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Förord 

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna tabellbilaga statistik om 
tolkutbildningar.  

Tabellbilagan inleds med en beskrivning av metod för datainsamling samt definitioner. 
Därefter redovisas tabellerna och deras ordning följer den som finns i rapporten. 

 
 
 
 
 

Västerås i april 2015 
 

Thomas Persson 
Generaldirektör 
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Tolkutbildningar 

1 Teckenförklaring 

.. Uppgift kan inte redovisas på grund av statistiksekretess eller uppgift saknas 

. Uppgift kan inte förekomma 

    * Preliminär uppgift 

     

2 Metod för datainsamling och definitioner 

Metod 

Datainsamlingen sker genom inhämtning av data från flera olika aktörer bland annat 
direkt från folkhögskolorna och studieförbunden, från samordnare vid folkhögskolorna, 
från inrapportering till myndighetens studiedokumentation, från rekvisitioner där 
myndigheten betalat ut bidrag till folkhögskolorna. Ett arbete med att hitta och utarbeta 
former för att enklare, mer samlat och kvalitetssäkrat samla in statistik om 
tolkutbildningarna pågår och är ett fortsatt utvecklingsarbete.  

Deltagare 
Används som term för en studerande inom studieförbund eller folkhögskola. 

Utbildningsanordnare 
Utbildningsanordnare motsvarar en specifik lokal avdelning på ett studieförbund eller en 
specifik folkhögskola. (För den specifika folkhögskolan eller den specifika studieförbundet 
finns oftast en eller flera huvudmän, kan vara folkrörelser eller andra organisationer, 
regioner/landsting och kommuner, enligt folkbildningens regelverk.) 

2.1 Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen 

Ansökningar  
Varje utbildningsanordnare lämnar till MYH in uppgift om antalet sökande till den 
teckenspråks- och dövblindtolkutbildning som startat under året. Det är endast 
antalsuppgifter som har rapporteras in och antalsuppgifterna har sedan summerats av 
myndigheten, vilket innebär att en person som sökt till flera skolor räknas en gång för 
varje skola. Antal ansökningar är därmed inte detsamma som antal unika personer. 

Deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat 
Avser deltagare som har fullföljt utbildningen och med godkänt resultat uppnått målen 
med utbildningen. Dessa deltagare erhåller ett utbildningsbevis.  

Genomsnittligt antal deltagare per termin 
Avser deltagare i samtliga årskurser på utbildningen. Då uppgift om unika antalet 
deltagare under året saknas räknas ett genomsnitt av antal deltagare i samtliga årskurser 
på våren och antal deltagare i samtliga årskurser på hösten. Detta enligt de uppgifter om 
antal deltagare som utbildningsanordnarna lämnar till myndigheten vid rekvisition av 
statsbidrag. Genomsnittligt antal deltagare per termin har i tidigare års redovisning 
benämnts Nyttjade årsstudieplatser. 

Deltagare som påbörjat utbildningen 

Avser antal deltagare termin 1 enligt de uppgifter som utbildningsanordnarna lämnar vid 
rekvisition av statsbidrag. 

2.2 Skrivtolkutbildningen 

Deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat 

Avser deltagare som har fullföljt utbildningen och med godkänt resultat uppnått målet för 
utbildningen. Dessa deltagare erhåller ett utbildningsbevis.  
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Deltagare som påbörjat utbildningen 

Antal deltagare termin 1 enligt de uppgifter som utbildningsanordnaren lämnar vid 
rekvisition av statsbidrag. 

Sökande 

Utbildningsanordnaren lämnar till MYH in uppgift om antalet sökande till den 
skrivtolkutbildning som startat under året. Sökande avser här unika personer eftersom det 
endast är en anordnare av skrivtolkutbildningen. 

2.3 Kontakttolkutbildningen 

Ansökningar/sökande 

Inrapporteringen av uppgifterna har skett från en utbildningsanordnare som har ansvar 
för gemensam antagning för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Trots 
att det görs en gemensam antagning för utbildning med samma längd och instruktionen 
på ansöknings-blanketten anger att ansökan enbart ska skickas till den anordnare man 
helst vill gå hos förekommer det att personer skickar in ansökan till flera anordnare.  

I rapporten redovisas antal ansökningar för åren 2012-2013 (ej unika personer) och antal 
sökande (unika personer) för år 2014. För år 2014 har en systematisk genomgång av 
ansökningarna gjorts för att räkna antalet unika sökande personer. Den uppgift som 
rapporteras in till myndigheten för år 2014 avser därmed unika antal sökande personer. 
För åren 2012-2013 har ingen systematisk genomgång av sökande gjorts för att räkna 
antal sökande personer utan här kan personer som sökt till flera utbildningsanordnare ha 
räknats fler gånger. Därför används också begreppet ansökningar istället för sökande i 
redovisningen avseende utbildningen som startade år 2012 och 2013.  

Deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat 

Deltagare som har fullföljt utbildningen med godkänt resultat på samtliga delkurser och 
därmed fått ett utbildningsbevis. Även deltagare som fått godkänt resultat efter 
komplettering ingår. 

Deltagare vid start 

Avser antal deltagare på introduktionskursen, vilket är den första delkursen på den 
samman-hållna grundutbildningen till kontakttolk. Detta enligt de uppgifter om antal 
deltagare som utbildningsanordnarna lämnar till myndigheten vid rekvisition av 
statsbidrag. 

Genomsnittligt antal deltagare per kurs 

Då uppgift om unika antalet deltagare under året saknas räknas ett genomsnitt av antal 
deltagare per delkurs för de delkurser som pågått under året. Detta enligt de uppgifter om 
antal deltagare som utbildningsanordnarna lämnar till myndigheten vid rekvisition av 
statsbidrag. Genomsnittligt antal deltagare per delkurs har i tidigare års redovisning 
benämnts Nyttjade årsstudieplatser. 
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3 Tabeller 

 
Tabell Tolk-1 Ansökningar

1)
 till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning som startade år 2012-2014 efter kön 

 Antal  

Kön 2012 2013 2014 

Kvinnor .. 273 234 

Män .. 24 26 

Totalt 272 297 260 

[1]
 Med ansökningar avses här antal personer som respektive folkhögskola har inrapporterat och antalet  

har sedan summerats ihop av Myndigheten för yrkeshögskolan. Avser således inte unika individer. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-2 Deltagare som påbörjat

1)
 teckenspråks- och dövblindtolkutbildning år 2008-2014 efter kön 

Antal 

Startår Totalt Kvinnor Män 

2008 97 .. .. 

2009 143 .. .. 

2010 116 .. .. 

2011 117 .. .. 

2012 119 .. .. 

2013 127 .. .. 

2014 101 93 8 

[1]
 Med påbörjade avses antal deltagare termin 1 enligt rekvisition av statsbidrag.  

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-3 Genomsnittligt antal deltagare per termin

1)
 på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning efter kön, år 2012-2014  

Antal  

Kön 2012 2013 2014 

Kvinnor 266 255 244 

Män 34 37 28 

Totalt 300 292 272 

[1] 
Genomsnitt av antal deltagare i samtliga årskurser på våren och antal deltagare i samtliga årskurser på hösten. Detta enligt rekvisition av statsbidrag.  

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-4 Deltagare som slutfört teckenspråks- och dövblindtolkutbildning med godkänt resultat efter kön, slutår 2013-2014 

Andel 

  2013   2014 

Kön Antal Andel
1)
 

 
Antal Andel

1)
 

Kvinnor .. .. 
 

40 .. 

Män .. .. 
 

8 .. 

Totalt 44 31%   48 42% 

[1]
 Andelen avser antal deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat dividerat med antal deltagare som påbörjat utbildningen  

fyra respektive tre år tidigare. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-5 Sökande

1)
 till skrivtolkutbildning som startade år 2012-2014 efter kön 

Antal 

Kön 2012 2013 2014 

Kvinnor 53 84 61 

Män 14 20 13 

Totalt 67 104 74 

[1]
 Med sökande avses unika individer. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 

 

Tabell Tolk-6 Deltagare som påbörjat skrivtolkutbildningen och deltagare som slutfört den med godkänt resultat, slutår 2013-2015 

Antal  

Slutår 

Deltagare som 
påbörjat

1)
 

utbildningen 

Deltagare som slutfört 
utbildningen med godkänt 

resultat 

2013 10 9 

2014 16 13 

2015 9 Redovisas 2016 

[1]
 Med påbörjade avses här antal deltagare termin 1 enligt rekvisition av statliga medel. Utbildningen startar på hösten och är ettårig, vilket innebär att startåret är ett år tidigare än slutåret.  

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-7 Ansökningar/sökande till kontakttolkutbildning som startade år 2012-2014 efter kön och utbildningslängd 

Antal  

  2012   2013   2014 

 
Antal ansökningar

1)
 

 
Antal ansökningar

1)
 

 
Antal sökande

2)
 

Utbildningslängd Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män 

1-årig utbildning 346 .. .. 

 
399 .. .. 

 
573 376 197 

2-årig utbildning 229 .. ..   278 .. ..   343 218 125 

[1]
 Avser inte unika individer. Individer som sökt till flera skolor kan ha räknats en gång för varje skola. 

[2]
 Avser unika individer. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-8 Sökande som fått antagningsbesked till kontakttolkutbildning med start 2012-2014  efter kön och utbildningslängd 

Antal 

  2012   2013   2014 

Utbildningslängd Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män 

1-årig utbildning 144 .. .. 

 
137 .. .. 

 
166 100 66 

2-årig utbildning 82 .. ..   88 .. ..   85 51 34 

Totalt 226 .. ..   225 .. ..   251 151 100 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-9 Genomsnittligt antal deltagare per delkurs

1)
 på kontakttolkutbildningen efter kön och utbildningslängd, år 2012-2014 

Antal 

Utbildningslängd 

2012   2013   2014 

Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män 

1-årig tolkutbildning 94 65 29 
 

116 85 31 
 

136 76 60 

2-årig tolkutbildning 62 37 25 
 

57 45 12 
 

61 43 18 

Totalt 156 102 54   173 130 43   197 119 78 

[1]
 Under år 2012-2014 har kontakttolkutbildningen bestått av sex delkurser. Då uppgift om unika personer saknas räknas ett  

genomsnitt på totala antalet deltagare per delkurs för de delkurser som pågått under året.   

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-10 Deltagare som slutfört kontakttolkutbildningen med godkänt resultat efter kön och utbildningslängd, år 2012-2014 

Antal 

Utbildningslängd 

2012   2013   2014 

Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män   Totalt Kvinnor Män 

1-årig tolkutbildning 38 32 6 
 

52 40 12 
 

69 41 28 

2-årig tolkutbildning 29 17 12 
 

33 20 13 
 

25 17 8 

Totalt 67 49 18   85 60 25   94 58 36 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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