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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 maj 2016 
 

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 

Myndigheten för yrkeshögskolan har generellt sett inte uppgifter på personnivå om 
deltagarna på tolkutbildningarna. Den enda uppgift som Myndigheten för yrkeshögskolan 
har på personnivå är vilka deltagare som har slutfört kontakttolkutbildningen med godkänt 
resultat eller validerats till godkänt resultat. Detta är en uppgift som anordnarna 
rapporterar in till myndigheten för studiedokumentation.  

Övriga uppgifter som behövs för att framställa statistik om tolkutbildningarna hämtas dels 
från de underlag som anordnarna av tolkutbildning lämnar in vid rekvisition av 
statsbidrag. Dels samlas antalsuppgifter på gruppnivå in direkt från folkhögskolorna och 
studieförbunden samt från samordnarna för kontakttolkutbildningen. Dessa uppgifter 
samlas in fördelat efter kön. Eftersom myndigheten inte har några personuppgifter för 
deltagarna och antalsuppgifterna enbart samlas in fördelade efter kön kan statistiken inte 
redovisas efter andra bakgrundsvariabler såsom till exempel ålder, utbildningsnivå och 
födelseland.  

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

Utbildningsanordnare 
Utbildningsanordnare är en juridisk person och motsvarar en specifik lokal avdelning på 
ett studieförbund eller en specifik folkhögskola. (För den specifika folkhögskolan eller det 
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 myndigheten in uppgift om antalet sökande till den 
teckenspråks- och dövblindtolkutbildning som startat under året. Det är endast 
antalsuppgifter som rapporteras in och antalsuppgifterna summeras sedan 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 påbörjat utbildningen 

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

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 
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uppgifter om antal deltagare som utbildningsanordnarna lämnar till myndigheten vid 
rekvisition av statsbidrag. 

Platser 

Avser beviljade utbildningsplatser med statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Anordnarna får anta fler än detta till utbildningen men Myndigheten för yrkeshögskolan 
betalar inte ut statsbidrag för fler platser än vad som beviljats. 

2.2 Skrivtolkutbildningen 

Deltagare som påbörjat utbildningen 

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

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.  

Platser 

Avser beviljade utbildningsplatser med statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Utbildningsanordnaren får anta fler än detta till utbildningen men Myndigheten för 
yrkeshögskolan betalar inte ut statsbidrag för fler platser än vad som beviljats.  

Sökande 

Utbildningsanordnaren lämnar till myndigheten 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 samordnare för den sammanhållna 
grundutbildningen till kontakttolk. Till och med år 2015 har utbildningar med samma längd 
haft en gemensam antagning och instruktionen på ansökningsblanketten har angett att 
ansökan enbart ska skickas till den anordnare man helst vill gå hos. Trots det har det 
förekommit att personer skickat in ansökan till flera anordnare.  

I rapporten redovisas antal ansökningar för åren 2012-2013 (ej unika personer) och antal 
sökande (unika personer) för åren 2014-2015. För 2014 och 2015 har en systematisk 
genomgång av ansökningarna gjorts för att räkna antalet unika sökande personer. Den 
uppgift som rapporterats in till myndigheten för dessa år avser därmed unika antalet 
sökande personer. För åren 2012-2013 har ingen sådan systematisk genomgång av 
ansökningarna 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 av utbildning 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 som påbörjat utbildningen 

Med påbörjade avses antal deltagare efter introduktionskursen för år 2013-2014. För år 
2015 avses antal deltagare termin 1, vilket även det motsvarar antal deltagare efter 
introduktionskursen. Detta enligt de uppgifter om antal deltagare som 
utbildningsanordnarna lämnar till myndigheten vid rekvisition av statsbidrag. 

  



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (11)  
Diarienr: MYH 2016/487 

 

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.  

Platser 

Avser beviljade utbildningsplatser med statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Före år 2015 beslutade myndigheten inte om antalet deltagarplatser utan 
utbildningsanordnarna fick istället ett visst belopp beviljat. Från och med år 2015 beviljar 
myndigheten statsbidrag för ett visst antal deltagarplatser. Anordnarna kan emellertid 
anta fler än antalet deltagarplatser till utbildningen. År 2015 fanns även möjlighet att få 
statsbidrag utbetalat för någon enstaka ytterligare plats än vad som beviljats. Från och 
med startår 2016 betalar myndigheten inte ut statsbidrag för fler platser än vad som 
beviljats. 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (11)  
Diarienr: MYH 2016/487 

 

3 Tabeller 

Tabell Tolk-1 Ansökningar
1)

 efter kön och beviljade platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning som startade år 2012-2015 

 Antal  

Kön 2012 2013 2014 2015 

     
Ansökningar totalt 272 297 260 276 

Kvinnor .. 273 234 245 

Män .. 24 26 31 

     Platser .. 154 136 132 

Ansökningar per plats .. 1,9 1,9 2,1 

[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 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 

2015 91 82 9 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-3 Genomsnittligt antal deltagare per termin
1)

 på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning efter kön år 2012-2015 

Antal  

Kön 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 266 255 244 214 

Män 34 37 28 25 

Totalt 300 292 272 239 

 [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 2013-2015 

Antal och andel 

  2013   2014   2015 

Kön Antal Andel
1)
   Antal Andel

1)
   Antal Andel

1)
 

Kvinnor .. .. 
 

40 .. 

 
.. .. 

Män .. .. 
 

8 .. 

 
.. .. 

Totalt 44 31%   48 42%   39 30% 

 [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. 

 

 
  



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (11)  
Diarienr: MYH 2016/487 

 
 

Tabell Tolk-5 Sökande efter kön och beviljade platser till skrivtolkutbildning som startade år 2012-2015 

Antal 

  2012 2013 2014 2015 

     
Sökande totalt

1)
 67 104 74 85 

Kvinnor 53 84 61 70 

Män 14 20 13 15 

     Platser .. 20 14 14 

Sökande per plats .. 5,2 5,3 6,1 

 [1]
 Med sökande avses unika individer. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-6 Deltagare som har påbörjat skrivtolkutbildningen efter kön under perioden 2013-2015 

Antal 

Kön 2013-2015
1)

 

Kvinnor 24 

Män 12 

Totalt 36 

[1] 
Avser åren 2013-2015 sammanslaget

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-7 Deltagare som har slutfört skrivtolkutbildningen med godkänt resultat efter kön under perioden 2013-2015 

Antal 

 2013-2015
1)

 

Kön Antal Andel
2)
 

Kvinnor 19 .. 

Män 10 .. 

Totalt 29 83% 

[1] 
Avser perioden 2013-2015 sammanslaget

 

[2] 
Andelen avser antal deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat dividerat med antal deltagare som påbörjat utbildningen ett år tidigare.

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
 
 

Tabell Tolk-8 Ansökningar/sökande efter kön samt beviljade platser till kontakttolkutbildning som startade år 2012-2015 efter utbildningslängd 

Antal  

  2012   2013   2014   2015 

  
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning 

            
Ansökningar

1)
 346 229 

 
399 278 

 
- - 

 
- - 

            Sökande totalt
2)
 - - 

 
- - 

 
573 343 

 
694 373 

Kvinnor - - 

 
- - 

 
376 218 

 
454 209 

Män - - 

 
- - 

 
197 125 

 
240 164 

            Platser
3)
 - - 

 
- - 

 
- - 

 
198 70 

Sökande per plats
3)
 - -   - -   - -   3,5 5,3 

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

[2]
 Avser unika individer. 

[3]
 Före år 2015 beslutade myndigheten inte om antalet deltagarplatser utan utbildningsanordnarna fick istället ett visst belopp beviljat. Uppgift om antal beviljade platser finns därför bara för startår 2015. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-9 Deltagare som påbörjat kontakttolkutbildning år 2013-2015  efter kön och utbildningslängd 

Antal  

  2013   2014   2015 

Kön 
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt 

 

1-årig 
utbildning 

2-årig 
utbildning Totalt 

 

1-årig 
utbildning 

2-årig 
utbildning Totalt 

Kvinnor .. .. .. 

 
93 46 139 

 
117 36 153 

Män .. .. ..   69 31 100   87 39 126 

Totalt 135 76 211   162 77 239   204 75 279 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
 
 
Tabell Tolk-10 Genomsnittligt antal deltagare per termin

1)
 på kontakttolkutbildningen år 2015 efter kön och utbildningslängd 

Antal 

  2015 

Kön 
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt 

Kvinnor 106 83 189 

Män 81 52 133 

Totalt  187 135 322 

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

Uppgiften finns enbart för år 2015. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Tabell Tolk-11 Deltagare som slutfört kontakttolkutbildningen med godkänt resultat efter kön och utbildningslängd, år 2012-2015 

Antal och andel 

  2012   2013   2014   2015 

  
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt   
1-årig 

utbildning 
2-årig 

utbildning Totalt 

                
Antal totalt 38 29 67 

 
52 33 85 

 
69 25 94 

 
96 38 134 

Kvinnor 32 17 49 

 
40 20 60 

 
41 17 58 

 
57 27 84 

Män 6 12 18 

 
12 13 25 

 
28 8 36 

 
39 11 50 

                Andel (%) totalt
1)
 - - -   39% 43% 40%   43% 36% 41%   47% 50% 48% 

[1]
 Andelen avser antal deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat dividerat med antal deltagare som påbörjat utbildningen ett respektive två år tidigare. 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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