt omfang fokuserer den japanske 

oversættelses- og tolkebranche på de eksportmarkeder, Japans største virksomheder har væsentlig 

interesse i. (…) I Japan udgør det industrielle samt erhvervsrelaterede felt inden for oversættelse, 80 

– 90% af alle oversættelsesydelser. Derfor beskæftiger den private sektor i overvejende grad 

oversættere og tolke i Japan, og nystartede tolke og oversættere modtager som regel oplæring, der 

tilbydes på et uddannelsessted med tilknytning til en konkret arbejdsgiver, normalt et multinationalt 

selskab. (…)  
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The Center for the Advancement of Interpreting Skills (CAIS) er en forholdsvis ny organisation, der 

tilbyder uddannelse til tolk samt prøven Test of Business Interpreting Skills. På højeste niveau 

(niveau 1), bevidner certificering, at en bestået kandidat er i stand til at udføre hviske- samt 

simultantolkning i en kommerciel kontekst. Niveau 2 certificerer, at kandidaten formår at 

konsekutivtolke og har kendskab til forretningsgange. Certificering på niveau 3, 4 og 5 dokumenterer 

kandidatens lavere tolkefærdigheder. (…)  

 

The Japan Translation Association (JTA) tester udelukkende oversættelsesfærdigheder inden for 

retningen japansk-engelsk og engelsk-japansk. Prøveindholdet varierer i forhold til de specifikke 

specialiseringer, og graderne svarer til de, der anvendes af CAIS. Det er over 30 år siden at The 

Japan Translation Federation (JTF) begyndte at standardisere screening tests for 

medlemsvirksomheder, og JTF Business and Technical Translation Examination udbydes nu to gange 

årligt. Til eksamen prøves kandidaten i læseforståelse, skrivefærdigheder og områdespecifik viden 

inden for kandidatens eget valg af seks områder. En anden privat prøveudbyder er Sunflare 

Academy, som udbyder the Translator Qualifying Exam fire gange årligt. Omkring 1,800 personer 

tager prøven på et typisk år. Af disse kvalificerer lidt under 10% sig til niveau tre, der svarer til, at 

oversættelsen er grundlæggende brugbar, men har behov for finpudsning og anden forbedring 

(Sunflare, 2011). Der findes også niveau to og et, men disse certificerer, at en persons arbejde er 

kommercielt acceptabelt som det foreligger, og meget få kvalificerer sig på disse niveauer.  

 

I et andet, specialiseret privatsektorområde, nemlig intellektuel ejendom, har Nippon Intellectual 

Property Translation Association (NIPTA) udviklet en test, og udbyder certificering omhandlende 

arbejde med patenter eller andet juridiske områder, der omhandler intellektuel ejendom. Svarende 

til andre testsystemer, er der grader, der går fra højeste niveau (niveau 1) til lavere niveauer. Det er 

populært at lade sig teste inden for specifikke områder og endda inden for litterær oversættelse. I 

Japan findes Literary Translation Proficiency Test Association, idet man mener, litterær oversættelse 

adskiller sig væsentligt fra de kommercielle typer. (…) 

 

Kilde: Hlavac, Jim (2013): A Cross-National Overview of Translator and Interpreter Certification 

Procedures, s. 48-50. 
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