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Förord

Den 1 juli 2012 upphörde Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) som s.k. sär-
skild inrättning vid Stockholms universitet i och med att regeringen upp-
hävde dess förordning. Institutets verksamheter fortsätter dock, men i nya 
organisationsformer och inte längre under samma tak. När beslutet kom 
vid årsskiftet 2011/12, kändes det angeläget att summera TÖI:s verksamhet 
i form av en kortfattad historik med berättelsen om institutets tillblivelse, 
utveckling och avveckling. Det var lätt att fatta beslutet att höra om Tolk- 
och översättarinstitutets första föreståndare Gunnar Lemhagen kunde tänka 
sig att åta sig uppdraget. Gunnar var föreståndare mellan åren 1987 och 
2009, och har därmed en sällsynt god överblick över institutets historia. Vi 
är därför mycket glada åt att Gunnar åtog sig att än en gång ta sig an TÖI.  
De sista tre årens händelseutveckling har jag själv redogjort för i korthet.

Både Gunnar och jag har haft stor hjälp av TÖI:s medarbetare i skrivandet 
och vill tacka alla varmt för hjälpen. Ett särskilt tack går till de mångåriga 
medarbetarna Karin Andrée-Heissenberger, Birgitta Englund Dimitrova och 
Anna-Lena Gemming som bistått oss med hågkomster och dokumentation 
från folkbildningens teckenspråkstolkområde, högskoleområdet respektive 
folkbildningens kontakttolkområde. 

Förhoppningsvis kan skriften tjäna både som ett stöd för minnet för alla som 
arbetat på eller med institutet eller inom dess verksamhetsområden, men 
också som en referenspunkt vid tillsättandet av framtida utredningar och 
framskrivandet av nya uppdrag, som vi är övertygade kommer, inom det 
ständigt aktuella området tolkning och översättning. 

Stockholm i november 2012

Ingrid Almqvist
föreståndare 





Berättelsen om  
Tolk- och översättarinstitutet

Gunnar Lemhagen
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Inledning

Liksom nuet är historiskt betingat av gångna handlingar och val, 
betingas framtiden av vad vi gör här och nu.1 

Den 1 juli 1986 träder förordningen om Tolk- och översättarinstitutet 
(TÖI) i kraft. Två tjänstemän som inom Skolöverstyrelsen (SÖ) haft ansvar 
för kontakttolkutbildningen inom folkbildningen flyttar över till lokaler 
på Stockholms universitet. TÖI är bildat och påbörjar sin verksamhet. 25 
år senare meddelar regeringen att man avser att upphäva Tolk- och över- 
sättarinstitutets förordning under 2012, vilket innebär att de verksamhe-
ter som TÖI har ansvar för omorganiseras. Vad är det som har hänt mel-
lan dessa två beslut? Vilken resa har institutet genomlevt? Vilka var skälen 
bakom bildandet av institutet? Varför har man nu valt att avskaffa institutet 
som en egen organisation? Syftet med föreliggande skrift är att skildra insti-
tutets utveckling och teckna huvuddragen i dess historia.

Berättelsen om TÖI är inte enbart en redogörelse för institutets verksam-
het under 25 år. Den rör även vid en vidare berättelse om hur organisatio-
ners utveckling sker i samspel mellan samhällets förändring och statsmak-
tens arbete för att möta nya krav och en ny verklighet. Utbildningssystemet i 
ett land framstår sällan eller aldrig som ett logiskt och sammanhållet system 
där olika utbildningsvägar har en självklar och given plats. Påfallande ofta 
finns det historiska orsaker som förklarar en utbildnings organisation och 
status. Nya behov uppstår i samhället som kräver nya lösningar. De utbild-
ningar som TÖI fick ansvaret för har var och en sin egen historia och har 
vuxit fram ur tolk- och översättaryrkenas professionalisering och initiativ 
inom högskolan och inte minst inom folkbildningen och folkrörelserna för 
att möta dessa nya behov. Utbildningarna vid TÖI har varit intimt sam-
manknutna med olika politikområden där statsmakterna har sett utbildning 
som ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå de mål som satts upp av 
regering och riksdag. Förändringar av politikens inriktning och organisation 
har därför haft omedelbara konsekvenser för hur TÖI har kunnat fullgöra 
sitt uppdrag.

Det är först när behoven av kompetenta översättare och tolkar blir översatta 
till utbildningsbehov som samhället skaffar sig verktyg att styra utveck-
lingen. Men utbildningarnas framgång hänger nära samman med arbetsvill-
kor och regelverk som kringgärdar arbetsmarknaden. Det har därför varit 
av primärt intresse för TÖI att stödja kraven på kvalitet inom tolk- och 
översättarbranschen. Det har under alla år varit en utmaning att hitta balan-

1Marks, Robert B. (2004). Den moderna världens ursprung. Lund: Arkiv förlag.
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sen mellan kvalitet och kvantitet i utbildningarna och i samhällets tolk- och 
översättarservice.

Vägen till ett tolk- och översättarinstitut
Översättning och tolkning har pågått i världen i alla tider så länge som män-
niskor mötts över språk- och kulturgränser. Men det är först i och med 
den moderna förlagsnäringens framväxt under tidigt 1800-tal som de för-
sta yrkesöversättarna i modern mening framträder när bokproduktionen 
efter hand når industriella dimensioner. Under medeltiden och ända fram 
till mitten av 1700-talet såg översättningsbehoven radikalt annorlunda ut 
än i dag genom att man i Europa i latinet förfogade över ett lingua franca 
som behärskades av alla i den bildade klassen.2 Umgänget mellan Europas 
stater skilde sig alltså på den punkten på ett avgörande sätt från dagens EU. 
Det berättas att Axel Oxenstierna, som i och för sig väl behärskade franska, 
snabbt övergick till svenska om Frankrikes sändebud dristade sig till att tala 
franska i stället för latin. I och med detta återgick överläggningarna strax till 
att hållas på latin. Men efter hand förlorade latinet i betydelse till förmån 
för nationalspråken. Som exempel kan nämnas de disputationsövningar av 
olika slag som hölls på de olika studentnationerna i Uppsala för att erbjuda 
studenterna tillfällen till träning i den akademiska talekonsten. Dessa theses 
miscellaneae avhölls länge på latin. Det var först 1758 som det första talet 
på svenska hölls över ämnet ”Om swenska trädplanteringen.” Både ämnes-
valet och språkvalet visade att en ny tid var på väg.3

När latinet inte längre fanns att tillgå som språk för internationell sam-
färdsel och handel uppstod behov av nya former för att lösa språkfrågan. 
Men det var inte utvecklingen inom massmedia som stod för de första för-
söken att ge en tydligare form åt översättningsverksamheten. Det var inom 
handeln och sjöfarten som man vidtog åtgärder för att säkra tillgången på 
översättningar. I Malmö och Göteborg fanns vid början av 1900-talet s.k. 
translatores publici. Syftet var inte bara att få vederhäftiga översättningar 
utan också att åstadkomma dokument som var juridiskt hållbara, att jäm-
föra med funktionen hos en notarius publicus. 1931 antog Stockholms han-
delskammare sin första stadga om auktoriserade translatorer och det var 
också då som den nuvarande benämningen började användas.4 Men allt 
eftersom samhällets behov av kvalificerade översättare ökade, bl.a. till följd 
av invandringen och Sveriges utökade internationella kontakter, växte det 

2 Se bl.a. Wollin, Lars (1993). Translation in a European Community – An Old Story. TÖI Rapport  
nr 4. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
3 Minnesskrift vid Upplands nations 300-årsjubileum 1942 (1942). Uppsala, s. 131.
4 Översättarkompetens och auktorisation (1989). Rapport från kontaktdagen för tekniska 
översättare den 26 maj 1989 på Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, TÖI 
Rapport nr 1, 1989. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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inom handelskamrarna fram en opinion för att auktorisationen borde vara 
en uppgift för samhället och Stockholms handelskammare upphörde med 
sin auktorisationsverksamhet 1971. 

Det blev för allt fler uppenbart att samhället behövde ta ansvar för tillgången 
på tolkar och översättare för samhällets behov. Det gällde i mindre utsträck-
ning auktorisationen än införandet av tolk- och översättarutbildning. Sve-
rige låg på den punkten långt efter många andra länder i Europa och i Nor-
den. L’Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI) i Genève bildades redan 
1941 och 1957 inrättades i Paris l’Ecole Supérieure d’Interprètes et de Tra-
ducteurs (ESIT). I det tvåspråkiga Finland inrättade man särskilda språk-
institut 1966 och Danmark införde en 5-årig Cand.ling.merc-utbildning av 
översättare vid handelshögskolorna i Köpenhamn och Århus. Sverige hade 
visserligen undertecknat UNESCO:s Recommendation on the Legal Protec-
tion of Translators and Translations and the Practical Means to improve the 
Status of Translators i Nairobi i november 1976, där det stadgas: ”Member 
States should recognize in principle that translation is an independent disci-
pline requiring an education distinct from exclusively language teaching and 
that this discipline requires special training.” Men i Sverige förefaller det 
ha funnits en uppfattning att Sverige tack vare sin framstående språkunder-
visning fick fram de översättare samhället behövde utan särskilda insatser. 
Sverige var en ledande nation inom modern språkundervisning och svensken 
Max Gorosch var en av grundarna av AILA (Association Internationale de 
Linguistique Appliquée) vars syfte bl.a. var att höja kvaliteten på undervis-
ningen i moderna språk.

Men en förändring var på väg. En bidragande orsak var de universitetslärare 
och forskare som började intressera sig för översättning som disciplin. Vid 
Stockholms universitet anordnades 1976 på initiativ av professorn i tyska, 
Gustav Korlén, ett Nobelsymposium om översättning.5 Det var också vid 
Tyska institutionen vid Stockholms universitet som Werner Koller 1972 lade 
fram en epokgörande avhandling om översättningsteorins grunder.6 1985 
anordnades vidare i Lund The Scandinavian Symposium on Translation 
Theory (SSOTT) II.7 Överhuvudtaget var språkvetenskapliga sektionen vid 
Stockholms universitet tidigt ute när det gällde att intressera sig för över-
sättning som ämne. 1983 anordnades ett symposium om litterär översätt-

5 Grähs, Lillebel & Korlén, Gustav & Malmberg, Bertil (eds.) (1986). Theory and practice of 
translation. Nobel symposium 39, Stockholm, September 6-10 1976. Bern: Lang.
6 Koller, Werner (1972). Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer 
Berücksichtigung schwedisch-deutscher Übersetzungsfälle. Diss. Stockholm: Univ.
7 Lindquist, Hans & Wollin, Lars (1986). Translation Studies in Scandinavia. Proceedings from 
The Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT), Lund 14-15 June 1986. Lund.
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ning8 och 1987 ett symposium med fokus på översättningspedagogik.9 När 
det gäller tolkutbildning blev Finska institutionen vid Stockholms universitet 
pionjärinstitution inom den akademiska tolkutbildningen och vid Centrum 
för tvåspråkighetsforskning vid universitetet inleddes ett forskningsprojekt 
med inriktning mot tolkning.

Ett av motiven bakom anordnandet 1976 av Nobelsymposiet vid Stock-
holms universitet var att få myndigheterna att bli medvetna om behoven. 
Gustav Korlén betonade att ”die Behörden sollten endlich die Tatsache ein-
sehen, dass es in Schweden im Bereich der Universität keine Stelle für Über-
setzer- und Dolmetscherausbildning gebe.”10 Men sådana propåer klingade 
länge ohörda. Den avgörande faktor som drev fram en satsning på utbild-
ning av tolkar och översättare blev i stället den kraftigt ökade invandringen 
och framför allt det därmed kraftigt ökade behovet av tolkar i för Sverige 
mindre vanliga språk.

1968 inleddes en försöksverksamhet med utbildning av tolkar för invand-
rare, s.k. kontakttolkar, i form av kortare kurser som genomfördes på 
Biskops Arnö folkhögskola. När Statens invandrarverk (SIV) bildades 1969 
fick den nya myndigheten ansvaret för utbildningarna som alltjämt genom-
fördes inom folkbildningen.

8 Engwall, Gunnel & Geijerstam, Regina af (red.) (1983). Från språk till språk: sjutton uppsatser 
om litterär översättning. Lund: Studentlitt.
9 Magnusson, Gunnar & Wahlén, Staffan (red.) (1988) Teaching translation: papers read at a 
symposium at Stockhom university, 6-7 March, 1987, PU-enheten, Stockholms univ.
10Grähs, Lillebel & Korlén, Gustav & Malmberg, Bertil (eds), s. 282: ”Myndigheterna 
måste till slut ta till sig faktum att det inom universitetsvärlden i Sverige inte finns något 
ställe där det erbjuds utbildning av tolkar och översättare.” Gustav Korlén hade också i 
en bilaga till Litteraturutredningens huvudbetänkande, SOU 1974:5, argumenterat för en 
akademisk översättarutbildning och inrättandet av en avdelning för teoretisk och tillämpad 
översättningsvetenskap som bl.a. skulle granska kvaliteten på litterära översättningar mot 
bakgrund av konstaterade brister i förlagens utgivning.
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Institutet tar form

15 år av utredningar och försöksverksamhet
Berättelsen om TÖI börjar egentligen 15 år före institutets tillblivelse. 1972 
lade den s.k. Invandrarutredningen fram ett betänkande som behandlade 
samhällets tolk- och översättarservice.11 Den föreslog bl.a. en statlig aukto-
risation av tolkar och översättare, en reform som genomfördes 1976. Infö-
randet av en statlig auktorisation skiljer sig från hur man har löst frågan 
inom andra länder där man överlåtit ansvaret åt olika privata parter och 
översättarorganisationerna själva. Beslutet innebar ett ställningstagande för 
att samhället hade ett ansvar för utvecklandet av en god tolk- och översät-
tarservice i landet, en princip som har varit vägledande även för reformar-
betet under senare år. 

Invandrarutredningen ansåg att kontakttolkutbildningen även i fortsätt-
ningen skulle ligga på folkhögskolor och studieförbund. Men man före-
slog att ansvaret för utbildningarna skulle föras över från Invandrarverket 
till Skolöverstyrelsen (SÖ) eftersom det var SÖ som fördelade anslag till 
utbildningar inom folkbildningen. Utredningen föreslog vidare att det skulle 
inrättas en särskild tolk- och översättarskola, som skulle knytas till ett av 
universiteten i landet och som skulle få ansvaret för en högre tolk- och över-
sättarutbildning. 

Tanken på ett särskilt institut övergavs emellertid när regeringen valde att 
i stället lösa frågan om en högre tolkutbildning genom att 1977 inrätta 
en tolklinje som allmän utbildningslinje inom de filosofiska fakulteterna. 
Utbildningar inom tolklinjen genomfördes därefter vid universiteten i Stock-
holm, Göteborg, Uppsala och Umeå. Som mest hade utbildningen 240 
nybörjarplatser men antalet utbildningsplatser minskade successivt för att 
1984 vara nere i 80. Den utvärdering som gjordes av Universitets- och Hög-
skoleämbetet (UHÄ) 1979 visade att tolkutbildningarna på högskolenivå 
hade att hantera så många problem att ansvariga på institutionerna ofta 
ifrågasatt möjligheterna att genomföra en meningsfull utbildning.12 Det var 
svårt att rekrytera rätt lärarkompetens till utbildningarna vilket var nödvän-
digt eftersom det ofta saknades sakkunskap inom den egna institutionen. 
Planeringstiden var ofta alltför kort och kurserna av tillfällig karaktär vil-
ket gick ut över möjligheten att skapa kontinuitet inom utbildningarna. Det 

11 Invandrarutredningen (1972). 2, Tolkservice. Nordisk språkkonvention. Betänkande. SOU 
1972:84. Stockholm: Liber förlag/Allmänna förl.
12 Hjertman, Claes & Stendahl, Christina (1979). Utvärdering av tolkutbildning på högskolenivå.
UHÄ-rapport 1979:14. Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet. 
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var enbart vid Finska institutionen vid Stockholms universitet som utbild-
ningarna givits kontinuerligt. Enligt UHÄ:s utvärdering ledde studerande-
gruppernas inställning till utbildningen ofta till ”svårbemästrade situationer 
och kriser.” Orsakerna stod att finna i heterogena utbildningsgrupper med 
en blandning av etablerade tolkar och nybörjare och varierande ålderssam-
mansättning. Utvärderingen konstaterar vidare att ”på vissa håll har kultu-
rellt eller nationellt betingade motsättningar inom grupperna uppfattats av 
lärarna som närmast förödande för arbetet.”13

En av de viktigaste slutsatserna i UHÄ:s utvärdering var att det krävdes 
en större samordning av utbildningarna. Snart visade det sig också att det 
fanns behov av en högre översättarutbildning. En sådan kom igång vt 1983 i 
Stockholm i form av en lokal utbildningslinje som omfattade 80 poäng. Vid 
Göteborgs universitet hade det också givits en kurs i engelska på 20 poäng 
med inriktning på översättning. Utöver de initiativ som tagits vid språkin-
stitutioner hade tidigare Kursverksamheten vid Stockholms universitet givit 
kurser på kvällstid för tolkar och översättare.

Det var därför naturligt att förslaget om att inrätta ett särskilt institut väck-
tes på nytt. En ny utredning resulterade i ett förslag om att detta institut 
skulle lokaliseras till Stockholm och knytas till Stockholms universitet.14 En 
arbetsgrupp inom regeringskansliet lade fram en rapport som skulle ligga till 
grund för regeringens proposition i ärendet.15 Riksdagen beslutade slutligen 
1985 att högskolans tolk- och översättarutbildning skulle sammanföras i ett 
tolk- och översättarinstitut vid Stockholms universitet. Den allmänna tolk-
linjen lades ner och institutet fick ansvaret för att ”i mer flexibla former” 
tillgodose de snabbt skiftande behoven av tolkutbildning. Utbildningen 
skulle genomföras mer samlat än tidigare och resurserna koncentreras för 
att ge kontinuitet i utbildningen och säkra kvaliteten.

Göteborgs universitet hade uttryckt starka förhoppningar om att institu-
tet eller åtminstone en filial skulle lokaliseras till Göteborg. Göteborg hade 
bl.a. byggt en lärostudio för att användas inom tolkutbildningarna. Men 
övervägande skäl talade för beslutet att förlägga institutet till Stockholm. 
Universitetet i Stockholm hade bl.a. inrättat en forskarassistenttjänst i tolk-
ning och översättning som stöd till utbildningen av tolkar och översättare 
vid universitetet.

Vid inrättandet fick institutet emellertid inga pengar till forskning, det 
ansågs inte finnas resurser till detta. I rapporten DsA 1984:11 anförde man 
13 Hjertman, Claes & Stendahl, Christina.
14 Reformerad tolkutbildning (1982). Betänkande. Ds U 1982:10. Regeringskansliet: 
Utbildningsdepartementet.
15 Tolk- och översättarservice i utveckling (1984). Rapport från en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet. DsA 1984:11. Stockholm: Liber/Allmänna förl.
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att ”institutets uppgift blir här att ta initiativ och att driva på – inte att 
utföra forskning”, en inställning som illa speglar hur forskning föds och 
utvecklas. I rapporten framfördes även uppfattningen att ytterst lite forsk-
ning dittills hade presterats i Sverige inom området. Här skulle institutet få 
”beträda i det närmaste jungfrulig mark” 16, en formulering som fick profes-
sor Gustav Korlén att gå i svaromål i en artikel i tidskriften Moderna språk, 
där han påpekade att det fanns väsentligt större erfarenheter på området än 
utredarna föreställde sig.17 

Utbildningsledaren vid Stockholms universitet Lars Cleve fick av UHÄ i upp-
drag att göra en administrativ utredning med bl.a. förslag om förordning för 
institutet. Regeringen fattade därefter beslut om en förordning för institutet 
som trädde i kraft den 1 juli 1986. Därmed hade närmare 15 års utredande 
slutligen lett fram till skapandet av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och 
inrättandet av former för en reguljär tolk- och översättarutbildning i Sverige. 
Tillfredsställelsen var på många håll stor över att institutet äntligen var på 
plats. Men organisationen var en kompromiss mellan olika behov och resur-
serna begränsade. Redan den första förordningen rymde öppningar för en 
breddning av institutets verksamhet men också fröet till de organisatoriska 
oklarheter som kom att ledsaga institutet under många år framöver.

TÖI:s organisation och förordning
Regeringens beslut innebar att institutet organiserades som en ”särskild 
inrättning” vid Stockholms universitet i enlighet med 16 kap. 13§ i hög-
skoleförordningen (1977:263). Lars Cleve har i en kommentar i anslutning 
till sin administrativa utredning gett följande tolkning: ”Institutet skall ha 
en stark och självständig ställning med övergripande ansvar vad avser tolk- 
och översättarfrågor med funktionen att inom sitt område fungera som 
nationellt organ. Institutets styrelse, inklusive styrelsens ordförande, skall 
utses av regeringen. Men institutet skall organisatoriskt sortera under sty-
relsen för Stockholms universitet, som alltså har det yttersta ansvaret för 
verksamheten.”18

Vid institutets kansli inrättades fyra administrativa tjänster, däribland en 
föreståndare som skulle ha avlagt doktorsexamen. Eftersom resurserna för 
utbildningarna skulle läggas ut på olika språkinstitutioner vid Stockholms uni-
versitet eller när så var lämpligt vid andra universitet räknade man med att de 
administrativa kostnaderna för själva utbildningen skulle kunna hållas nere. 

16 Tolk- och översättarservice i utveckling, s. 100.
17 Magnusson, Gunnar (1997). Die germanistische Übersetzungstradition an der Universität 
Stockholm. Anförande vid The Humboldt-Stockholm Symposium, Stockholms universitet,  
30 – 31 januari 1997. Stockholm: Stockholms universitet. Manuskript.
18Manus till anförande i december 1985.



17

Om antalet tjänstemän vid institutet var begränsat så var antalet ledamö-
ter i institutets styrelse desto större. Efter att LO och TCO avstått från en 
plats i styrelsen stannade antalet ledamöter vid 16 med ledamöter före-
slagna av följande myndigheter och organisationer: Stockholms universitet, 
Invandrarverket, Skolöverstyrelsen, Kommerskollegium (som ansvarig för 
auktorisationen), Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Folkbildningsförbun-
det, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Exportråd, 
Svenska språknämnden, Sveriges Tolkförbund (STOF), Föreningen Aukto-
riserade Translatorer (FAT), folkhögskolorna, en studeranderepresentant 
samt en ordförande.

Skälet till det stora intresset att sitta med i styrelsen var att uppbyggnaden av 
samhällets tolkservice engagerade många ute i samhället. Utvecklingen från 
ett läge där det förekom en i högsta grad skiftande kvalitet på de tolkar som 
utnyttjades fram till erkännandet av att en god tolkservice kräver professio-
nella tolkar har inte alltid skett utan kontroverser mellan ibland motstridiga 
intressen. Ett exempel är den s.k. arbetsplatstolkningen. Eftersom Sverige till 
en början var föremål för arbetskraftsinvandring såg man det från fackligt 
håll som en naturlig sak att utbilda särskilda arbetsplatstolkar som skulle 
stödja den nyinflyttade vid introduktionen på arbetsplatsen. Arbetsgivarna 
uppskattade som regel arbetsplatstolkarna eftersom de fanns till hands vid 
akuta situationer just då en tolk behövdes. Men från arbetsgivarhåll såg man 
ändå med viss misstro på denna form av tolkning eftersom man fruktade 
att det fackliga engagemanget skulle påverka tolkens roll som opartisk för-
medlare av information mellan anställda och arbetsgivare.19 Arbetsplatstolk-
ningen förlorade i praktiken sin betydelse i takt med att samhället byggde 
upp en tolkservice med neutrala professionella tolkar som var skyldiga att 
följa de etiska regler som uppställts i publikationen God tolksed. Publikatio-
nen hade tagits fram av Kommerskollegium som ansvarade för den statliga 
auktorisationen av tolkar.

Den första styrelsen under ledning av Britt-Marie Bystedt, tidigare VD för 
Sveriges Radio, fick ägna stor tid åt att låta olika intressen positionera sig 
innan man kunde formulera en gemensam inriktning. Regeringen insåg så 
småningom det orimliga i en så stor styrelse och under styrelsens nästa ord-
förande Ingrid Lunde, tidigare kanslichef vid Sveriges Lärarförbund, kunde 
styrelsen hitta effektiva former för sitt arbete. Efter förslag från institutets 
styrelse beslöt regeringen 1992 att minska antalet ledamöter till högst 13. 
Styrelsens ledamöter föreslogs visserligen fortfarande av ungefär samma 
organisationer som tidigare, men de utsågs av regeringen och hade som upp-
19Se Niska, Helge (2007). From helpers to professionals. Training of community interpreters 
in Sweden. I Wadensjö, Cecilia, Englund Dimitrova, Birgitta and Nilsson, Anna-Lena (red.). 
The Critical Link 4. Professionalisation of interpreting in the community, Selected papers from 
the 4th Intermational Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, 
Stockholm, Sweden, 20 - 23 May 2004. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co, s. 297-310.
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drag inte att företräda partsintressen utan att ta ett kollektivt ansvar för 
TÖI. Styrelsens tredje ordförande professor Östen Dahl har haft att leda 
arbetet i ett skede när institutets organisatoriska ställning i förhållande till 
moderorganisationen Stockholms universitet blev föremål för en alltmer 
ingående granskning. Ett samlat intryck från styrelsens arbete under TÖI:s 
ställning som särskild inrättning är att styrelsen med stor integritet analyse-
rat institutets uppgifter och organisation i ljuset av TÖI:s förordning men 
samtidigt värnat om samråd med berörda parter.

Enligt TÖI:s första förordning hade institutet följande uppgifter:
”Institutet har som främsta uppgift att anordna tolkutbildning och översät-
tarutbildning. Sådan utbildning omfattar såväl grundläggande högskoleut-
bildning som fortbildning och vidareutbildning.

Institutet har också följande uppgifter:
1. att fastställa övergripande mål för den kontakttolkutbildning som ges 
 av studieförbund och folkhögskolor,
2. att svara för pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete avseende 
 tolkutbildning och översättarutbildning,
3. att initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de för tolk- och 
 översättarutbildning aktuella främmande språken samt vara engagerat 
 i terminologiskt arbete beträffande invandrarspråk,
4. att främja forskning och utvecklingsarbete i fråga om tolkning och  
 översättning,
5. att inom sitt verksamhetsområde verka för information och  
 kompetensutveckling, 
6. att fungera som kontaktorgan vad gäller nordiskt samarbete kring 
 tolk- och översättarfrågor.”

Styrelsen skulle besluta om riktlinjer för arbetet. Styrelsen skulle även besluta 
om innehåll i den utbildning som institutet ger på högskolenivå och därmed 
fastställa kursplaner och organisation av den egna utbildningen. Institutet 
skulle ha egen antagning till utbildningarna och utfärda bevis över genom-
gången utbildning. Slutligen skulle styrelsen fastställa vägledande studiepla-
ner för kontakttolkutbildningen inom folkbildningen.
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De inledande åren

Avgörande för en organisations framgång är om den upplevs som relevant 
för berörda parter och avnämare i det samtida samhället. Framtidsforskaren 
Åke E. Andersson har intresserat sig för hur samhällen och organisationer 
förändras. Han anser att varje enskild förändring måste betraktas utifrån sin 
egen tidsskala. Regelsystemen, ekologin och kunskaperna förändras lång-
samt vilket gör att analysen måste bli annorlunda än analysen av t.ex. en 
marknad som förändras mycket fortare. Åke E. Andersson har ställt upp en 
modell där de tröga delarna utgör vad han kallar ”arenan.” De lättrörliga 
delarna, t.ex. den skiftande marknaden, kallar han för ”spelet.” Arenans 
långsamma utveckling kan ibland komma i otakt med spelet som genom 
successiva förändringar och ömsesidig påverkan kan komma i balans igen.20

TÖI:s introduktion inom tolknings- och översättningsvärlden innebar att 
TÖI fick en roll som en central aktör inom området. Det blev uppenbart att 
det fanns en stor förväntan på vad TÖI kunde innebära för tolk- och över-
sättarområdet i Sverige. TÖI:s bevakningsområde omfattade en arena med 
flytande gränser där verksamheter av skiftande slag som rörde samhällets 
tolk- och översättarservice kunde ingå. Om man betraktar TÖI:s utveckling 
år för år förefaller framstegen få och mödosamma, i synnerhet för dem som 
då var engagerade i arbetet. Men betraktat i ett 25-årigt perspektiv har inte 
bara spelet förändrats utan också arenan och kunskaperna har genomgått en 
revolutionerande utveckling. 

Under de inledande åren efter institutets inrättande gällde arbetet att eta-
blera institutet inom utbildnings- och organisationsvärlden i Sverige. Det 
handlade både om att värna kontinuiteten med tidigare utbildningar och 
verka för en förändring mot nya mål. Det handlade också om att samtidigt 
öka antalet utbildade tolkar och försäkra sig om hög kvalitet i tolkservicen. 
Många av de utredningar och opinionsyttringar som kantat vägen framåt 
har handlat om den underliggande målkonflikten mellan kvalitet och kvan-
titet.

Invandringens behov
Inrättandet av ett tolk- och översättarinstitut sågs på många håll främst som 
en invandrarpolitisk fråga, även om många andra motiv successivt vuxit 
sig starka. Utgångspunkten för TÖI:s arbete vilade på de höga mål Sverige 
satt när det gäller invandrarpolitiken och samhällets tolkservice. De över-
gripande målen sammanfattades i begreppen jämlikhet, valfrihet och sam-

20 Andersson, Åke E (2008). K-samhället i backspegeln. KulturSverige 2009: Problemanalys och 
statistik. Linköping Förlag: Swedish Cultural Policy Research Observatory, s. 96 - 98.
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verkan. Enligt SIV:s publikation Samhällets tolkservice innebär ”jämlikhet 
kombinerat med valfrihet /…/ att varje människa som lever i Sverige skall ha 
möjlighet att få använda det språk som hon behärskar bl.a. vid kontakt med 
samhällsorgan.”21 Vidare har det i 8§ i Förvaltningslagen slagits fast att en 
svensk myndighet vid behov bör anlita tolk vid kontakt med någon som inte 
behärskar svenska språket.

Styrelsen lade stor vikt vid att TÖI:s främsta uppgift var utbildning och då 
att öka antalet utbildade kontakttolkar i landet. Men institutets utbildnings-
resurser var begränsade till 60 s.k. årsstudieplatser per år för tolkutbild-
ningen och 30 årsstudieplatser för översättarutbildningen. Det innebar att 
man kunde erbjuda högskoleutbildning av kontakttolkar i endast tre språk 
per år. Eftersom översättarutbildningen omfattade två års studier kunde 
utbildning i ett nytt språk erbjudas endast vartannat år. Detta blev också 
huvudpunkten i institutets första anslagsframställning 1988 beträffande 
åren 1990/91-92/93. Som stöd för sin begäran om ökade utbildningsresurser 
citerade TÖI en rapport som tagits fram inom regeringskansliet:22 ”Utbild-
ningsvolymen inom högskolan har reducerats de tre senaste åren, bl.a. i 
avvaktan på översynen av tolkutbildningarna. Det är klart utsagt att denna 
neddragning är temporär, något som institutets styrelse måste beakta vid 
kommande anslagsframställningar.” Trots den allt överskuggande inrikt-
ningen på invandringens behov pekade institutet även på ”de förväntningar 
som finns på ett närmande i en eller annan form till EG. Det ger förnyad 
aktualitet åt önskemålen om en utvecklad översättarutbildning liksom det 
talar för att de nuvarande tolkutbildningarna kompletteras i större utsträck-
ning med utbildning av konferenstolkar.”

Eftersom TÖI:s anslagsframställning inte resulterade i några nya resurser 
gjorde TÖI en uppvaktning hos utbildningsministern i augusti 1990. Besö-
ket mynnade ut i en begäran från ministern att få en rapport över institutets 
verksamhet under de fyra år som förflutit sedan starten. I rapporten sam-
manfattade TÖI erfarenheter som gjorts och pekade på behov för framti-
den.23 TÖI konstaterade att man i långa stycken uppnått de mål som satts 
upp för den högskoleförlagda kontakttolkutbildningen genom att man kun-
nat samla kompetens inom institutet som genom samverkan med utbild-
ningsanordnarna kunnat komma alla kurser till del. Det allvarligaste pro-
blemet bottnade nu i invandringens ändrade karaktär både vad gällde volym 
och språk. När riktlinjerna drogs upp i början av 1980-talet för det blivande 
tolk- och översättarinstitutet låg antalet asylsökande under 5000 per år. År 
1990 räknade SIV med att behöva ta emot 40 000 flyktingar per år. År 1977 
21 Samhällets tolkservice (1980). Norrköping: Statens invandrarverk.
22Tolk- och översättarservice i utveckling, s. 102.
23 Lemhagen, Gunnar (1990). Tolk- och översättarutbildningen – en lägesrapport, TÖI 1990-
09-10. Dnr TÖI 63/1990. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet. 
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kom 51 % av invandrarna från Norden, 19 % från övriga Europa och 30 
% från utomeuropeiska länder. 1987 hade proportionerna förskjutits. Då 
kom 24 % från Norden, 18 % från övriga Europa och 58 % från länder 
utanför Europa. Det innebar att det förelåg ett stort behov av tolkning i en 
mängd språk där det saknades akademiska traditioner, lärare, läromedel, 
ordböcker, en fastställd samhällsterminologi och annat som krävs för en god 
tolk- och översättarutbildning.

Översättarutbildning
De översättarutbildningar som anordnats av TÖI har inte varit direkt rela-
terade till invandringens behov med undantag för utbildningarna i per-
siska som i början av 1990-talet var förlagda till Uppsala universitet och 
dess institution för afro-asiatiska språk. Utbildningarna byggde vidare på 
de utbildningar som givits inom ramen för den lokala översättarlinjen vid 
Stockholms universitet. Den viktigaste erfarenheten är den som återfinns i en 
utvärdering av TÖI:s utbildningar gjord på uppdrag av TÖI av Hans Svens-
son: ”Ett speciellt och i hög grad intressant påpekande görs från Engelska 
institutionen i Stockholm: man menar där att översättarutbildningen givit 
de lärare från institutionen som medverkat i utbildningen klara insikter om 
skillnaden mellan den typ av översättning från ett språk till ett annat som 
bedrivs i språkfärdighetstränande syfte och den typ av utbildning i översätt-
ning som syftar till att producera professionella översättare.” 24

Utvecklingsarbete, information och 
kompetensutveckling
TÖI skall enligt sin förordning ”inom sitt verksamhetsområde verka för 
information och kompetensutveckling”, en så vid formulering att den rym-
mer snart sagt ett obegränsat verksamhetsfält. TÖI uppmärksammade redan 
från början en rad nya behov genom seminarier och kurser som i många fall 
så småningom integrerades i TÖI:s utbildningar. Arbetskraftsinvandringen 
hade så gott som upphört och i stället hade Sverige fått en invandring av 
flyktingar som ofta bar med sig svåra traumatiska upplevelser. Därmed upp-
stod behov av utbildning i tolkning inom psykoterapi även för tolkar och 
bl.a. vid Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar inleddes en verk-
samhet med psykoterapi genom användning av tolk. Andra nya inslag var 
kurser i tolkning för barn.

Inte bara tolkyrket påverkades av förändringar i samhället. Även översättar-
yrket blev mer och mer specialiserat. TÖI genomförde seminarier i datorstöd 

24 Svensson, Hans (1995). För en bättre förståelse. Tolk- och översättarinstitutets verksamhet 
och utvecklingsmöjligheter. Utredning. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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för översättare, ekonomi och juridik för tolkar och översättare och kurser 
i TV-översättning. I allt detta sökte TÖI samverkan med arbetsgivare, bru-
kare och yrkesföreningarna. Bland de äldsta föreningarna fanns Föreningen 
för auktoriserade translatorer FAT och översättarsektionen i Sveriges För-
fattarförbund. Sveriges Teckenspråkstolkars förening STTF bildades 1969. 
1975 bildades den första föreningen för kontakttolkar, Sveriges Tolkför-
bund STOF. 1987 anordnade den internationella översättarorganisationen 
FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) en konferens i Maastricht 
(innan staden blivit känd i EU-sammanhang). TÖI:s föreståndare såg som 
ett av sina första uppdrag att informera om tillkomsten av det nya svenska 
institutet vid konferensen. Informationen togs knappast emot som en världs-
sensation. Däremot fanns det en grupp svenska tekniska översättare på plats 
som sökte efter ett sätt att få större respekt för sitt yrke. Vid konferensen 
kom man överens om att TÖI skulle inbjuda till en konferens följande år på 
Stockolms universitet för Sveriges tekniska översättare. En del översättare 
önskade sig en särskild auktorisation för tekniska översättare. Vid konfe-
rensen i Stockholm blev inriktningen i stället att man skulle arbeta på att 
starta en ny förening. Därmed lades grunden till Sveriges Facköversättarför-
ening SFÖ.25 Under ett antal år stod TÖI som inbjudare till kontaktdagar för 
översättare, bl.a. på Volvo Språkcenter i Hisingen 1989. Så småningom tog 
översättarföreningarna själva över ansvaret för sammankomsterna som fick 
formen av ett firande av Hieronymusdagen i september varje år till minne 
av översättarnas skyddshelgon Hieronymus. TÖI gav också under ett antal 
år ut en särskild tidskrift med titeln Tolkningsperspektiv som en kanal för 
information och kontakt, men beslöt så småningom att lägga ner tidskriften 
av kostnadsskäl.

25 Facköversättaren. Organ för Sveriges facköversättarförening (2005). Nr 4. Killeberg: Sveriges 
facköversättarförening. 
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Ett institut i stark utveckling

Under den inledande fasen utgjordes arbetet med att utveckla TÖI av ett 
tålmodigt målmedvetet arbete för att successivt utöka institutets resurser. 
Men det var händelser i omvärlden som blev avgörande för en enastående 
expansiv period i TÖI:s utveckling. Expansionen tog i tre språng TÖI in i en 
ny framtid. Det första språnget var en konsekvens av SÖ:s nedläggning, det 
andra var den stora handikapputredningen och det tredje EU-medlemskapet.

Folkbildningsanslagen till TÖI
SÖ hade i sin fördjupade anslagsframställning för 1991/1992-1992/1993 
föreslagit väsentligt ökade resurser till kontakttolkutbildningen. Vidare före-
slog SÖ en omorganisation av kontakttolkutbildningen, som skulle innebära 
att TÖI skulle få en utökad roll som ensam huvudman för utbildningen i 
stället för den gällande ordningen med ett delat huvudmannaskap mellan 
TÖI och SÖ. Detta blev också det förslag som framfördes i Folkhögskole-
kommitténs betänkande.26 Sedan gick det fort. Riksdagen fattade beslut om 
att SÖ skulle avvecklas den sista juni 1991. Då gällde det att hitta nya lös-
ningar för de uppgifter som legat på SÖ. I folkbildningspropositionen tog 
regeringen fasta på Folkhögskolekommitténs förslag och föreslog att statsbi-
draget inom folkbildningen för kontakttolkutbildningen fr.o.m. budgetåret 
1991/92 skulle disponeras av universitetet i Stockholm och att TÖI skulle 
ha ett övergripande ansvar för utbildningen och fördela statsbidrag på olika 
anordnare av kontakttolkutbildning.27 Statsrådet anförde i propositionen att 
”högskoleutbildningen och kontakttolkutbildningen kompletterar varandra 
och båda behövs för en god tolkservice i samhället.” Förslaget innebar en 
helt ny uppgift för TÖI. Det var därför välkommet att det i propositionen 
angavs att en del av anslaget skulle få användas för administration och den 
förstärkning av TÖI:s kansliresurser som blev nödvändig.

Men förslaget innebar inte bara en ny uppgift för TÖI. Det innebar en nyord-
ning från principiell synpunkt i och med att en inrättning vid Stockholms 
universitet (SU) fick i uppgift att fördela statsbidrag under folkbildningens 
huvudtitel. Förutom statsbidragsfördelningen fick institutet också ett tydligt 
ansvar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av dessa utbildningar. 

I en skrivelse till SÖ i november 1990 hade Stockholms universitet framfört 
att universitetet motsatte sig ett övertagande av SÖ:s verksamhet på områ-
det. Universitetet hänvisade till att tyngdpunkten i verksamheten vid TÖI 

26 Folkhögskolan i framtidsperspektiv: betänkande från folkhögskolekommittén (1990). SOU 
1990:65. Stockholm: Allmänna förl.
27 Om folkbildning (1990). Regeringens proposition 1990/91:82. Stockholm: Regeringen.
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skulle förskjutas så att kontakttolkutbildningen inom folkbildningen skulle 
bli en huvuduppgift för institutet samt att den nya uppgiften skulle inne-
bära ett betydande merarbete och därmed kostnader på olika nivåer inom 
universitetet. Även Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) hade motsatt 
sig förslaget av principiella skäl. Efter överläggningar med statssekreteraren 
på utbildningsdepartementet mellan berörda parter stod det dock klart att 
regeringen avsåg att hålla fast vid förslaget. Symptomatiskt nog avvecklades 
inte bara SÖ utan även UHÄ.

Inom TÖI hade dessa tankar varit kända en längre tid och det fanns där-
för en beredskap inför övertagandet av den nya uppgiften. Däremot fanns 
det ingen beredskap inför den andra delen i det beslut som riksdagen skulle 
komma att fatta. SÖ hade även haft ansvar för att fördela statsbidrag för 
utbildning av tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade samt till tecken-
språkslärarutbildning. I propositionen föreslogs att detta anslag skulle föras 
över till Nämnden för vårdartjänst som redan tidigare hade i uppdrag att 
administrera olika typer av statsbidrag för stöd till funktionshindrade. Detta 
var ett förslag man vände sig emot inom Sveriges Teckenspråkstolkars För-
ening (STTF). Vid en uppvaktning i riksdagens utbildningsutskott sent på 
våren 1991 lyckades tolkarnas företrädare vinna gehör för att utbildning 
av teckenspråkstolkar inte var en handikappfråga utan att den borde orga-
niseras på samma sätt som utbildning av tolkar i talade språk. Riksdagen 
beslöt sålunda att även anslaget inom folkbildningen till utbildning av tol-
kar för funktionshindrade skulle föras över till Stockholms universitet och 
TÖI. TÖI hade därmed i ett slag gått från ett ursprungligt budgetansvar på 
c:a 3 miljoner kronor till ansvar för ytterligare c:a 7 miljoner för kontakt-
tolkutbildning och c:a 14 miljoner för tolkutbildning för funktionshindrade. 
Men det var först efter diskussioner med Riksrevisionsverket som TÖI fick 
bemyndigande att använda även en del av teckenspråkstolkanslaget till att 
administrera statsbidraget.

Handikapputredningen
Beslutet att överföra statsbidragsfördelning för tolkutbildningar inom folk-
bildningen till TÖI innebar inte bara en helt ny administrativ uppgift för 
TÖI. Den innebar ansvar för tolkservice till en helt ny målgrupp i och med 
ansvaret för utbildning av tolkar för funktionshindrade. Tolkning för döva 
hade tidigare utförts av anhöriga eller genom ideella organisationer men 
hade successivt utvecklats till en tolktjänst i samhällets regi. Den första tolk-
utbildningen hade genomförts 1969 i SÖ:s regi och hade därefter utvecklats 
inom SÖ, dock utan direkt kontakt med arbetet med utbildningar av tolkar 
i talade språk som också låg på SÖ. Ur ett internationellt perspektiv låg Sve-
rige väl framme i vissa hänseenden. Det fanns en strävan att sprida tolkser-
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vicen över hela landet, den svenska riksdagen hade 1981 uttalat sitt erkän-
nande av teckenspråket som dövas förstaspråk och världens första professur 
i teckenspråk inrättades 1990 vid Stockholms universitet. För TÖI gällde det 
nu att snabbt sätta sig in i den verklighet som gällde för den nya målgrup-
pen och de organisationer och myndigheter som hade att samverka för att 
förbättra tillgången på tolkar. Även om verksamhetsområdet var nytt visade 
det sig att den kunskap som redan fanns inom TÖI kring tolkning och tolk-
service var en god grund att bygga vidare på även inom det nya målområdet.
Överförandet av ansvaret för tolkutbildningen för funktionshindrade sam-
manföll med en stark politisk vilja att förbättra samhällets insatser för män-
niskor med funktionshinder. 1989 års Handikapputredning arbetade med 
en bred kartläggning av behov och brister inom samhället som gällde funk-
tionshindrade. En särskild utredare fick uppdraget att utreda behoven inom 
samhällets tolktjänst vilket resulterade i ett delbetänkande som presentera-
des 1991.28 

Utredaren konstaterade att det rådde stor brist på tolkar och det viktigaste 
förslaget var en fördubbling av anslaget till tolkutbildning och teckenspråks-
utbildning, vilket också blev riksdagens beslut. Det innebar att bara två år 
efter övertagandet av ansvaret för utbildningarna hade TÖI:s budget inom 
sakområdet vuxit från 15 miljoner till närmare 30 miljoner kronor.

För att klara en utmaning av den dimensionen krävdes ett långsiktigt och 
målmedvetet arbete i samverkan med alla berörda parter. Det var ingen lätt 
uppgift att förklara att en fördubbling av anslaget inte omedelbart kunde 
leda till en fördubbling av antalet utbildade tolkar. För att kunna utexa-
minera fler krävdes det ett uppbyggnadsarbete från grunden. Det var svårt 
att rekrytera studerande till tolkutbildningarna bl.a. eftersom det fanns 
alltför få sökande som hade tillräckliga kunskaper i teckenspråk. Och det 
var nödvändigt att locka fler språkbegåvade elever till teckenspråksutbild-
ningarna. Bristen på lärare var ett annat hinder för en snabb utbyggnad av  
utbildningarna.

TÖI strävade efter att förankra utvecklingsarbetet hos alla intressenter och 
inrättade därför en samverkansgrupp för samråd kring insatserna. Detta 
var också något som regeringen föreskrivit när man i regleringsbrevet infört 
en bestämmelse om att utbildningarna skulle planeras i samråd med han-
dikapporganisationerna. TÖI hade också särskilda planeringsmöten med 
utbildningsanordnarna för att utarbeta gemensamma mål och en samplane-
ring av kursutbudet. För samrådet med intressenterna kring utbildningarna 
byggde TÖI vidare på den form av samverkan som byggts upp inom SÖ i 

28 En väg till delaktighet och inflytande: tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade 
och talskadade: delbetänkande (1991). 1989 års handikapputredning. SOU 1991:97. Stockholm 
Allmänna förl.
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den rådgivande samrådsgrupp som kom att benämnas ”policygruppen.”29  
TÖI har sedan utvecklat samverkansformerna och bl.a. inrättat regelbundna 
möten med utbildningsanordnarna. 

Denna form av demokratisk samverkan kring utbildningarna har varit posi-
tiv för arbetet med att utveckla tolkutbildningarna för funktionshindrade. 
Men samrådet har också inneburit att olika uppfattningar brutits mot var-
andra och stundtals krävt ett mödosamt arbete att överbrygga. Ofta har 
diskussionen gällt avvägningen mellan kvalitet och kvantitet. Inledningsvis 
var det en diskussion om den s.k. dubbla kompetensen som väckte starka 
åsiktsyttringar. De första tolkutbildningar som startade 1969 gällde utbild-
ning av teckenspråkstolkar. Sedan 1975 har det även anordnats särskilda 
utbildningar för tolkar för dövblinda. Båda dessa tolkutbildningar har teck-
enspråket som bas. Men teckenspråkstolken ska ersätta ett sinne, ’hörseln’, 
medan dövblindtolken ska ersätta två sinnen, ’syn’ och ’hörsel’. Detta stäl-
ler speciella krav på tolkar för dövblinda utöver vad som gäller för tecken-
språkstolkar.30

Till en början gavs dessa utbildningar som separata kurser. Men SÖ beslöt 
att slå ihop dessa utbildningar till en gemensam utbildning och den första 
utbildningen enligt denna plan startades läsåret 1989/90. När TÖI tog över 
ansvaret fanns det fortfarande en del utbildare som ansåg att denna nyord-
ning var olycklig. Man menade att utbildningen av dövblindtolkar sattes på 
undantag i en sammanhållen utbildning där teckenspråkstolkningen hade 
en mer framträdande plats. Och man menade att en separat dövblindtolk-
utbildning skulle ge mer tid åt specialinriktningen och bättre dövblindtol-
kar. TÖI valde dock att hålla fast vid det beslut som fattats av SÖ. Det var 
ett ganska naturligt val eftersom företrädarna för de dövblindas förening 
Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) ställde sig bakom modellen med en 
utbildning mot en dubbel kompetens i en sammanhållen utbildning. FSDB 
anslöt sig till den modellen eftersom man fruktade att det skulle bli svårt att 
rekrytera tillräckligt många studerande till en separat dövblindtolkutbild-
ning, något som starkt skulle begränsa tillgången på dövblindtolkar inom 
tolktjänsten.

Sveriges medlemskap i EU
Sveriges medlemskap i EU och de därmed sammanhängande behoven av 
svenska tolkar och översättare satte på ett helt nytt sätt fokus på TÖI:s 
ansvar som utbildare av tolkar och översättare. Medlemskapet förde Sverige 

29 Degsell, Christer (1991). Utvärdering: utbildning av tolkar för döva, dövblinda respektive 
hörselskadade och vuxendöva vid folkhögskolor. Rapporter – planering, uppföljning, 
utvärdering, R 91:23. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
30 Degsell, Christer.
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in i nya sammanhang där det krävdes en nyorientering i synen på svenska 
språkets roll i Sverige och i Europa och i synen på de inhemska minoritets-
språken.

TÖI hade redan i sin anslagsframställning till regeringen 1988 pekat på att 
närmandet till EU gav anledning att utveckla översättar- och konferenstolk-
utbildningar för att möta kommande behov. Det var emellertid till en bör-
jan inte självklart att svenska skulle bli ett av de officiella språken inom EU. 
Den första osäkerheten gällde vad resultatet skulle bli av folkomröstningen 
om EU-medlemskapet i november 1994. Den andra osäkerheten gällde om 
Sverige skulle kräva och få till stånd att tolkning och översättning inom 
EU skulle omfatta även svenska. Förhandlingarna kring medlemskapet hade 
genomförts på engelska utan tolkning och det fanns på vissa håll en oro att 
inte alla ansåg att tolkning och översättning var en prioriterad fråga. 

TÖI hade som förberedelse för en kommande konferenstolkutbildning åkt 
till Bryssel i februari 1993 för att bl.a. träffa generaldirektören för tolktjäns-
ten vid EG-kommissionen Renée van Hoof Haferkamp. Det var känt att det 
funnits tankar om att inte inrätta en särskild tolkningstjänst i svenska utan 
att man övervägt att i stället erbjuda ’skandinavisk’ tolkning på omväxlande 
svenska och danska, som redan var etablerat inom kommissionen. När TÖI 
kom på besök hade generaldirektören uppenbarligen slagit sådana tankar ur 
hågen. Hon utlovade tolktjänstens stöd för planerna på en tolkutbildning i 
Stockholm. Hon inriktade sig därefter främst på att ge goda råd om hur TÖI 
skulle lägga upp sin kommande konferenstolkutbildning. En del råd gav en 
tydlig illustration till att EG-administrationen var en miljö som på många 
sätt skilde sig radikalt från Sverige. Madame van Hoof ville särskilt betona 
att TÖI borde bemöda sig att utbilda fler manliga tolkar. Hon menade att 
när höga chefstjänstemän inom EG – som per definition var just män – åkte 
på uppdrag runt om i Europa fann de sig i bryderi vad gäller hur de skulle 
behandla de medföljande kvinnliga tolkarna. Skulle de som sanna gentle-
män låta tolken gå före in i sammanträdessalen eller skulle de själva gå först 
i kraft av rang och ställning?

Sverige insåg att man inte gärna kunde gå med på en annan ställning för 
svenska språket än övriga länder. Så kunde Aftonbladet i en artikel om 
”Sveriges tuffa EG-krav” den 9 oktober 1992 i fetstil presentera kravet på 
svenska som officiellt EG-språk, ett krav som rankades högre än bl.a. kravet 
att få behålla Systembolaget och snuset. 

Nu gällde det att förbereda inträdet av svenska som ett fullvärdigt språk 
inom EG-gemenskapen. Ett stort arbete gällde översättningen av ca 50 000 
A4-sidor regler och direktiv som måste föreligga på svenska inför medlem-
skapet. Det arbetet lades ut på den s.k. Delegationen för översättning av 
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EG:s regelverk, där även TÖI ingick i ledningsgruppen. Delegationen vände 
sig också direkt till regeringen för att peka på angelägna åtgärder som borde 
förberedas på svensk sida ”för att det svenska språkets framtida ställning 
skall kunna hävdas.” 

Delegationen betonade att en av dessa angelägna åtgärder var att utbilda fler 
kvalificerade översättare och konferenstolkar.31

TÖI hade redan under 1992 haft preliminära kontakter med utbildningsde-
partementet om att anordna en konferenstolkutbildning. När utbildnings-
minister Per Unckel fick en enkel fråga i riksdagen om vad som gjordes för 
att tillförsäkra tillgången på svenska konferenstolkar inom EG kunde han 
konstatera att förberedelserna redan var igång. Ministern framhöll då i sitt 
svar att de tolkar som utbildas i Sverige ”skall ha minst lika hög kvalitet och 
därmed användbarhet som tolkar som utbildas för motsvarande verksamhe-
ter utomlands.”32

Utbildningsministerns klara ställningstagande var viktigt för att få förståelse 
för att en konferenstolkutbildning måste få tillräckliga resurser för att kunna 
bedriva en intensiv färdighetsträning under ledning av bl.a. professionella 
konferenstolkar. Efter beslut om särskilda medel från regeringen genomför-
des den första svenska konferenstolkutbildningen med inriktning mot EG 
läsåret 1993/94.

Medan det är svårt att tänka sig att någon skulle kunna arbeta som kon-
ferenstolk vid EU utan en gedigen konferenstolkutbildning är vägarna till 
att arbeta som översättare fler och inte lika tvingande. TÖI fick genom EU-
medlemskapet även större resurser till översättarutbildningar, men dessa 
kurser har haft en bred målgrupp som förberedelse för arbete inom varie-
rande samhällssektorer. Vid Sveriges inträde i EU fanns det få översättarut-
bildade som kunde söka anställning i Bryssel. Vid en studieresa till Bryssel 
och Luxemburg 2003 kunde man från TÖI:s sida konstatera att det fort-
farande var så att de flesta översättarna saknade formell översättarutbild-
ning.33 Men med den satsning som gjorts hos TÖI och vid andra universitet 
kommer det i framtiden att bli allt ovanligare att de som får arbete inom 
översättningsbranschen inte har gått någon av de utbildningar som ges på 
flera håll i landet.

31Svenskan i EU (1994). Promemoria till Utrikesdepartementet från Delegationen för 
översättning av EG:s regelverk, 1994-01-21. Dnr EG-övers 39/94.
32 Riksdagens protokoll 1992/93:62. Anförande 75. Elektroniskt tillgänglig  
2012-11-16 på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/
Riksdagens-snabbprotokoll-1992_gg0962/. 
33 Jfr Strandvik, Ingemar (2000). Översättningsteorin och översättarna. Om nyttan med 
översättningsteori. I Englund Dimitrova, Birgitta (red.) Översättning och tolkning. Rapport 
från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 5 – 6 november 1998. Uppsala: Association Suédoise  
de Linguistique Appliquée, s. 299-309.
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Högskoleutbildning i nya former

TÖI — resursplanerare eller utbildningsanordnare?
EU-medlemskapet innebar ökade resurser till TÖI och ett ökat intresse inom 
Sverige för högskoleutbildning av tolkar och översättare. Uppdraget att 
utbilda svenska konferenstolkar utgjorde inledningen till ett flerårigt samar-
bete med EU:s institutioner för att utbilda högt kvalificerade tolkar för tjänst 
inom EU. Men genomförandet av konferenstolkutbildningen innebar också 
ett avgörande steg mot ett genomförande av TÖI:s högskoleutbildningar 
i nya former. TÖI:s omvärld har successivt förändrats under resans gång, 
både utbildningsväsendet och samhället. Under de första åren var TÖI:s roll 
att lägga ut pengar och kursplaner på andra utbildare, universitetsinstitu-
tioner eller folkhögskolor och studieförbund. De nya utbildningsuppdragen 
med inriktning mot EU tvingade TÖI att omvärdera sin roll vid genomföran-
det av utbildningarna, något som också var ett naturligt led i arbetet på att 
stärka inslaget av yrkesinriktning parat med översättningsteoretiska insikter 
i TÖI:s högskoleutbildningar. 

TÖI hade 1995 låtit utbildningsledaren vid Uppsala universitet Hans Svens-
son genomföra en utvärdering av verksamheten vid TÖI där han bl.a. inter-
vjuat ansvariga för tolk- och översättarutbildningar som anordnats av insti-
tutet vid olika universitetsinstitutioner i landet. Utvärderingen resulterade i 
övervägande positiva omdömen. Men det framkom ett starkt önskemål om 
att TÖI skulle ikläda sig en mer aktiv roll. Hans Svensson sammanfattar: 
”Tolk- och översättarinstitutet är idag den institution som har till uppgift 
att samordna tolk- och översättarutbildningen i landet, och den kompetens 
som finns samlad inom institutet och i dess styrelse borde enligt min mening 
utnyttjas på ett mer påtagligt sätt när det gäller att styra och leda tolk- och 
översättarutbildningen i form av ett aktivt deltagande i och en noggrannare 
övervakning av verksamheten och av en ökad styrning av utbildningens upp-
läggning utifrån såväl nationella som internationella erfarenheter.”34

En institution inom institutet
När TÖI ställdes inför uppgiften att utbilda konferenstolkar i svenska och 
i första hand engelska, tyska och franska, stod det klart att TÖI inte kunde 
lägga ut detta på någon enskild språkinstitution utan att TÖI måste ta eget 
ansvar för hela genomförandet. Följden blev att TÖI byggde upp en egen 
institutionsorganisation inom institutet med lärare och studieadministration 
som arbetar på precis samma sätt som andra universitetsinstitutioner. Utma-
34 Svensson, Hans. 
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ningen bestod i att kunna anställa fler lärare på förordnande vid institutet 
samtidigt som den stora variationen i inriktning och målspråk krävde möj-
ligheter till flexibilitet mellan olika läsår.

Konferenstolkutbildningen blev ett av TÖI:s främsta åtaganden under ett 
tiotal år efter Sveriges inträde i EU. Det var också på många sätt den största 
utmaning TÖI ställts inför eftersom det gällde att genomföra en ytterst krä-
vande utbildning som aldrig tidigare genomförts i Sverige och där det gällde 
att uppnå samma kvalitet på utbildningen som vid de stora tolkskolorna 
i Genève och Paris med sina mångåriga erfarenheter. TÖI lyckades få det 
fåtal erfarna svenska konferenstolkar som fanns att med stort engagemang 
anta utmaningen och driva TÖI:s konferenstolkutbildning samtidigt som de 
var högt efterfrågade för aktiv tolkning inom EU. Utbildningen var extremt 
färdighetsinriktad och ställde stora krav på såväl lärare som studenter för 
att kunna nå den kompetens som krävs av en professionell konferenstolk.35

Under en följd av år rådde det brist på svenska tolkar inom EU:s institutio-
ner och regering och riksdag har under åren gett ett starkt stöd till utbild-
ningen av tolkar och översättare för behoven inom EU. I regeringens rapport 
över EU-arbetet under 1996 skriver man: ”Regeringen fortsätter därför att 
fästa största vikt vid att tolkning och översättning till och från svenska skall 
fungera på ett fullgott sätt inom institutionerna. De svårigheter som ett nytt 
språk medför för institutionerna har dock märkts tydligt även under Sveri-
ges andra år som medlemsstat.”36 Som svar på en interpellation i riksdagen 
den 15 maj 1995 sade statsrådet Mats Hellström: ”Regeringen vidtar åtgär-
der såväl på kort som på lång sikt för att komma till rätta med bristen på 
kvalificerade översättare och tolkar. Samtidigt måste vi vara medvetna om 
att det handlar om att bygga ut en mycket krävande utbildning för att få 
fram ett antal specialister med mycket hög kompetens.” 

För att markera regeringens beslutsamhet att möta behoven av nya konfe-
renstolkar föreskrev regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 1994/95 
att en tolkskola skulle inrättas vid Stockholms universitet. Vid riksdags-
behandlingen av förslaget sade Mats Hellström att antagningen av stu-
derande till den föreslagna tolkskolan redan hade ägt rum, något som 
måste tolkas som att tolkskolan skulle organiseras inom ramen för 
TÖI som höll på att planera nästa konferenstolkutbildning. Regeringen 
återkom aldrig med närmare preciseringar kring beslutet om en tolk-
skola. Man kan därför se TÖI:s uppbyggnad av en institutionsstruk-
tur inom institutet som ett naturligt svar på regeringens ambitioner. 
35 Bonnard, Eva (1994). Rapport från en tolkstudio. TÖI:s konferenstolkutbildning vid 
Stockholms universitet 1993/94. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
36Hindmarsh, Thomasine (red.)(1997). EU 1996: regeringens skrivelse 1996/97:80 : berättelse 
om verksamheten i Europeiska unionen under 1996: i korthet. Stockholm: EU-sekretariatet, 
Utrikesdepartementet, s. 242.
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På grund av bristen på svenska tolkar inom EU kunde TÖI räkna med starkt 
stöd från EU både genom ekonomiska bidrag och medverkan av erfarna 
tolkar från EU:s tolktjänster i undervisningen. På initiativ från EU:s tolk-
tjänster inrättades ett nätverk mellan konferenstolkutbildande institutioner 
vid universitet i Europa i syfte att stödja och utveckla utbildningen av tol-
kar i de nya språk som tillkommit inom EU genom pågående utvidgning. 
Nätverket fick status som ett konsortium för införandet av en European 
Master in Conference Interpreting (EMCI). Överenskommelsen om konsor-
tiet undertecknades den 30 maj 2001 av höga företrädare för de deltagande 
universiteten vid en ceremoni i Bryssel, där Stockholm representerades av 
rektor Gustaf Lindencrona. De deltagande tolkutbildarna förband sig att 
följa en gemensam kursplan, en core curriculum, för innehåll och upplägg-
ning av utbildningarna, där det bl.a. betonades att det var nödvändigt att 
knyta erfarna konferenstolkar till utbildningen. Genom överenskommelsen 
blev det möjligt för TÖI att skicka sina tolkelever på utbyte till institutio-
ner utomlands som ingick i nätverket samt på en veckas studieresa till Brys-
sel med besök vid EU:s tolktjänster. Satsningen på konferenstolkutbildning 
blev framgångsrik och ledde till att ett stort antal tolkar från utbildningarna 
kunde få arbete vid EU. TÖI:s konferenstolkutbildning fick också högsta 
betyg vid två på varandra följande utvärderingar som genomfördes av de 
internationella konferenstolkarnas organisation AIIC (Association Interna-
tionale des Interprètes de Conférence).37

37 Niska, Helge (2005). Training interpreters – Programmes, curricula, practices. I Tennent, 
Martha (red.) Training for the New Millenium. Pedagogies for translation and interpreting. 
Amsterdam: J. Benjamins, s. 35-64.
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TÖI:s högskoleutbildningar

TÖI har sedan starten utarbetat kursplaner för sammanlagt 140 olika hög-
skoleutbildningar (exklusive delkurser) för tolkar och översättare, kurser 
med många olika språkinriktningar, av varierande längd och med varie-
rande krav på särskild behörighet.

Översättarutbildningar
TÖI:s översättarutbildning byggde under de inledande åren på den modell 
som använts vid den lokala översättarutbildningen vid Stockholms univer-
sitet. Den innebar resurser till en tvåårig översättarutbildning om 80 poäng 
mellan svenska och ett annat språk. Det innebar att TÖI under dessa för-
utsättningar bara kunde starta en ny översättarutbildning vartannat år. För 
att snabbare kunna få in fler språk i utbudet övergick TÖI under en tid till 
att låta utbildningarna omfatta endast 60 poäng. De extra medel som reger-
ingen anslog till verksamheten vid TÖI med anledning av behoven inom 
EU innebar också ökade resurser till utbildning av översättare. Som ett led 
i planeringen för nya översättarutbildningar anordnade TÖI i januari 1995 
en konferens riktad till alla intresserade vid landets universitet kring temat 
”Nya former och ny teknik för tolk- och översättarutbildningen.” Konfe-
rensen följdes upp med en samrådskonferens för den språkvetenskapliga 
fakulteten vid Stockholms universitet på temat ”Översättarutbildning för 
EU – Vad gör vi i Stockholm?” som hade som mål att planera ett översät-
tarprogram omfattande 80 poäng på magisternivå. För att bredda målgrup-
pen utökades utbildningen till att omfatta fler än ett språk utöver svenska. 
Den första kursen inom översättarprogrammet startade höstterminen 1997 i 
samarbete mellan TÖI, Engelska institutionen och Institutionen för franska 
och italienska.

Fr.o.m. läsåret 2001/2002 införde TÖI ett antal genomgripande föränd-
ringar som syftade till att inom tillgängliga resurser kunna utbilda fler inom 
en brokig skara av översättarstuderande. TÖI införde samläsning så långt 
möjligt mellan TÖI:s olika översättarutbildningar. Basen utgjordes av det 
tvååriga magisterprogrammet men TÖI erbjöd också en språkobunden kurs 
i översättning om 40 poäng. Den kursen riktade sig till studenter som inte 
hade den särskilda behörighet som krävdes för att antas till det tvååriga 
magisterprogrammet, d.v.s. svenska som modersmål och kunskaper i s.k. 
stora språk eller skolspråk på universitetsnivå. 40-poängskursen syftade till 
att fånga upp utbildningsbehoven hos studenter som t.ex. ville översätta 
från något mera ovanligt språk till svenska eller som ville översätta från 
svenska till något annat språk. Senare kom den kursen att delas upp i två 
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inriktningar, en för översättning från svenska till ett annat språk och en för 
översättning till svenska. Parallellt med dessa utbildningar gav TÖI även 
40-poängskurser i översättning från ett specifikt källspråk som varierade år 
från år, t.ex. kinesiska, japanska och ryska. Samläsningen innebar att alla 
studerande kunde gå på samma föreläsningar i bl.a. yrkeskunskap och över-
sättningsteori. Kursen i översättningsteori om 5 poäng, som var en delkurs 
inom programmen, kunde även läsas som en fristående fortbildningskurs.

Tolkutbildningar
Före Sveriges inträde i EU låg som framgått fokus på utbildning av kontakt-
tolkar. Därutöver gav TÖI även ett antal kurser i nordisk konferenstolk-
ning, d.v.s. utbildning av tolkar för arbete inom Nordiska rådet och nord-
iska samarbetsorgan, vilket i praktiken innebar träning i att tolka mellan 
finska och övriga nordiska språk.

Som tidigare nämnts var institutets resurser för kontakttolkutbildning på 
högskolenivå begränsade till 60 s.k. årsstudieplatser per år. Det var enbart 
inom folkbildningen som det fanns tillräckliga resurser för att uppnå någon 
volym att tala om i förhållande till de långt över hundra språk som före-
kom inom invandringssektorn. Men högskoleutbildningen hade stor stra-
tegisk betydelse eftersom den var upplagd så att den som klarade av TÖI:s 
ettåriga utbildning med godkända betyg kunde ansöka om att få auktorisa-
tion som kontakttolk utan att gå upp i Kammarkollegiets kunskapsprov. 
Det var ett effektivt medel att få fram auktoriserade tolkar i stora och frek-
venta invandrarspråk. TÖI har även gett påbyggnadskurser på högskole-
nivå i rättstolkning och sjukvårdstolkning. Sedan riksdagen antagit lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) har TÖI:s plane-
ring även omfattat behov av tolkning på de fem minoritetsspråken.

Sveriges medlemskap i EU innebar att det skriande behovet av konferenstolk-
utbildning kom i förgrunden. Under ett tiotal år gav TÖI ettåriga intensiv-
kurser för att så effektivt som möjligt få fram de tolkar som behövdes. Men 
allteftersom fler svenska tolkar kunde anställas inom EU minskade behovet 
av utbildning för att under några år så gott som upphöra. TÖI har beslutat 
att utbildningen fr.o.m hösten 2010 blir tvåårig, främst för att den delvis 
ska kunna samläsas med ett tvåårigt masterprogram. Kursen kan då läsas 
antingen som en kurs på avancerad nivå, Kurs i konferenstolkning, 60 hp 
(halvtid under två år), eller som ett masterprogram, Masterprogram i över-
sättningsvetenskap, inriktning konferenstolkning, 120 hp.

TÖI ansvarar för utbildning av såväl kontakttolkar som konferenstolkar 
och tolkar för döva, hörselskadade och dövblinda. Som ett led i kvalitetsar-
betet har TÖI gett fortbildningskursen Teori och metodik för tolklärare, 20 
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poäng, där lärare från alla tre tolkningsinriktningarna har fått metodisk trä-
ning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Fortbildningskurser
För att ytterligare möta de varierande behov som finns bland yrkesverk-
samma tolkar och översättare har TÖI genom åren erbjudit en lång rad 
kortare fortbildningskurser. Dit hör bl.a. Juridik för tolkar och översättare, 
Ekonomi för tolkar och översättare, Fackspråk och terminologi, Grundkurs 
i terminologi, Översättningsteori och översättningsanalys, Översättningste-
ori och översättningens didaktik, IT-kurs för översättare, Kurs i medieöver-
sättning, Kurs i skrivtolkning och undertextning.

Bolognaprocessen
År 2006 präglades av ett intensivt arbete för att anpassa TÖI:s högskoleut-
bildning till den s.k. Bolognaöverenskommelsen, vars främsta syfte är ökad 
internationalisering, genomströmning och anställningsbarhet. Hela kursut-
budet omarbetades och försågs med kursplaner utifrån förväntade studie-
resultat och med nya betygskriterier. Inom det nya systemet erbjuds både 
utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. På grundnivå ges en ter-
minskurs som utgör basen för både tolkar och översättare. Efter denna kurs 
kan studenten välja vidare utbildning med inriktning tolkning eller översätt-
ning. Studierna kan sedan avslutas med en kandidatexamen i tolkning eller 
översättning. På den avancerade nivån erbjuds möjlighet att ta en magister-
examen eller att gå ett masterprogram inom översättningsvetenskap.
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Utbildning av tolkar och översättare i 
samhällets tjänst

TÖI har genom åren uppfattat sin uppgift som att institutet har ett natio-
nellt uppdrag inom sitt bevakningsområde. Det innebär att institutet utöver 
sina explicita uppdrag även har haft som särskild uppgift att beakta sam-
hällets och yrkeslivets krav. Övergripande mål för verksamheten har även 
varit mål och riktlinjer för samhällets integrationspolitik, migrationspolitik, 
handikappolitik, språkpolitik och EU-samarbetet. Allra tydligast är kopp-
lingen mellan TÖI:s insatser och samhällets åtaganden inom tolkservicen för 
invandringens behov och tolktjänsten för funktionshindrade. Utbildningen 
av översättare har en bredare målgrupp som syftar till att möta behov inom 
näringslivet, migrationsmyndigheter, förvaltningsmyndigheter, polis- och 
domstolsväsendet, EU-arbetet, översättning inom media och kultur. Man 
kan särskilt peka på den statliga auktorisationen av translatorer som ett 
åtagande att garantera tillgång till tillförlitliga översättningar när det ställs 
höga krav genom avtal eller förordningar.

Såväl tolkning som översättning har i hög grad berörts av det omfattande 
arbete som lagts ned på att diskutera och precisera hur den språkliga verklig-
heten förändrats i dagens Sverige. Svenska är nu genom EU-medlemskapet 
för första gången ett arbetsspråk i internationella sammanhang, engelskan 
har fått en starkare ställning även i Sverige och Sverige har genom invand-
ring och erkännandet av nationella minoritetsspråk blivit ett allt mer mång-
språkigt land.

Svenska språkets ställning
Sveriges inträde i EU blev startpunkten för ett intensivt arbete på utforman-
det av en medveten språkpolitik. Redan före medlemskapet hade Delegatio-
nen för översättning av EG:s regelverk lagt grunden för arbetet med svenska 
översättningar inom EU i form av anvisningar och text- och termdataba-
ser. Regeringen betonade också från början att Sveriges representanter i EU 
måste ha möjligheter att genom tolkning kommunicera på svenska. 1996 
presenterade Utrikesdepartementets EU-sekretariat ett cirkulär med riktlin-
jer för att främja svenska språkets ställning i EU-arbetet.38 Det viktigaste 
kravet var att svenska språket inte skulle behandlas sämre än jämförbara 
språk: principen skall vara ”tolkning till och från svenska i samma utsträck-
ning som till och från något av de med svenskan närmast jämförbara språ-
ken t.ex. danska, finska, grekiska och portugisiska.” I regeringens rapport 

38 Riktlinjer för att främja svenska språkets ställning i EU-arbetet (2003). (Cirkulär 6.) 1996:6, 
rev. 2003-04-04. Utrikesdepartementet. EU-sekr. Stockholm:Utrikesdepartementet. 
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över verksamheten i EU under år 1996 skriver man gällande svenskan i 
EU: ”De svårigheter som ett nytt språk medför för institutionerna har dock 
märkts tydligt även under Sveriges andra år som medlemsstat. Situationen 
har emellertid fortlöpande förbättrats i takt med utbyggnaden av tolk- och 
översättningstjänsten.”39 TÖI:s arbete med att utbilda konferenstolkar har 
haft en avgörande betydelse för att förse EU:s institutioner med kompetenta 
tolkar inte minst inför Sveriges ordförandeskap våren 2001.

1998 publicerades en särskild utredning kring kvaliteten på svenska EU-
texter som genomförts på uppdrag av regeringen av språkexperten Kenneth 
Larsson. Den koncentrerar sig på olika aspekter på arbetet med att över-
sätta texter inom EU. Kenneth Larsson frågar sig vad som krävs av en god 
facköversättare. Han svarar: ”Jag har en mycket klar bild av den idealiske 
facköversättaren: Han är oerhört kunnig i det ämne som texten behandlar, 
gärna professor; han har mycket goda kunskaper i det språk som han skall 
översätta ifrån, särskilt på det speciella sakområdet; han är en mycket god 
skribent på svenska inom sitt område /…/ Det är lätt att förstå att detta är en 
sällsynt fågel, svår att finna i den svenska faunan.”40

Lösningen är att liksom de goda förlagen fördela uppgifterna på flera: över-
sättare, granskning av fackexperter, förlagsredaktörer och språkkonsulter. 
Det är omfattande fackområden som berörs. Utredaren noterar att det 1997 
var 86 svenska myndigheter och 490 kommittéer och arbetsgrupper som 
berördes av EU:s lagstiftningsarbete. Utredningen går systematiskt igenom 
vad som kan göras för att få alla goda krafter att samverka för att uppnå 
målet om goda EU-texter. Detta är ytterst en rättssäkerhetsfråga som hand-
lar om att direktiv och förordningar från EU måste vara tillförlitliga och 
begripliga för att kunna användas som utgångspunkt för svensk lagstiftning 
och i svensk rättstillämpning.

Sverige hade länge uppfattats som ett språkligt homogent land.41 EU-medlem-
skapet och flerspråkighetens framväxt i Sverige skapade behov av en klar och 
medveten språkpolitik. Regeringen tillsatte därför en parlamentarisk kom-
mitté med uppdrag att lägga fram ett förslag till handlingsprogram för svenska 
språket. Utgångspunkten var att ”svenska språket bevaras som ett samhällsbä-
rande och komplett språk i Sverige och att det förblir ett officiellt språk i EU.”42  

39Hindmarsh, s. 242.
40 Svenskan i EU: hur kan vi främja kvaliteten på de svenska EU-texterna (1998). Betänkande 
från Utredningen om svenskan i EU (1998). SOU 1998:114. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer, s. 29.
41 Se Melander, Björn (red.) (2000). Svenskan som EU-språk, Ord och stil, nr 30, Uppsala: 
Hallgren & Fallgren. Se även Lemhagen, Gunnar (2001). Slut på den språkpolitiska oskulden, 
Uppsala Nya Tidning 2001-01-02. Anmälan av Melander, Björn (red.) (2000).
42 Handlingsprogram för det svenska språket (2000). Dir 2000:6. Regeringskansliet: 
Kulturdepartementet. 
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TÖI:s föreståndare inbjöds vid ett tillfälle till att informera kommittén om 
utbildningen av tolkar och översättare i Sverige. Kommittén presenterade 
2002 sina förslag i betänkandet Mål i mun. Förslagen omfattade ett brett 
spektrum av områden och kom att bilda underlag för kommande beslut och 
åtgärder från regering och riksdag. Vad gäller utbildningen skriver utred-
ningen att ”den utbildning av tolkar som sker vid TÖI, och den utbildning 
av översättare som sker vid både TÖI och olika universitet och högskolor, är 
naturligtvis av stor vikt för att EU:s inrättningar skall kunna rekrytera kvali-
ficerad personal. Det är därför viktigt att sådan utbildning ges även fortsätt-
ningsvis och att staten avsätter de resurser som är nödvändiga för detta.”43

År 2009 infördes för första gången i Sverige en samlad språklag.44 Lagen 
omfattar hela språksamhället och lagfäster Sverige som ett flerspråkigt 
land. Svenskan är huvudspråket och finska, jiddisch, meänkieli, romani och 
samiska är nationella minoritetsspråk. Också det svenska teckenspråket har 
en särskild ställning som modersmål för döva. I lagen om nationella mino-
riteter och minoritetsspråk regleras bl.a. rätten att använda minoritetsspråk 
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.45 Av äldre datum är den nord-
iska språkkonventionen (SÖ 1982:93) som trädde i kraft 1987 och som ger 
nordiska medborgare rätt att använda sitt eget språk vid kontakter med 
myndigheter i annat nordiskt land.46 Sedan september 2003 omfattar språk-
konventionen även grönländska, färöiska och samiska.

Samhällets åtaganden vad gäller tolkservice och 
tolktjänst
Tillgången på kvalificerade tolkar inom tolkservicen för invandrare och tolk-
tjänsten för funktionshindrade är av avgörande betydelse för att kunna uppnå 
mål som samhället satt upp inom ett antal politikområden. Samhällets åtagan-
den uttrycks i ett flertal lagar och förordningar. De viktigaste är Förvaltningsla-
gens bestämmelse om tolk vid myndigheter47, Hälso- och sjukvårdslagens 
bestämmelse om allas rätt till vård på lika villkor48, Förvaltningsprocesslagens 
bestämmelser om tolk vid myndighetsutövning samt Förvaltningsprocessla-
gens och Rättegångsbalkens (5 kap.)49 bestämmelser om tolk vid domstol.  

43Mål i mun: förslag till handlingsprogram för svenska språket (2002). Betänkande från 
Kommittén för svenska språket. SOU 2002:27. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
Elektroniskt tillgänglig 2012-11-16 på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1443.
44 SFS 2009:600. Språklag.
45 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
46 Nordisk språkkonvention. SÖ 1982:93.
47 SFS 1986:223. Förvaltningslag.
48 SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag.
49 SFS 1971:291. Förvaltningsprocesslag.
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Kontakttolkutbildning
Trots de högtidligen proklamerade invandrarpolitiska motiven bakom inrät-
tandet av TÖI har tolkservicen för invandrare aldrig varit någon politiskt 
prioriterad fråga. ”Tolkservice, och därmed förknippade frågor, har ofta 
betraktats som ett instrument i det dagliga arbetet i myndighetsutövningen 
och inte som en integrerad del av integrationspolitiken.”50 Det märktes inte 
minst på det faktum att anslaget till kontakttolkning inom folkbildningen 
länge låg kvar på en låg nivå som motsvarade en tid med relativt litet antal 
asylsökande. Under perioden 1986–1992 till exempel låg anslaget till kon-
takttolkning kvar på samma nivå på strax under 8 miljoner kronor per bud-
getår, bortsett från ett extra anslag på 750 000 kr som TÖI erhöll efter en 
skrivelse till regeringen om behovet av extra insatser för de bosniska flyk-
tingarna, trots att antalet asylsökande under perioden hade ökat från 14 600 
till 80 000.

Oförändrade och indragna anslag
TÖI argumenterade återkommande i sina verksamhetsberättelser och bud-
getunderlag för nödvändigheten av ökade anslag men utan att lyckas synlig-
göra behoven hos de berörda inom regeringen och departementen. Det var 
ändå med bestörtning som man på TÖI upptäckte att regeringen i sin bud-
getproposition 1993/94:100 Bil.9 hade dragit ett rött streck över hela ansla-
get. Förslaget ingick i den budgetsanering som regeringen genomförde med 
strikta order om att hitta besparingsåtgärder, vilket bekräftas av hur för-
slaget motiveras: ”Av statsfinansiella skäl anser regeringen att anslaget bör 
upphöra med utgången av innevarande budgetår.” Ganska snart visade det 
sig att den som hållit i rödpennan inte riktigt visste vad det var för verksam-
het som skulle tvingas upphöra. Det fanns inom regeringen en uppfattning 
att kommunerna skulle kunna ta större ansvar för integrationsarbetet inom 
ramen för sin ersättning för flyktingmottagandet och någon hade föreställt 
sig att även tolkutbildning skulle kunna lösas på den nivån. Protesterna blev 
dock livliga och inte bara från TÖI. Riksdagen fick ta emot en rad skrivel-
ser och uppvaktningar vilket ledde till att pengarna räddades för en fortsatt 
och oavbruten kontakttolkutbildning. Riksdagen antog ett kraftfullt utta-
lande till stöd för kontakttolkutbildningen och regeringen gav ett uppdrag 
till TÖI och Invandrarverket (SIV) att gemensamt kartlägga utbildning och 
verksamhet för kontakttolkar och sedan lämna en rapport till regeringen.51 

50 Tolkutbildning – nya former för nya krav (2005). Betänkande från Utredningen om 
kontakttolkar. SOU 2005:37. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 24.
51 Tolkverksamheten i verkligheten. Med siktet inställt på framtiden (1995). Rapport avseende 
uppdrag att kartlägga och analysera vissa frågor rörande utbildning och verksamhet för 
kontakttolkar,1995-01-27. Norrköping/Stockholm: Statens invandrarverk & Tolk- och 
översättarinstitutet. 
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Kvalitet och rättssäkerhet

SIV:s och TÖI:s rapport föranledde inga omedelbara åtgärder från regering-
ens sida. Men som en direkt konsekvens av rapporten och det samråd som 
genomförts kring rapporten bildades 1996 en branschorganisation bland 
storstädernas kommunala tolkförmedlingar. Den fick namnet Tolkservice-
rådet. Syftet var att främja kvalitet och rättsäkerhet i tolkservicen. Den oro 
som rådde angående brister i tolkservicen ledde till att regeringen gav ett 
nytt uppdrag till det nyinrättade Integrationsverket att utreda om personer 
som inte behärskar svenska får tolk i önskvärd utsträckning och om tolkar-
nas kompetens är tillfredsställande i förhållande till deras uppdrag. Verket 
avlämnade sin rapport 1999. Man konstaterar att rapporten är ett resultat 
av de många varningssignaler som har kommit in till verket om brister i tolk-
servicen som måste åtgärdas. I rapporten föreslås även att myndigheternas 
ansvar enligt förvaltningslagen måste förtydligas.52 

De problem som Integrationsverket pekade på hade till stor del sin bak-
grund i de förändringar som skett inom tolkförmedlingsbranschen sedan 
1960-talet. Under de första trettio åren bedrevs tolkförmedling uteslutande i 
offentlig regi, men under senare år har branschen blivit uppdelad i en kom-
munal och en privat sektor. Men det saknades förutsättningar för en sund 
konkurrens mellan tolkförmedlingarna, bl.a. på grund av brister i upphand-
lingen av tolktjänster när det gällde att väga in kvalitet i utförandet. Det 
fanns en risk att förmedlingar väljer att anlita okvalificerade tolkar eller 
pressar tolkarnas arvoden för att kunna lägga så låga anbud på sina tolk-
tjänster som möjligt. För att komma till rätta med dessa problem tillsatte 
regeringen en utredning som avlämnade sitt betänkande i januari 2004. 
Tolkförmedlingsutredningen föreslog att det skulle införas en registrering 
och tillsyn av tolkförmedlingar.

Tolkförmedlingsutredningen påpekade även att alltför många tolkar saknade 
tillräckliga kvalifikationer. Utredningen konstaterade: ”tolkutbildningens 
resurser är dessutom ytterst begränsade och har i relativa termer försämrats 
den senaste femårsperioden”. Utredningen föreslog därför regeringen att göra 
en översyn av kontakttolkutbildningen inom folkbildningen och i samband 
med detta även se över utbildningens dimensionering och studietidens längd.53 
 

52 Tillgång till tolk – en samhällsservice (1999). Rapport till regeringen september 1999. 
Norrköping: Integrationsverket.
53 Tolkförmedling: kvalitet, registrering, tillsyn (2004). Betänkande från Tolkförmedlings-
utredningen. SOU 2004:15. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 17. Elektroniskt 
tillgänglig 2012-11-16 på http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/59/016b02c7.pdf
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Ny instans- och processordning

Men det var förändringar inom mottagningen av asylsökande som blev den 
utlösande faktorn för en förnyelse av kontakttolkutbildningen. Regeringen 
föreslog i propositionen 2004/05:170 införandet av en ny instans- och pro-
cessordning för utlänningsärenden. Den nya ordningen innebar att det skulle 
finnas möjlighet till muntlig förhandling vid överklagande av beslut i utlän-
nings- och medborgarskapsärenden. Den reformen skulle enligt regeringens 
bedömning medföra ett ökat behov av kvalificerade tolkar i över 100 språk, 
ett krav som ställde kontakttolkutbildningens möjligheter i en helt ny dager. 
Regeringen tillsatte därför 2004 en utredning med uppgift att bl.a. ”se 
över frågan om hur ett ökat behov av kvalificerade kontakttolkar inom 
bl.a. rättsväsendet kan tillgodoses framför allt i ljuset av en förestående ny 
instans- och processordning för utlänningsärenden.”54 I utredningen ingick 
en tjänsteman från TÖI som expert. Vid besked om att den nya processord-
ningen skulle införas 2006 gjorde TÖI med kort varsel en omdisponering av 
statsbidraget till kontakttolkutbildningen så att en större andel än planerat 
skulle utgöras av rättstolknings- och asyltolkningskurser. Utredningen om 
kontakttolkar tillställde dessutom regeringen i januari 2005 en lägesrapport 
där man bl.a. föreslog att extra medel borde anslås till tolkutbildningen för 
2005 för att möta behovet av fler tolkar i de kommande migrationsdom- 
stolarna.55 TÖI tilldelades våren 2005 ett extra anslag på 4,1 miljoner 
för särskilda utbildningsinsatser och genomförde fr.o.m. sommaren 2005 
utbildningar i rättstolkning för auktoriserade tolkar samt preparandutbild-
ning inför auktorisationsprovet. Dessutom genomfördes en rättstolkutbild-
ning som nätbaserad distansutbildning.

Reformerad kontakttolkutbildning
Som en följd av förslag från Utredningen om kontakttolkar genomgick kon-
takttolkutbildningen betydande förändringar. På uppdrag av regeringen 
har TÖI fastställt nationella mål för grundutbildningen och nationella rea-
liaprov. Under 2006 inledde TÖI arbetet med att införa en sammanhållen 
grundutbildning om två terminer som enligt uppdrag förlades till ett fåtal 
folkhögskolor och studieförbund.

Eftersom TÖI hade tillsynsansvar och fördelade statsbidraget till kontakt-
tolkutbildningarna från 1991 kunde kvaliteten i utbildningen i viss mån sty-
ras redan då genom vägledande studieplaner och övergripande innehållsbe-
skrivningar. Den stora skillnaden med reformen var sammanhållningen av 

54 Tolkutbildning – nya former för nya krav. 
55 Lägesrapport angående tillgång på och behov av rättstolkar och vissa förslag rörande 
kontakttolkutbildningen år 2005 (2005). Rapport från utredningen Utbildning av kontakttolkar 
till Utbildnings- och kulturdepartementet. Dnr U 2004:05/2005:2. Regeringskansliet: 
Utbildningsdepartementet.
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grundutbildningen, att den skulle ha en viss omfattning och att den skulle 
innehålla förkunskapstester och nationella prov.

TÖI lät två folkhögskolor starta en försöksverksamhet 2005 med förkun-
skapskrav och prov under utbildningens gång. Modellen för utbildningen 
låg till grund för utredningens förslag om sammanhållen grundutbildning. 
Redan 2006 låg därför TÖI och utbildningsanordnarna i startgroparna och 
åtta sammanhållna grundutbildningar fick statsbidrag, ett år innan refor-
men skulle sjösättas. Utbildningen 2005 utvärderades av anordnarna själ-
va.56 Den sammanhållna grundutbildningen 2006 samt två kortare grund-
kurser för mindre frekventa tolkspråk utvärderades av TÖI.57 

TÖI har genom sitt tillsynsansvar i stor utsträckning kunnat styra antag-
ningen till grundutbildningen så att de tolkspråk som samhället har störst 
behov av har prioriterats till utbildningarna. 2010 färdigställde TÖI ytterli-
gare en utvärdering genom en enkät till de deltagare som fått utbildningsbe-
vis på godkänt resultat från den sammanhållna grundutbildningen. Enkäten 
omfattade perioden 2006-2009 och redovisar bl.a. hur många av de god-
kända med auktoriseringsbara språk som gått upp i, respektive klarat Kam-
markollegiets olika auktorisationsprov.58 

Tvåspråkighetstest och nationellt tolkregister
Utredningen om kontakttolkar föreslog i sitt betänkande 2005 att TÖI 
skulle få i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ett två-
språkighetstest för blivande tolkar och ett nationellt tolkregister. Regeringen 
följde upp förslagen genom att tillsätta ytterligare en utredning med uppdrag 
att utreda formerna för ett tvåspråkighetstest och ett nationellt register över 
tolkar samt analysera statistikbehovet inom tolkserviceområdet. Den utred-
ningen föreslog i sitt betänkande att det skulle införas ett språktest för tolkar 
som skulle ha två syften. Det skulle dels fungera som förkunskapsprov för 
antagning till kontakttolkutbildning, dels vara en möjlighet för icke auktori-
serade tolkar att genom ett godkänt test kunna bli uppförda i det nationella 
registret över tolkar. Förslaget innebar att registret inte bara skulle omfatta 
kontakttolkar utan även tolkar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörsel-
skadade samt konferenstolkar.59 Regeringen beslutade efter ytterligare över-

56 Försöksverksamhet med reformerad kontakttolkutbildning på Katrinebergs och Åsa 
folkhögskolor januari – augusti 2005: Liten utvärdering. (2005). Dnr TÖI 75/2012. 
Stockholm: Tolk- och översättarinstitut.
57 Ennab, Adèle (2006). Den sammanhållna kontakttolkutbildningen. Dnr TÖI 106/2007. 
Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
58 Enkät om utbildade tolkars auktorisationsgrad under perioden 2006-2009 (2010). Dnr TÖI 
13/2010. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
59 Förbättrad tolkservice. Språktest, nationellt register, statistik (2006). Ds 2006:24. 
Regeringskansliet: Utbildnings- och kulturdepartementet, .
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väganden att ge Kammarkollegiet i uppdrag att från och med 2012 införa ett 
nationellt register över kontakttolkar med godkänd sammanhållen grundut-
bildning.

Utbildning av tolkar för döva, dövblinda och 
hörselskadade samt teckenspråkslärarutbildning
De tolkuppdrag som utförs inom tolkservicen för invandrare och inom tolk-
tjänsten för funktionshindrade har båda som mål att göra det möjligt att 
kommunicera mellan individer som inte talar samma språk. Men förutsätt-
ningarna skiljer sig på många punkter mellan de båda samhällssektorerna 
både vad gäller tolkningsverksamhetens framväxt och dagens villkor för tol-
kar och brukare. Tolkningen för funktionshindrade är och har varit ett pri-
oriterat område på ett annat sätt än kontakttolkningen. I Hälso- och sjuk-
vårdslagen (1993:391) åläggs landstingen att tillhandahålla tolk för döva, 
dövblinda och hörselskadade. Detta har bl.a. inneburit att det finns fasta 
tjänster för tolkar inom tolktjänsten medan kontakttolkar inom tolkservi-
cen för invandrare oftast är uppdragstagare och ofta arbetar under osäkra 
arbetsvillkor.

Från kortkurs till fyraårig utbildning
Redan den 10 juli 1947 utfärdade Kungl. Maj:t en kungörelse om tolk 
för döva och stumma60 där man föreskriver att Skolöverstyrelsen har ”att 
bemyndiga personer, som är därtill villiga och lämpliga, att mottaga upp-
drag som tolk för döva.” Från denna blygsamma början har utbyggnaden av 
tolkverksamheten stadigt drivits framåt inte minst genom ett aktivt påtryck-
ningsarbete från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och övriga handikapp-
organisationer. Som en följd av detta startade 1969 en första sex veckors 
utbildning av tolkar för döva och dövblinda, en kurs som betecknande nog 
genomfördes inom ramen för Skolöverstyrelsens anslag Bidrag till handi-
kappades kulturella verksamhet. I regeringens proposition 1976/77:87 sat-
tes ambitionerna på en nivå som pekade fram mot dagens åtagande att ge 
funktionshindrade full delaktighet i samhället genom en garanterad tillgång 
till tolk. I propositionen fastslogs att tolktjänsten skulle gälla alla delar av 
samhället och att tolkutbildningen skulle ges hög prioritet. 

1978 presenterade SÖ en plan för utbildning av teckenspråkstolkar, döv-
blindtolkar, tolkar för vuxendöva, teckenspråkslärare och tolkutbildare. 
Teckenspråkstolkutbildningen omfattade ett läsår, dövblindtolkutbild-
ningen sex veckor plus ett antal påbyggnadsveckor. SÖ införde även en 
förberedande utbildning i teckenspråk för att bredda rekryteringsbasen för 
teckenspråkstolkutbildningen. De studerande som sökte sig till tolkutbild-
60 SFS 1947:645. Kungl. Maj:ts kungörelse om tolk för döva och stumma i domstol m.m.
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ningen var till en början i huvudsak hörande som lärt sig teckenspråk av sina 
döva föräldrar. För att kunna utöka utbildningsvolymen var det nödvändigt 
att även göra utbildningen tillgänglig för personer som inte vuxit upp i teck-
enspråkig miljö. 

Det blev emellertid allt svårare att rekrytera hörande fullt teckenspråkiga 
personer som ville utbilda sig till tolkar. För att fortsatt tolkutbildning skulle 
kunna komma till stånd infördes därför i mitten av 1970-talet, och med 
stöd från samma statsbidrag, nybörjarutbildning i teckenspråk. Dessa kur-
ser utvecklades från kortkurser till en tvåårig linje som benämndes förbere-
dande tolkutbildning eller teckenspråkslinje och som i stort sett uteslutande 
utgjorde basen för rekrytering till tolkutbildningen. För att komma in på 
den föreberedande tolkutbildningen/teckenspråkslinjen ställdes krav på för-
kunskaper i teckenspråk, något som många skaffade sig genom studier, och 
med studiestöd, på gymnasial nivå. Utbildning till tolk innebar alltså minst 
4 års studier.

Fördubblat anslag
1990-talet kom att präglas av ett omfattande reformarbete på handikapp-
politikens område. 1989 års handikapputredning resulterade i ett flertal 
betänkanden. Efter att regeringen mottagit en skrivelse från handikapp-
förbunden som uttryckte oro för en tilltagande brist på tolkar genomförde 
utredningen en översyn av samhällets totala tolkservice för funktions- 
hindrade. Utredningens delbetänkande om tolkservicen presenterades 1991 
och innehöll en rad långt syftande förslag för en utbyggnad av tolkverksam-
heten. Regeringen gjorde förslagen till sina när den lade fram sin proposition 
(1992/93:159) om stöd och service till vissa funktionshindrade för beslut i 
riksdagen. 

En av de omedelbara konsekvenserna av regeringens beslut var att TÖI med 
kort framförhållning fick anslaget till utbildning av tolkar för funktions-  
hindrade fördubblat. I handikapputredningens delbetänkande beto-
nas att bristen på utbildade tolkar hänger samman med en kedja av pro-
blem: ”Varje problemområde påverkar andra områden och bidrar till en 
ackumulerad brist. Denna problematik innebär att flera kritiska punk-
ter måste uppmärksammas samtidigt. Bristerna inom exempelvis tolkut-
bildningen omfattar både elev- och lärarsituationen. Att häva bristen på 
tolkar är en process över flera år och kräver tydliga mål och delmål.”61 
 

61 En väg till delaktighet och inflytande: tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade 
och talskadade.
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Planering, samråd och utvärderingar

TÖI har systematiskt arbetat för att stärka alla länkar i kedjan som leder fram 
till fler utbildade tolkar. Det har handlat om riktade insatser för att rekrytera 
studerande, att få fler studerande att lära sig teckenspråk på en sådan nivå att 
de kan söka till tolkutbildningarna, att bygga ut och utveckla metodiken för 
de olika utbildningarna, att utbilda de lärare som redan arbetar på skolorna 
och att få fler tolkar att vilja utbilda sig till teckenspråks- och tolklärare. 
 
Planeringen av utbildningarna har, i enlighet med regleringsbrevet, skett efter 
samråd med berörda handikapporganisationer.62 TÖI har dessutom samrått 
med Tolkcentralernas Arbetsledarförening (TALFÖR), de privata tolkför-
medlarnas arbetsledarförening (Tolkledarna), Sveriges teckenspråkstolkars 
förening (STTF) och Sveriges vuxendövtolkars förening (SVuF). Folkhög-
skolornas rektorer/utbildningsledare och TÖI har också varje år haft flera 
möten kring gemensamma frågor.

Som mest har elva folkhögskolor bedrivit utbildning inom området men 
under 2000-talet är det sammanlagt sju folkhögskolor som bedrivit utbild-
ning på anslag från TÖI. 1996 omfattade utbudet av långa kurser en två-
årig utbildning i teckenspråk med mål att förbereda för tolkutbildningen, en 
tvåårig utbildning till dövblindtolk/teckenspråkstolk, en treårig utbildning 
till vuxendövtolk samt en ettårig teckenspråkslärarutbildning. Våren 1996 
inleddes också en försöksverksamhet med en sammanhållen fyraårig utbild-
ning till dövblindtolk/teckenspråkstolk.

TÖI genomförde 2004 en utvärdering av teckenspråks- och dövblindtolkut-
bildningen som pekade på ett antal problemområden som hindrade en fort-
satt uppbyggnad.63 En oklarhet gällde vilken som var den egentliga målgrup-
pen för teckenspråksutbildningen: Skulle den vara öppen för alla sökande 
eller bara för dem som ämnar söka till tolkutbildningen, skulle det krävas 
förkunskaper i teckenspråk eller inte? Det hade visat sig att inte alla elever 
på teckenspråksutbildningen fortsatte till den tvååriga tolkutbildningen. 
Även antagningen till utbildningarna borde göras tydligare. Utredaren skri-
ver: ”Volymen av sökande till tolklinjen bestäms även till stor del av hur 
antagningen går till. Klara och tydliga regler, eftersträvan av en så trygg 
miljö som möjligt och information före och under antagningen kan minska 
pressen och locka fler att söka till tolkutbildningen.” Under 2006 slutför-
des en utvärdering av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen enligt den 
62 Deltagande organisationer är Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades 
Riksförbund (HRF), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Vuxendöva i Sverige (VIS), Unga 
hörselskadade, Dövblind ungdom, Sveriges Dövas ungdomsförbund och Riksförbundet för 
döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB).
63 Aksén, Bodil (2004). Att se möjligheterna: Dövblind-/teckenspråkstolkutbildningen – idag 
och imorgon. TÖI Rapport. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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modell som Högskoleverket tillämpat för utvärderingar inom högskolesek-
torn. Utvärderingen leddes av en extern bedömargrupp med Lärarhögskolan 
i Stockholm som utvärderare.64 

Rekrytering och studiemedelssystem
Ett problem för rekrytering till utbildningarna gällde förändringar i reglerna 
för studiemedel. Det nya systemet som infördes 2001 innebar studiemedel 
för högst två års heltidsstudier på gymnasial nivå. Eftersom den förbere-
dande tolkutbildningen/teckenspråkslinjen räknades dit fanns alltså ingen 
studiemedelstid för att dessförinnan skaffa förkunskaper i teckenspråk eller 
eventuellt komplettera gymnasiebetygen. Sedan de nya reglerna införts kom 
kraftiga signaler om problem för studerande på teckenspråkslinjen vars stu-
diestöd för gymnasiala studier inte räckte till för att fullfölja studierna och 
gå vidare till tolkutbildning. Intresset att gå den förberedande tolkutbild-
ningen/teckenspråkslinjen sjönk, och antalet sökande till tolkutbildningen 
mer än halverades. Även studiestödet för eftergymnasiala studier blev tuf-
fare, vilket medförde krav från studerande på tydliga utbildningsgångar — 
de var tvungna att veta hur många år de skulle behöva studera för att vara 
säkra på att kunna finansiera studierna till tolk. Som en direkt följd av detta 
och för att tydliggöra utbildningsgången till tolk tog rektorer vid berörda 
folkhögskolor vid en samverkanskonferens med TÖI, den 12 mars 2003, ett 
principbeslut om att rekrytera och anta till en 4-årig utbildningsgång. TÖI, 
Folkbildningsrådet och CSN föreslog 2003-12-01 i en gemensam skrivelse 
till regeringen och med stöd av en konsekvensutredning från CSN, att hela 
den 4-åriga studiegången till teckenspråks- och dövblindtolk skulle betrak-
tas som eftergymnasial i studiestödshänseende.65 Regeringen beslöt 2004-
05-13, i enlighet med förslaget, att ”utbildningar vid folkhögskola till tolk 
mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselska-
dade i studiestödhänseende skall betraktas som eftergymnasiala.”

Effekterna av studiestödssystemets förändringar i kombination med resulta-
tet av utvärderingsarbetet och samråd med skolor och handikapporganisa-
tioner har lett till att teckenspråks- och dövblindtolkningen nu ges som en 
sammanhållen utbildning på upp till fyra år. Utbildningen har utvecklats 
såväl till innehåll som struktur och det faktum att den sedan 1 juli 2004 i 
studiestödshänseende klassificeras som eftergymnasial yrkesutbildning (vil-
ket motsvarar studiestödsnivån för högskolestudier), aktualiserade frågan 

64 Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen: en utvärdering (2006). PRIM-gruppen 
vid Lärarhögskolan, Stockholms universitet. TÖI Rapport. Stockholm: Tolk- och 
översättarinstitutet.
65 Angående studiestödsnivå för utbildningar vid folkhögskola till tolk för barndomdöva, 
dövblinda, vuxendöva och hörselskadade (2003). Skrivelse från Folkbildningsrådet och 
Tolk- och översättarinstitutet till utbildningsdepartementet 2003-12-01. Dnr TÖI 177/2003. 
Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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om det skulle vara möjligt att utbildningen skulle kunna ge någon form av 
högskolepoäng. I syfte att underlätta för de tolkstuderande att läsa vidare på 
högskolan har ett samarbete pågått mellan TÖI och folkhögskolorna för att 
delar av utbildningen ska ge högskolepoäng. De första studenterna antogs 
hösten 2011 till den högskoleanknutna kursdelen på 60 hp.

Vuxendövtolkutbildning
Vuxendövtolkutbildningen har utvecklats från en 32 veckor lång kurs till 
en tvåårig utbildning sedan 1989 och senare till en utbildning på samman-
lagt tre år. Det visade sig emellertid att det var mycket svårt att rekrytera 
studerande och även lärare till utbildningen trots ett växande behov av vux-
endövtolkar. Hösten 2004 påbörjades därför ett arbete med att utveckla 
utbildningen för att stärka den på arbetsmarknaden och öka rekryterings-
möjligheterna. För att göra utbildningens mål tydligare har TÖI inriktat 
utbildningen mot skrivtolkning och en första sådan utbildning genomfördes 
med en tvåårig studiegång.66 Men rekryteringen var fortsatt mycket svag. 
TÖI beslöt därför att förlägga utbildningen till Mälardalen och genomföra 
en ettårig komprimerad skrivtolkutbildning som planerats i samarbete mel-
lan Södertörns folkhögskola, TÖI och Sveriges television. Inom ramen för 
det samarbetet gav TÖI även en universitetskurs i undertextning på 7,5 
hp.67 Antalet sökande till denna nya ettåriga skrivtolkutbildning blev radi-
kalt högre än till tidigare utbildningar och utbildningen genomfördes läsåret 
2011/12 för tredje gången.

Utvecklingsarbete
TÖI har haft förmånen att kunna medverka i ett stort antal utvecklingspro-
jekt inom området. Det rör sig om ett 60-tal projekt varav det s.k. TOLK-
MAT-projektet har varit ett av de mer genomgripande. Projektet ledde till 
skapandet av ett unikt digitalt pedagogiskt verktyg för tolkträning. Genom 
fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med Centre for Deaf Studies vid Bris-
tol University har verktyget utvecklats ytterligare och har numera ersatts av 
tolkträningsverktyget Sign Assess. 

Ett avgörande inslag i utbildningarna är den verksamhetsförlagda prakti-
ken,  och ett viktigt utvecklingsarbete har varit att arbeta fram en modell 
för att få till stånd praktik i nödvändig utsträckning. En modell för för-
delning av praktikplatser har arbetats fram mellan företrädare för lands-
tingens tolkcentraler och folkhögskolorna och har gett gott resultat. 
 

66 Utbildning till tolk inriktning skrivtolk. En utvärdering (2008). TÖI Rapport. Stockholm: 
Tolk- och översättarinstitutet. 
67 Utbildning till tolk inriktning skrivtolkning/undertextning. Utvärdering av ettårig utbildning 
2009 (2010).TÖI Rapport. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet. 



47

TÖI har även gjort betydande insatser för att stärka lärarnas pedagogiska 
kompetens. Särskilda medel har fördelats till folkhögskolorna för kompe-
tenshöjande utbildning av deras teckenspråkslärare och tolklärare. Bland 
annat läste 13 teckenspråkslärare under budgetåret 1995/96 en 20-poäng-
kurs i teckenspråk vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. 
Samma år finansierade TÖI en utbildning om 10 poäng i metodik och peda-
gogik för tolklärare som anordnades av Vuxenutbildarcentrum vid Linkö-
pings universitet i samverkan med Västanviks folkhögskola. TÖI har också 
gett kursen Teori och metodik för tolklärare om 20 poäng med flera delta-
gare från tolkutbildningarna. Det finns dock trots olika insatser fortsatta 
farhågor för framtida brist på framför allt teckenspråkslärare.

Tolktjänstmyndighet på förslag

Samhällets satsning på utbildning av tolkar för funktionshindrade har lett 
till en betydande förbättring när det gäller möjlighet att få tolk i önskvärd 
utsträckning. Ändå finns det oroande signaler som pekar på att fortsatta 
särskilda insatser alltjämt är nödvändiga. Men det finns ingen entydig bild 
av läget. Det saknas kontinuerlig uppföljning av tolktjänsten.68 Utredningen 
Teckenspråk och teckenspråkiga redovisade emellertid bl.a. att en femtedel 
av samtliga tolkuppdrag inte kunde uppfyllas på grund av tolkbrist.69 Den 
s.k. tolktjänstutredningen föreslog 2011 bl.a. inrättandet av en Tolktjänst-
myndighet, vilket skulle innebära att huvudansvaret för att erbjuda tolk-
tjänster skulle överföras från landstingen till staten.70 Den nya myndigheten 
föreslås även ansvara för förmedlingstjänsterna Bildetelefoni.se och Teletal 
samt för distanstolkning.

68 Den senaste uppföljningen av landstingens tolktjänstverksamhet gjordes av Socialstyrelsen 
2001.
69 Teckenspråk och teckenspråkiga: översyn av teckenspråkets ställning: slutbetänkande (2006). 
SOU 2006:54. Stockholm: Fritzes.
70 En samlad tolktjänst: samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet (2011). Betänkande av Tolktjänstutredningen. 
SOU 2011:83. Stockholm: Fritzes. Elektroniskt tillgänglig 2012-11-16 på http://www.
regeringen.se/sb/d/108/a/183599.
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Forskning och forskarutbildning

Den rapport som kom att ligga till grund för inrättandet av TÖI hade också 
tagit upp frågan om det utöver utbildning även skulle bedrivas forskning vid 
institutet.71 Utredarna föreslog att TÖI:s uppgift skulle bli att initiera forsk-
ning men icke självt bedriva forskning. Rapporten anger inga skäl till varför 
man på detta sätt ville begränsa TÖI:s befattning med forskning inom sitt 
eget bevakningsområde, men det är knappast någon djärv gissning att anta 
att det låg s.k. statsfinansiella skäl bakom beslutet. 

TÖI:s styrelse ställde sig frågande till hur man på ett meningsfullt sätt kunde 
främja forskning utan att själv vara en del av det aktiva forskarsamhället. 
Styrelsen beslutade därför 1995 att det vid TÖI skulle bedrivas forskning 
så långt som det var möjligt inom de ekonomiska ramar som stod att upp-
bringa. Statskontoret har i sin rapport 2002 noterat TÖI:s ställningstagande 
och skriver att ”TÖI har tolkat sin instruktion som att man måste bedriva 
forskning själv för att kunna främja den”, men man konstaterar att ”i rela-
tion till den utbildning som bedrivs på TÖI eller på uppdrag av TÖI är 
forskningen av liten omfattning”.72 Statskontoret påpekar att högskolela-
gen73 stadgar att verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära sam-
band mellan utbildning och forskning. ”Under förutsättning att detta kräver 
att undervisande organ också själva aktivt forskar är institutet följaktligen 
ålagt att bedriva forskning.” Eftersom TÖI inte har egna anslag till forsk-
ning menar Statskontoret att finansiering rent principiellt får anses anvisad 
genom de forskningsanslag som universitetet förfogar över.74 TÖI som sär-
skild inrättning fick emellertid aldrig forskningsmedel från Stockholms uni-
versitet i paritet med andra institutioner.

Forskningen vid TÖI har alltså fått bedrivas under knappa omständighe-
ter och inom ramen för olika projekt. När TÖI tog över totalansvaret för 
sina utbildningar och från mitten av 1990-talet kunde anställa fler lärare 
med forskarkompetens direkt vid institutet blev det möjligt att bygga upp 
en forskningsmiljö värd namnet. Det blev möjligt att så långt resurserna till-
lät avsätta tid för lärares egen forskning och TÖI inrättade ett högre fors-
karseminarium kring tolkning och översättning som är öppet för stude-
rande, forskare och lärare från alla institutioner vid Stockholms universitet. 
 

71 Tolk- och översättarservice i utveckling.
72  Ny organisation för tolk- och översättarutbildning (2002). Rapport 2002:11. Stockholm: 
Statskontoret, s. 24. Elektroniskt tillgänglig 2012-11-16 på http://www.statskontoret.se/
publikationer/2002/ny-organisation-for-tolk-och-oversattarutbildning-/.
73 SFS 1992:1424 Högskolelag.
74  Ny organisation för tolk- och översättarutbildning, s. 38.
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En milstolpe inom översättningsforskningen blev det för Stockholm och 
Uppsala gemensamma forskningsprogrammet Översättning och tolkning 
som språk och kulturmöte, som finansierades av Riksbankens jubileumsfond 
under åren 1996-2001. Två av TÖI:s lärare och forskare och en doktorand 
anställd vid institutet fick finansiering för sin forskning genom programmet. 
Ett annat bevis på det växande intresset för översättningsvetenskapen var 
att översättning och tolkning valdes som tema för ASLA:s höstsymposium i 
Stockholm i november 1998.75 Anna-Lena Nilsson har också på uppdrag av 
TÖI sammanställt en översikt över forskningen om teckenspråkstolkning.76  
År 2000 publicerades vidare en antologi med föredragen från en interna-
tionell konferens kring simultantolkning som arrangerades vid Stockholms 
universitet av Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI.77 20-23 maj 
2004 anordnade TÖI i samarbete med Linköpings och Uppsala universi-
tet den internationella konferensen Critical Link 4.78 Konferensen var den 
fjärde i sitt slag och den första att hållas utanför Kanada, där man först tagit 
initiativ till konferenser med särskild inriktning på tolkning i olika samhälls-
funktioner. 357 deltagare från 30 nationer deltog i konferensen kring temat 
”Professionalisation of interpreting in the community”. Konferensen sam-
lade såväl forskare som yrkesverksamma kontakttolkar och tolkar för döva/
dövblinda och vuxendöva.

Eftersom det inte fanns någon forskarutbildning i översättningsvetenskap 
som självständig disciplin fick TÖI vid rekryteringen av disputerade lärare 
inrikta sig på dem som av eget intresse valt att forska kring tolkning eller 
översättning inom något annat forskarutbildningsämne. TÖI kunde så små-
ningom knyta ett flertal meriterade lärare till sig som hade en stor bredd 
i sina forskningsinriktningar, både ämnesmässigt och beträffande de före-
trädda språken.79 Genom sin samlade kompetens inom översättningsveten-
skapen kunde TÖI aktivt bidra till att flytta fram positionerna för svensk 

75 Englund Dimitrova, Birgitta (red.) (2000). Översättning och tolkning. Rapport från ASLA:s 
höstsymposium, Stockholm, 5-6 november 1998, Association Suédoise de Linguistique 
Appliquée, Uppsala.
76 Nilsson, Anna-Lena (1997). Forskning om teckenspråkstolkning: en översikt. TÖI-Rapport 
nr 6. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
77 Englund Dimitrova, Birgitta & Hyltenstam, Kenneth (eds.) (2000) Language processing and 
simultaneous intrerpreting: interdisciplinary perspectives. Amsterdam: Benjamins.
78 Wadensjö, Cecilia, Englund Dimitrova, Birgitta and Nilsson, Anna-Lena (eds.) (2007). 
Intermational Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings. The 
Critical Link 4: Professionalisation of interpreting in the community: selected papers from 
the 4th Intermational Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, 
Stockholm, Sweden, 20-23 May 2004. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.
79 Lindqvist, Yvonne & Englund Dimitrova, Birgitta & Larsson, Mats & Mattsson, Gerd & 
Lalander, Christine (2005). Forskning och undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet, 
Stockholms universitet. I ASLA Information 31:1, s. 3-16. Elektroniskt tillgängling 2012-11-
16 på http://www.asla.se/information/.
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forskning kring tolkning och översättning.80

Vid tidpunkten för TÖI:s inrättande var translationsforskningen föga 
utbredd och väntade ännu på sitt genombrott. I dag är översättningsveten-
skap en internationellt etablerad disciplin med specialiserade tidskrifter, liv-
liga kontakter mellan forskare i olika länder och ett stort antal årliga konfe-
renser. Området har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär med gränsytor mot 
bl.a. språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier, men också mot 
t.ex. kognitiv psykologi.

Från att ha varit en forskningsinriktning i utkanten av den humanistiska 
forskningssfären har dessutom begreppet translation numera även vunnit 
hemvist inom helt nya forskningsfält och i så hög grad att man kan tala om 
ett nytt paradigm, ungefär som när den lingvistiska strukturalismen inspi-
rerade till nya forskningsinriktningar inom humanvetenskaperna. Anthony 
Pym har konstaterat att begreppet cultural translation numera är centralt 
inom ett flertal nya forskningsområden: ”This broad concept of ’cultural 
translation’ may thus be used to adress problems in postmodern sociology, 
postcolonialism, migration, cultural hybridity and much else.”81 I samma 
anda pekar Hans Ruin på att frågor om översättandets teoretiska aspek-
ter ”vuxit till en disciplin i sig med bitvis vidsträckta kulturfilosofiska 
implikationer.”82 Ruin framhåller att ”idag är en stor fråga för kulturveten-
skaperna hur man kan förhålla sig till det främmande utan att åstadkomma 
etnocentriskt präglade vanföreställningar. Kulturell översättning, kulturell 
förståelse, har därmed seglat upp som den stora frågan för dagen.”83 

TÖI har under institutets drygt 25-åriga existens genom ett målmedvetet 
arbete gått från en forskningsinriktad verksamhet på en blygsam nivå till 
en respekterad och central ställning inom översättningsvetenskapen. TÖI 
är den enda institution i Sverige som har lärartjänster, inklusive två profes-
sorer, inom området översättningsvetenskap/tolkning och översättning. En 
viktig roll spelar de högre seminarierna som hålls med presentationer av 
institutets egna forskare eller deltagare från andra institutioner i Stockholm 
eller från andra håll. TÖI har också fått mycket goda vitsord i den utvär-
dering som gjordes 2010 av forskningens status vid samtliga institutioner 
vid humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. I det uppdrag som 
fakulteten fått från rektor ingick att identifiera vad som kunde betecknas 
80 Englund Dimitrova, Birgitta (2007). Tjugo år av svensk översättningsvetenskap. I Lindqvist, 
Yvonne (red.). Gränslösa texter: perspektiv på översättning. Uppsala: Hallgren & Fallgren,  
s. 13-31.
81 Pym, Anthony (2010). Exploring Translation Theories, London: Routledge, s. 143.
82 Ruin, Hans (2011).  Att översätta sig in i det främmande – idéer för ett samtida 
bildningsbegrepp. I Lindh, Maria, Sundeen, Johan & Torhell, Catta (red.) Från Högskolan i 
Borås till Humboldt (vol 2 – Bildning och kunskapskulturer). Borås: Högskolan i Borås, s. 49.
83 Ruin, s. 53.
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som ledande respektive potentiellt ledande forsknings- och utbildningsområ-
den. Vad TÖI beträffar konstaterar de sakkunniga att de båda professorer-
nas arbeten inom respektive specialområde ligger i internationell framkant 
och måste karaktäriseras som ledande. De sakkunniga menar även att den 
forskning som bedrivs vid TÖI inom medieöversättning och översättnings-
sociologi kan betecknas som potentiellt ledande. Utvärderingen mynnar ut i 
en rekommendation om att det vore önskvärt att TÖI kunde tillföras resur-
ser som kan göra det möjligt för TÖI att erbjuda en forskarutbildning med 
egna doktorander i tolkning och översättning.84 Ett stort steg i den rikt-
ningen togs den 7 juni 2011 när humanistiska fakulteten beslöt att inrätta 
ämnet översättningsvetenskap för utbildning på forskarnivå vid TÖI.

84 Humanistisk forskning 2010 (2011). Rapport från en utvärdering. Stockholms universitet: 
Humanistiska fakulteten, s. 271-274.
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Tredje uppgiften: samverkan med det 
omgivande samhället

Utöver forskning och utbildning är svenska universitet ålagda att ägna sig 
åt den s.k. tredje uppgiften som handlar om samverkan med det omgivande 
samhället. Genom den samlade kompetens som fanns hos TÖI inom insti-
tutets bevakningsområde i sin helhet hade TÖI särskilt goda förutsättningar 
att ägna sig åt den tredje uppgiften. Lite tillspetsat kan man säga att hela 
TÖI handlade om tredje uppgiften: Det gällde att utbilda tolkar och över-
sättare i nära samråd med olika aktörer som var beroende av deras tjänster 
och att tillsammans med avnämare och intressenter verka för goda förutsätt-
ningar för en god tolk- och översättarservice. I det arbetet var det en klar 
fördel att all tolk- och översättarutbildning var samlad under ett tak. Det 
var klart utsagt att TÖI hade ett nationellt ansvar inom sitt verksamhets-
område och att TÖI skulle fungera som ett resurs- och kompetenscentrum 
inom området.

Åliggandet att ägna sig åt den s.k. tredje uppgiften är inte explicit inskriven 
i TÖI:s egen förordning utan följer av högskoleförordningen. Däremot inne-
håller förordningen följande uppgifter för institutet som kan sägas vara en 
precisering av vad TÖI ska ägna sig åt inom ramen för den tredje uppgiften:85

•	  att initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de för tolk- och 
 översättarutbildning aktuella främmande språken samt vara engage- 
 rat i terminologiskt arbete beträffande invandrarspråk,

•	  att främja forskning och utvecklingsarbete i fråga om tolkning och 
 översättning,

•	  att inom sitt verksamhetsområde verka för information och kompe- 
 tensutveckling, 

•	  att fungera som kontaktorgan vad gäller nordiskt samarbete kring 
 tolk- och översättarfrågor.

Detta är uppgifter som inte direkt följer av institutets huvuduppgift att 
anordna tolk- och översättarutbildning. Det har därför varit oklart hur dessa 
uppgifter ska prioriteras och finansieras. Statskontoret påpekar i sin utred-
ning att det är ett problem med dessa åligganden eftersom det inte finns någon 
anslagspost för verksamheterna i Stockholms universitets regleringsbrev. 86 
 
Det har emellertid inte varit någon skarp gräns mellan utbildningsuppgif-
terna och den tredje uppgiften för TÖI:s del, eftersom utbildningarna genom 
85 SFS 1993:920. Förordning om Tolk- och översättarinstitutet.
86 Ny organisation för tolk- och översättarutbildning, s. 42, 46.
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sin yrkesinriktning och sin inriktning mot olika politikområden måste plane-
ras utifrån samhälleliga mål och i samverkan med ett flertal aktörer. TÖI:s 
verksamhet har anknytning bl.a. till verksamhet vid Kammarkollegiet87, 
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Folkbildningsrådet, Domstolsverket, 
Språkrådet, Sveriges kommuner och landsting och Tolkskolan inom För-
svarsmakten. TÖI har haft regelbundna kontakter med handikapporganisa-
tioner och föreningar för tolkar och översättare.

TÖI har under åren samrått med tolkförmedlingar och tolkcentraler, stu-
dievägledare och arbetsförmedlingar för att informera om utbildningarna 
och inhämta information om utbildningsbehoven. TÖI har också medver-
kat till att inrätta en särskild webbportal, blitolk.nu, som riktar sig till den 
som vill veta hur man utbildar sig till tolk. Flera yrkesverksamma tolkar 
och översättare har anlitats regelbundet vid TÖI som timlärare för att ge en 
levande kontakt med yrket. Varje år har en arbetsmarknadsdag anordnats 
för att ytterligare stärka de studerandes kontakter med den framtida profes-
sionen. Översättar- och tolkstudenter har haft möjlighet att göra studieresor 
till Bryssel och arbetsplatsförlagd praktik vid EU-institutioner. TÖI har haft 
kontinuerliga kontakter med EU:s tolk- och översättartjänster. Represen-
tanter från EU inklusive den svenska representationen i Stockholm har varit 
involverade i utbildningarna som föreläsare och lärare på några delkurser.

TÖI har haft löpande konferenser och samråd med utbildare som genom-
för utbildning med finansiering från TÖI. Utifrån sitt nationella uppdrag 
har TÖI även tagit initiativ till konferenser som involverar andra utbildare 
och intressenter. TÖI inbjöd t.ex. företrädare för alla översättarutbildningar 
vid landets universitet till en konferens i april 2002 för att informera var-
andra och diskutera gemensamma problem.88 Vid konferensen deltog Björn 
Melander och Olle Josephson med ett föredrag med titeln: ”En politik för 
svenska språket.” Den konferensen har sedan följts upp med flera möten där 
de olika universiteten stått som värdar för arrangemanget. Den 15 maj 1997 
anordnade TÖI konferensen ”Sverige och EU-språken”. Bland talarna fanns 
utöver medverkande från TÖI representanter för UD:s EU-sekretariat, Stats-
rådsberedningen, Utbildningsdepartementet samt tolktjänsterna vid Euro-
paparlamentet och EU-kommissionen. Underlag för konferensen utgjordes 
av en kartläggning gjord av TÖI på uppdrag av regeringen av vilken språk-
utbildning som finns vid svenska universitet och hur många studerande som 
följer utbildningen på olika nivåer.89 TÖI har också ingått i konsortiet för 

87 TÖI har ingått i Kammarkollegiets rådgivande nämnd för tolk- och översättarfrågor.
88 Rapport från konferens om översättarutbildningar (2002). TÖI Rapport. Stockholms 
universitet: Tolk- och översättarinstitutet.
89 Den svenska högskolans utbildning i moderna språk och av tolkar och översättare (1997). 
Inventering utförd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, Juni 1997. 
Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet. 
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European Master in Conference Interpreting (EMCI) samt i konferenser 
kring uppbyggandet av en europeisk masterutbildning i översättning, EMT 
(European Master in Translation). TÖI har även ingått i Nordplus-projektet 
TERMDIST, ett nordiskt nätverk för terminologifrågor.

TÖI har initierat olika projekt som kunnat bedrivas över en längre tid och 
som gett kunskaper som kunnat föras vidare till olika målgrupper vid kon-
ferenser och seminarier. Vid Härnösands folkhögskola har Tolkmetodut-
vecklingsprojektet TMU genomförts under åren 2003–2005 på medel från 
TÖI, Allmänna arvsfonden och EG:s strukturfonder.90 Den 19-20 maj 2005 
genomförde projektet en konferens för tolkutbildare och yrkesverksamma 
tolkar. Konferensen fick namnet Tolkmöten och följdes senare av fler konfe-
renser. Under 2007-2008 har projektet Tolkens tysta kunskap bedrivits vid 
Härnösands folkhögskola på anslag från TÖI.91 Inom projektet genomför-
des ett seminarium i februari 2008 och en konferens i oktober 2009.

Pedagogiskt utvecklingsmaterial och tolkordlistor
En verksamhet med nära anknytning till utbildningen har utgjorts av pro-
duktion av olika läromedel. Bland det material som uppdaterats på senare 
tid finns två kursböcker, Tolkkunskap92 och Juridik för tolkar93. För under-
visning i socialtolkning används boken Samhällsguiden, som revideras varje 
år på Fritzes förlag med hjälp av bl.a. TÖI, som också tar fram tillhörande 
instuderingsfrågor och terminologilistor.

Tolkordlistor är en förutsättning för god kvalitet i undervisningen av kon-
takttolkar. Det ingår enligt förordningen i TÖI:s uppgifter att engagera sig i 
terminologiskt arbete, en uppgift som tidigare låg på SÖ men fördes över till 
TÖI.94 Det har sedan 1970-talet antingen i SÖ:s eller TÖI:s regi utarbetats 
tolkordlistor i 18 olika språk. Flertalet av dem har inte uppdaterats sedan 
1970-talet men TÖI har bara haft medel för att kunna revidera och ta fram 
nya ordlistor i begränsad omfattning. Mot bakgrund av att utbildning för 
kontakttolkar hittills bedrivits i ca 150 olika språk är det lätt att inse att 
behovet av nya ordlistor är betydande. Tolkordlistorna utgår från en svensk 
basordlista som TÖI ansvarar för och som bl.a. består av termer inom juri-

90 Holmgren, Kristian (red.) (2005). Tolkutbildning i samverkan. Ett inspirationsmaterial för 
brobyggare. Härnösand: Härnösands folkhögskola.
91 Holmgren, Kristian (red.) (2009). Tolkens tysta kunskap. Härnösand: Härnösands 
folkhögskola.
92 Tolkkunskap (2008). 3. omarb. o rev. uppl. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet/Fritzes.
93Mårtenson Ulvås, Brittmari (2010). Juridik för tolkar (5. omarb. och rev. uppl.). Stockholm: 
Tolk- och översättarinstitutet.
94 Jfr Lexikon för invandrarundervisningen m.m: organisation och ansvarsfördelning (1986). 
Rapport 1986:22. Stockholm: Statskontoret. 
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dik och sjukvård. Basordlistan behöver uppdateras kontinuerligt med nya 
begrepp och termer. TÖI lät göra den senaste revideringen 2007 i samar-
bete med Terminologicentrum (TNC) och Språkrådet. TÖI genomförde 
2009/2010 ett projekt för utformning av tolkordlistor tack vare medfinan-
siering från EU:s flyktingfond. Projektet har resulterat i en särskild tolkord-
lista med ny albansk rättsterminologi. Under 2011 publicerade TÖI en ny 
kurdisk tolkordlista. Utgivningen av den kurdiska ordlistan syftar till att 
förbättra tolkservicen för den stora gruppen kurdiska invandrare i Sverige. 
Men med tanke på den sedan länge utsatta ställningen för kurdiska språket 
i Turkiet är det en händelse som har betydelse för det omgivande samhället 
även utanför Sveriges gränser.

Redan före inrättandet av TÖI hade Riksförbundet för invandrarbyråper-
sonal (RIB) utarbetat ett särskilt test för att användas vid rekrytering av 
nya tolkar till tolkförmedlingarna. Men det fanns behov av ett bättre test. 
Invandrarverket gav därför TÖI i uppdrag att utarbeta ett nytt rekryterings-
test för tolkar. 1995 fanns det ett språkanpassat TÖI-test i 14 olika språk 
som användes vid ett sextiotal tolkförmedlingar i landet. Testet syftade till 
att ge hjälp att kunna avgöra om tolkaspiranten hade de egenskaper som 
krävs för att kunna bli tolk. Testet skulle däremot inte användas som någon 
sorts legitimering av tolkens kompetens. Men när tolkmarknaden öppnades 
för nya aktörer genom att kontrakten att få utföra tolktjänsterna fördelades 
genom ett anbudsförfarande uppstod en felaktig användning av TÖI-testet. 
I en del anbud redovisade man hur många TÖI-testade tolkar man hade i 
sin tjänst som ett slags alternativ till auktorisation fast på en lägre nivå. I 
utredningen Förbättrad tolkservice föreslogs att TÖI skulle ges i uppdrag att 
ansvara för ett nytt språktest för tolkar.95 Regeringen har till dags dato inte 
fattat något definitivt beslut i frågan.

95 Förbättrad tolkservice. Språktest för tolkar – Nationellt register – Statistik.
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TÖI:s organisation – en skvader

Utvecklingen från ett TÖI som lade ut såväl utbildningar inom folkbild-
ningen som högskoleutbildningar på externa uppdragstagare till ett TÖI 
som ger egna högskoleutbildningar precis som andra institutioner inom 
Stockholms universitet speglar en organisatorisk utveckling från en ställning 
i universitetets periferi in mot en full samhörighet med fakultet och institu-
tioner vid Stockholms universitet.

Parallellt med arbetet med att utveckla TÖI:s utbildningar i takt med de 
mål och uppdrag som regering och riksdag satte upp för institutet har det 
under hela institutets existens pågått en diskussion kring TÖI:s organisation. 
Organisationen uppvisade redan från början vissa egenheter som snarast 
förstärktes genom successiva beslut av statsmakterna. Ur ett förvaltnings-
rättsligt perspektiv framstod organisationen efter några år som så komplex 
att en av de konsulter TÖI anlitade för arbetet med organisationen konstate-
rade att TÖI inte var en egen myndighet utan underställd styrelsen för Stock-
holms universitet, men trots detta inte en förvaltningsmässig enhet utan en 
del av fakultetsorganisationen – TÖI var som organisation en skvader, ett 
varken-eller eller ett både-och.

Grunden för inrättandet av TÖI
Det främsta motivet för inrättandet av TÖI var att skapa en organisation 
för utbildning av kontakttolkar för invandringens behov. Det gällde en pro-
fessionsutbildning som var starkt inriktad på en speciell samhällssektor där 
det krävdes tolkar med kompetens i språk som vanligen inte fanns repre-
senterade inom universiteten. Det gällde att rekrytera studerande som hade 
en reell kompetens för att klara utbildningens mål men som ofta inte hade 
den formella kompetensen för att antas till en vanlig högskoleutbildning. 
Därför fick institutet rätt att vara egen antagningsmyndighet för utbildning-
arna där det kunde göras undantag från regler som annars gällde vid antag-
ning till högskolestudier. Utredaren Lars Cleve gick så långt som att föreslå 
att allmän behörighet inte skulle gälla för tillträde till studierna vid TÖI. 
En motivering för Cleves förslag var att de sökande skulle genomgå ett av 
institutet utarbetat antagningsprov som ställde höga krav på de sökande. 
UHÄ vände sig mot den tanken och framförde som sin mening ”att den 
tolk- och översättarutbildning som kommer att ges vid institutet både är av 
sådan kvalificerad art och bör vara i princip jämställd med övrig grundläg-
gande högskoleutbildning att allmän behörighet skall gälla för tillträde till 
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utbildningen.”96 UHÄ påpekade också att högskoleförordningen öppnar för 
möjligheten att antagningsmyndigheten får besluta om att visst behörighets-
villkor inte ska gälla vid antagning till visst utbildningsprogram. Regeringen 
följde UHÄ i sitt beslut om förordning. Bestämmelserna om antagning till 
TÖI:s utbildningar hade två huvudsakliga konsekvenser. Genom att institu-
tet självt hade att anta studerande hade man relativt stor frihet att anpassa 
antagningskraven efter aktuell utbildning. För vissa utbildningar beslöt TÖI 
t.ex. att ersätta kravet på engelska i den allmänna behörigheten med kom-
petens i franska. En annan konsekvens var att eftersom antagningen till TÖI 
var åtskild från antagningen till andra kurser vid Stockholms universitet var 
det till en början inte möjligt för de studerande att räkna in studiemeriter 
från kurser vid TÖI som underlag för en examen vid Stockholms universitet, 
något som fler och fler studenter började efterfråga.

Vid starten fick TÖI även medel för att ge översättarutbildning på högsko-
lenivå. Den utbildningen var i princip en fortsättning på de översättarutbild-
ningar som hade getts vid Stockholms universitet inom ramen för en lokal 
översättarlinje. Även översättarutbildningen hade en klar yrkesinriktning 
men hade på många sätt mer gemensamt med de reguljära högskoleutbild-
ningarna än kontakttolkutbildningarna.

TÖI:s ställning vid Stockholms universitet
TÖI:s högskoleutbildningar gavs fram till den 1 juli 1999 inom ramar som 
låg utanför fakultetsorganisationen och som ett ytterligare utmärkande drag 
hade TÖI det pedagogiska ansvaret för kontakttolkutbildningen inom folk-
bildningen. Det är denna dubbla inriktning som i sig burit fröet till de många 
ifrågasättande utredningar som gällt TÖI som fristående institut genom 
åren, en diskussion som drivits på genom en stadigt pågående omprövning 
av formerna för landets högskoleutbildning. Under 1980-talet hade man 
inom högskolevärlden sett positivt på att nya centra och institut bildades 
genom avknoppning. På 1990-talet inleddes en utveckling i motsatt inrikt-
ning. Vid Stockholms universitet slog man fast att det är på fakultetsnivå 
som den vetenskapliga kvalitetsprövningen hör hemma och 1991 beslöt man 
att föra in ett antal fristående institut i fakultetsorganisationen.

Förslaget att också föra in TÖI under humanistiska fakulteten avvisades 
dock av den språkvetenskapliga utbildningsnämnden med hänvisning till  
institutets säregna ställning inom universitetet. När så TÖI 1991 fick ansvar 
inte bara för medel till högskoleutbildning utan även för att fördela stats-
bidrag inom folkbildningen framstod det ännu tydligare att TÖI hade en 

96 Förberedelser för att inrätta ett tolk- och översättarinstitut vid universitetet i Stockholm 
(1985). Skrivelse från UHÄ till regeringen 1985-12-10. UHÄ Regnr 55-672-85. Stockholm: 
Universitets- och högskoleämbetet.
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säregen organisatorisk ställning. Mot bakgrund av universitetsstyrelsens 
uppfattning att samtliga enheter inom Stockholms universitet skulle vara 
fakultetsanknutna uppdrog rektor Gustaf Lindencrona 1995 åt dekanus vid 
humanistiska fakulteten Erling Wande att utreda i vilka former verksamhe-
ten vid TÖI skulle bedrivas och särskilt pröva möjligheten att TÖI kunde 
föras till språkvetenskapliga sektionen inom humanistiska fakulteten. Utred-
ningen mynnade ut i just ett förslag om att TÖI skulle inordnas i fakultetsor-
ganisationen vid Stockholms universitet och anförde bl.a. att institutet då på 
ett bättre sätt skulle bli en del av det akademiska systemet.97 TÖI:s styrelse 
tog emellertid i sitt yttrande avstånd från utredningens förslag. Styrelsen 
menade att det i utredningen saknades analys av TÖI:s uppdrag och befo-
genheter. Trots detta föreslogs i utredningen en förändrad styrning av verk-
samheten genom att TÖI:s styrelse föreslogs bli underordnad den språkve-
tenskapliga fakultetsnämnden. Styrelsens slutsats blev att ”det är styrelsens 
bestämda uppfattning att universitetet inte har befogenheter att förändra 
styrningen av TÖI utan eventuella förslag om nya styrningsformer måste 
prövas av TÖI:s uppdragsgivare, d.v.s. regering och riksdag.”98 

Vid fortsatta överläggningar mellan TÖI och Stockholms universitet fram-
kom det att universitetet framför allt ville undvika en organisationsform 
som innebar att två av regeringen tillsatta styrelser (universitetsstyrelsen res-
pektive TÖI:s styrelse) stod i ett hierarkiskt förhållande till varandra inom 
universitetet. Regeringen uttalade då en målsättning att revidera TÖI:s för-
ordning och utsåg därför inte någon ny styrelse för TÖI då mandatperioden 
för ledamöterna gick ut i december 1997. Under fyra års tid stod därefter 
TÖI utan styrelse och institutet styrdes genom s.k. prefektstyre enligt beslut 
av rektor. 

TÖI:s högskoleverksamhet inordnas i fakulteten
Arbetet med en fakultetsanknytning drevs dock vidare inom universitetet 
och 1999 fattade universitetsstyrelsen beslut om att inordna TÖI:s högsko-
leanknutna verksamhet i den språkvetenskapliga sektionen fr. o. m. 1 juli 
1999 med preciseringen ”under förutsättning att en kommande förordning 
inte hindrar en sådan organisation.” Beslutet innebar att TÖI:s nationella 
ansvar och uppdrag inom folkbildningen lämnades intakt utan inblandning 
i universitetets interna beslutsordning. I anslutning till beslutet om fakul-
tetsanknytning fattade Stockholms universitet ytterligare beslut om att verk-

97 Tolk- och översättarinstitutet samt tolkskolan vid Stockholms universitet. Förslag till 
framtida organisation (1996). Språkvetenskapliga sektionen, Dekanus. Dnr SU 311-1995-
1353. Stockholm: Stockholms universitet.
98 Yttrande över utredningen Tolk- och översättarintitutet samt tolkskolan vid Stockholms 
universitet. Förslag till framtida organisation (1996). Tolk- och översättarinstitutet 1996-09-
24, Dnr 68/1996. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet. 
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samheten med teckenspråkstolkning för döva studenter, som tidigare legat 
under studentbyrån, eftersom det egentligen rör sig om en service för de stu-
derande, skulle föras till TÖI med motiveringen att det vid TÖI fanns kom-
petens inom området. Eftersom den uppgiften inte omfattades av TÖI:s för-
ordning blev det i realiteten ett uppdrag som lades under TÖI:s föreståndare 
som resultatsansvarig.

Statskontorets utredning 2002
I december 2001 tillsatte regeringen på nytt en styrelse för TÖI. Samtidigt 
uppdrog regeringen åt Statskontoret att utreda formerna för statens ansvar 
för tolk- och översättarutbildningen i Sverige och redovisa alternativa orga-
nisatoriska lösningar för TÖI:s ansvarsområden. Statskontoret redovisade 
uppdraget i maj 2002. Statskontoret riktade framför allt in sig på oklarhe-
terna i förhållandet att två av regeringen utsedda styrelser var ansvariga för 
samma uppgift, nämligen verksamheten vid TÖI. Statskontoret konstate-
rade att ”denna situation är ur styrningsperspektiv oacceptabel” men tillade: 
”Hittills har situationen kunnat hanteras utan allvarliga styrningsproblem. 
Nuvarande reglering av styrningen kan emellertid framdeles få allvarliga 
konsekvenser”.99 Statskontoret föreslog därför att TÖI:s förordning skulle 
avskaffas och att Stockholms universitets styrelse skulle ges ensamt ansvar 
för högskoleverksamheten vid TÖI. TÖI:s verksamhet inom folkbildningen 
skulle föras till en särskild nämndmyndighet lokaliserad till Stockholms 
universitet. Statskontorets förslag fick ett blandat mottagande vid remiss-
behandlingen. Stockholms universitet ställde sig positivt till förslaget i sin 
helhet med tillägget: ”Dessutom tror vi att såväl forskning som grundut-
bildningen inom den akademiska delen på sikt kommer att gagnas.”100 Inte-
grationsverket däremot pekade på risken att ”både den statliga styrningen 
av tolk- och översättarutbildning försämras och att det samlade ansvaret 
för planering och genomförande av tolk- och översättarutbildning monteras 
ner.” Folkbildningsrådet, som var en tung remissinstans i sammanhanget, 
avstyrkte förslaget om en tudelning av verksamheten och betonade beho-
vet av att behålla TÖI som ett nationellt centrum. Om inte detta skulle vara 
möjligt föreslog man att TÖI:s uppgifter att fördela statsbidrag till folkbild-
ningen skulle föras över till Folkbildningsrådet.

Rambergska utredningen
Inom universitetsvärlden fördes också vid denna tid en bred diskussion kring 
universitetens roll som myndigheter men med ett annorlunda uppdrag än 
99 Ny organisation för tolk- och översättarutbildning, s. 7.
100 Yttrande över Statskontorets uppdrag rörande Tolk- och översättarinstitutet (2002). 
Stockholms universitet 2002-09-30. Dnr SU 50-1642-02. Stockholm: Stockholms universitet. 
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förvaltningsmyndigheter. Denna strävan att frigöra den högre utbildningen 
inleddes redan under Per Unckels tid som utbildningsminister.101 Samtidigt 
hade regeringen ställt krav på att universitet och högskolor skulle redovisa 
administrativa besparingar som framför allt kunde uppnås genom samman-
slagning av institutioner. Även TÖI berördes av detta arbete. I den s.k. Ram-
bergska utredningen 1999 föreslogs att TÖI:s högskoledel skulle slås sam-
man med Centrum för tvåspråkighetsforskning.102 Förslaget väcktes på nytt 
när humanistiska fakulteten hösten 2005 beslöt att man önskade se en sam-
manslagning av TÖI med Centrum för tvåspråkighetsforskning. Men efter 
ingående överläggningar mellan TÖI och Centret tvingades man konstatera 
att förutsättningar saknades för att genomföra förslaget eftersom TÖI:s sty-
relse ansåg att de organisatoriska lösningar som diskuterats var oförenliga 
med TÖI:s förordning.

Skolmyndighetsutredningen
TÖI berördes även av det utredningsarbete som gällde skolväsendet. Reger-
ingen tillsatte 2007 en särskild utredare för att se över och lägga fram förslag 
om organisationen av de statliga förvaltningsmyndigheterna inom skolvä-
sendet. Uppdraget omfattade även att se över TÖI:s organisation eftersom 
utbildningarna inom folkbildningen hade beröringspunkter med myndig-
heter inom skolväsendet. Utredaren konstaterade att TÖI:s organisatoriska 
hemvist hade behandlats ett flertal gånger de senaste åren utan förändring 
och skriver att ”i stället för att renodla verksamheten och klargöra dess 
organisatoriska tillhörighet har institutet fått nya uppgifter”. Utredningen 
ansluter sig i princip till den analys som framförts i Statskontorets tidigare 
utredning men föreslår en något annorlunda lösning för den tudelning av 
TÖI som förordas: ”Vid en samlad bedömning finner utredningen att för-
utsättningarna är goda att överföra verksamheten kring teckenspråkstolkar 
och kontakttolkar till Folkbildningsrådet. Övrig verksamhet inordnas i den 
ordinarie organisationen vid Stockholms universitet”.103

När regeringen tidigt på våren 2008 lade fram sin skolmyndighetsproposi-
tion omfattade den även utredningens förslag om avskaffande av TÖI som 
en sammanhållen särskild inrättning och att den nya organisationen skulle 
genomföras fr.o.m. 1 juli 2008. När det sedan dröjde med klara besked från 
regeringen skickade TÖI:s styrelse en skrivelse till regeringen med begäran 

101 Fria universitet och högskolor (1992). Utbildningsdepartementet. Ds 1992:1. Stockholm: 
Allmänna förl.
102 Översyn av institutionsorganisationen inom Stockholms universitets humanistiska fakultet 
(1999). Promemoria utarbetad av en av rektor genom särskilt beslut utsedd utredare. 
”Rambergska utredningen”. Stockholms universitet. Doss 311. Dnr SU 2350/99.
103 Tre nya skolmyndigheter (2007). Betänkande av Skolmyndighetsutredningen. SOU 2007:79.
Stockholm: Fritzes, s. 148-150.
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om ett klargörande. Statssekreteraren vid Utbildningsdepartementet skick-
ade då 2008-04-08 följande svar: ”I propositionen 2007/08:50 Nya skol-
myndigheter instämmer regeringen i utredningens bedömning att Tolk- och 
översättarinstitutet bör avvecklas som särskild inrättning vid Stockholms 
universitet och anger även att institutets framtida organisatoriska utform-
ning bör beredas ytterligare. Detta ställningstagande innebär dock inte att 
regeringen i dagsläget anser att TÖI som sådant bör avvecklas. Regeringen 
avser för närvarande inte heller att initiera en utredning eller på annat sätt 
fortsätta beredningen av TÖI:s framtida organisation.”

Genom alla de utredningar som företagits under åren kan man utläsa ett 
återkommande ifrågasättande av TÖI:s organisation, men att man samtidigt 
konstaterar, vilket även Statskontoret gjorde 2002, att verksamheten egent-
ligen fungerar ganska bra. Det har varit svårt att hitta den nya organisation 
som skulle uppväga det som kunde gå förlorat i en upplösning av det sam-
manhållna TÖI med sitt breda nationella ansvar inom hela verksamhetsom-
rådet. Det är därför logiskt att de överväganden som slutligen kom att leda 
till upplösningen av ett sammanhållet TÖI hade sitt ursprung i en organisa-
tionsutveckling av en högre dignitet än TÖI:s specifika organisation.

Autonomiutredningen
Den s.k. Autonomiutredningen hade öppnat en diskussion kring vilken 
offentligrättslig organisationsform som var lämplig för den speciella form 
av myndighet som universitet och högskolor utgör.104 Mot den bakgrun-
den lade regeringen 2010 fram en proposition som föreslog omfattande för-
ändringar.105 Syftet är att öka friheten för statliga universitet och högskolor 
inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. Regeringen slog fast att 
universitet och högskolor bör vara fria att utforma sin interna organisation 
på det sätt som bäst passar varje lärosätes förutsättningar och behov. Reger-
ingen föreslog därför att ett universitet eller en högskola själv ska besluta om 
sin interna organisation. Därför skulle bestämmelserna om bl.a. fakultets-
nämnd och särskilda organ upphöra att gälla. I konsekvens med detta beslut 
har regeringen också beslutat att upphäva förordningen om Tolk- och över-
sättarinstitutet fr.o.m. den 1 juli 2012 och att Myndigheten för yrkeshög-
skolan då tar över ansvaret för de särskilda statsbidragen till folkhögskolor 
och studieförbund för teckenspråks- och dövblindtolktubildningen liksom 
kontakttolkutbildning.

104 Autonomiutredningen. Självständiga lärosäten (2008). Betänkande 2008:104. Stockholm: 
Fritzes.
105 En akademi i tiden: ökad frihet för universitet och högskolor (2010). Regeringens proposition 
2009/10:149. Stockholm: Riksdagens tryckeriexpedition.
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Epilog

Bakgrunden till bildandet av TÖI var förändrad invandring och behov av 
tolk- och översättarutbildning mer samlat än tidigare och i flexibla former 
för att tillgodose snabbt skiftande behov. Under de dryga 25 år som TÖI 
funnits har Sverige varit unikt i världen med ett särskilt tolk- och översättar-
institut, som inom sina ramar rymt alla former av tolk- och översättarutbild-
ning – med undantag för den militära tolkutbildningen. TÖI har under åren 
vuxit på ett sätt som knappast kunde förutses vid inrättandet där budgetan-
svaret på bara några år gick från 3 miljoner kronor till runt 65 miljoner. TÖI 
har funnits till hands för att härbärgera utbildningar för de nya behov som 
uppstått genom förändringar i samhället. Det har säkerligen varit en fördel 
för de nya utbildningarna att de kunnat byggas upp och utvecklas inom ett 
sammanhållet TÖI. 

TÖI har trots en föga ortodox organisation kunnat genomföra en väl fung-
erande verksamhet. Det torde vara skälet till att TÖI trots återkommande 
utredningar fått fortsätta med statsmakternas välsignelse under så lång tid. 
Arne Jarrick skriver: 

”Institutional innovations are a distinctive and unique feature of man-
kind. They are comparable to social constructions since they are what 
they are by virtue of human consensus that they are what they are. 
They continue to exist for as long as people accept their existence.”106

Nu när regeringen funnit att skälen att bibehålla TÖI som en sammanhål-
len organisation inte längre gäller, bör det finnas gott hopp om att de olika 
verksamheter som utvecklats inom ramen för ett sammanhållet TÖI vuxit 
sig så starka att de har stora möjligheter att utvecklas i framtiden var och en 
på egen hand och finna nya former för den samverkan som är nödvändig.

106 Jarrick, Arne (2010). The Need to be Needed. An Essay on Humankind, Culture, and World 
History. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
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Inledning
När TÖI inrättades 1986 var bemanningen fyra administrativa tjänster. När 
TÖI som särskild inrättning upphör 2012 omfattar personalen 19 personer, 
varav åtta är anställda inom kategorin lärare/forskare. Bemanningen speglar 
den förändring som TÖI:s verksamhet har genomgått under sina dryga 25 
år. Vid starten lades utbildningar ut på olika universitetsinstitutioner, men 
successivt kom TÖI att i egen regi, med egen personal, bedriva utbildning 
och forskning. Förändringen har skett parallellt med att disciplinen översätt-
ningsvetenskap107 har växt fram nationellt och internationellt. Den nyinrät-
tade forskarutbildningen i översättningsvetenskap vid Stockholms universi-
tet är det senaste steget i att etablera området fullt ut på det nationella planet. 
Ur ämnesområdets perspektiv är utvecklingen helt naturlig: Det är lättare att 
bedriva utbildning och vidareutveckla den om man har personal anställd 
på plats för uppdraget. TÖI:s förordning har emellertid inte förändrats i 
samma takt. Att institutet integrerades i humanistiska fakulteten 1999 har 
t.ex. inneburit att man som föreståndare för TÖI fått följa såväl den delega-
tions- och beslutsordning som gäller för den humanistiska fakulteten inom 
Stockholms universitet som förordningen för den särskilda inrättningen 
TÖI. Komplexiteten i TÖI:s organisation har därför kommit att accentu-
eras under senare år, även om en välfungerande praxis för samlevnaden har 
etablerats. Med facit i hand kan möjligen konstateras att diskussionen om 
TÖI:s organisation under årens lopp periodvis har överskuggat den viktigare 
frågan om vidareutvecklingen av tolk- och översättarutbildningar. Den revi-
dering av förordningen, och därigenom en genomgång av uppdraget, som 
regeringen aviserade redan 1997 men aldrig genomförde, hade varit till gagn 
för verksamheten. I stället kom autonomireformen 2011 som gav universi-
tet och högskolor större självbestämmanderätt över sin egen organisation, 
men samtidigt ledde till att s.k. särskilda inrättningar som TÖI avvecklades. 

Ökad autonomi inom högskolan – särskilda 
inrättningar avvecklas
TÖI:s sista tre år som särskild inrättning vid Stockholms universitet har 
präglats av de frågeställningar som fördes fram i Autonomiutredningen108, 
i den s.k. autonomipropositionen109 liksom i en PM från regeringen110. Som 
en följd av den allmänna avregleringen av högskolan som föreslås i under-

107 Ämnet heter översättningsvetenskap på Stockholms universitet och omfattar både 
översättning och tolkning.
108 Autonomiutredningen.
109 En akademi i tiden.
110 Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, 
m.m. (2010) U2010/222/UH. Regeringskansliet: Utbildningsdepartementet.
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lagen menar regeringen att s.k. särskilda inrättningar vid universitet och 
högskolor inte fortsättningsvis bör regleras i egen förordning. Vid årsskiftet 
2010/11 genomfördes så de förslag som regeringen lagt för en avreglering av 
högskolan, men några besked om TÖI:s framtid kom inte förrän i höstpro-
positionen 2011. 

Vår- och höstpropositionerna 2011
Frågan om TÖI:s framtid bereddes inom regeringskansliet vid årsskiftet 
2010/11. I vårpropositionen 2011 kom de första signalerna om vart man 
var på väg. Regeringen aviserade då att man avsåg att föra över det anslag 
som TÖI har haft att fördela till folkbildningens teckenspråks- och döv-
blindtolkutbildning från utgiftsområdet för folkbildning till utgiftsområdet 
för utbildning och universitetsforskning från årsskiftet 2011/12. Förslaget 
väckte stor uppståndelse och mycket oro hos de berörda folkhögskolorna, 
vilket behandlas längre fram. Någon mer information om TÖI:s framtid 
gavs inte, men TÖI:s styrelse bedömde risken för att institutet skulle avveck-
las som hög och riktade en skrivelse till utbildningsdepartementet där man 
underströk behovet av en konsekvensanalys vid en eventuell avveckling 
av TÖI.111 I september kom beskedet officiellt i höstpropositionen: Reger-
ingen avsåg att upphäva TÖI:s förordning under 2012. Tillsynsansvaret och 
ansvaret för fördelningen av statsbidrag till folkbildningens utbildningar, 
kontakttolkutbildningen och teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen 
samt skrivtolkutbildningen, föreslog man skulle föras över till Myndighe-
ten för yrkeshögskolan. Beslut fattades i enlighet med propositionen sent 
i december 2011 och därmed var den kommande uppdelningen av TÖI:s 
verksamheter ett faktum.

Regeringens beslut innebär ett systemskifte inom sektorn tolk- och över-
sättarutbildningar. Under dryga 25 år har det samlade, överordnade 
ansvaret för tolkutbildningar och en stor andel av befintliga översät-
tarutbildningar i Sverige vilat på TÖI som särskild inrättning. Den 1 
juli 2012 skildes folkbildningens och högskolans utbildningar åt. Den 
relativt nyinrättade Myndigheten för yrkeshögskolan tog över ansva-
ret för folkbildningens tolkutbildningar medan högskolans tolk- och 
översättarutbildningar kommer att finnas kvar på Stockholms univer-
sitet. TÖI kommer från 2013 att ingå som ett institut i Institutionen för 
svenska och flerspråkighet. Efter 25 år är TÖI något av ett varumärke, 
som kommer att leva vidare i och med det bevarade namnet på institutet.  
 
TÖI:s löpande verksamhet har naturligtvis fortgått under de tre år som 

111 En eventuell avveckling av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) kräver en konsekvensanalys 
(2011). Skrivelse från TÖI:s styrelse till Utbildningsdepartementet, 2011-05-06. TÖI Dnr 
63/2011. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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regering och berörda organ har berett, utrett och till sist implementerat en 
högskoleorganisation med större autonomi över sin organisation. Någon 
avmattning i verksamheten har inte märkts på grund av den oklara framtida 
organisationen, snarare tvärtom. I det följande redogörs för de viktigaste 
händelserna inom TÖI:s verksamhetsområden under de sista åren.

Kontakttolkutbildningen inom folkbildningen

Från separata kurser till sammanhållen grundutbildning 
Modellen med en sammanhållen grundutbildning har visat sig mycket fram-
gångsrik. Fler personer genomgår hela utbildningen än i det tidigare upp-
lägget med separata kurser. Sedan 2006 har 517 personer, i 36 olika språk, 
blivit godkända från hela den sammanhållna utbildningen. De införda för-
kunskapskraven har gjort undervisningsgrupperna mer homogena och de 
nationella kunskapsmålen gör utbildningen enhetlig oavsett var den bedrivs. 

Utbildningsbeviset från den sammanhållna utbildningen har visat sig fung-
era som en kvalitetsstämpel och efterfrågas i allt ökande omfattning av tolk-
förmedlingar och tolkanvändare. Detta har i sin tur fått som konsekvens att 
tolkar med lång yrkeserfarenhet men som saknar utbildningsbevis rappor-
terar att de hamnar i en ogynnsam situation i upphandlingar. Bland annat 
av den anledningen startade TÖI 2011 på försök ett prövningsförfarande 
som ger verksamma tolkar möjlighet att få sina kunskaper i kontakttolkning 
prövade motsvarande nivån för utbildningsbevis från sammanhållen grund-
utbildning. I två omgångar under 2011 anordnades skriftliga och munt-
liga prov för yrkesverksamma tolkar utan sammanhållen grundutbildning. 
Intresset för att gå upp i en särskild prövning visade sig mindre än förväntat 
– drygt 50 personer sökte – och det var sammantaget bara 4 personer som 
klarade både det muntliga och skriftliga provet i sin språkkombination och 
därmed fick utbildningsbevis. Att så få klarade prövningen väcker oro över 
kompetensen hos de verksamma tolkarna. Det är för tidigt att dra några 
långtgående slutsatser efter två omgångar, men prövningsresultatet stärker 
vår uppfattning att utbildning är av största vikt för tolkaspiranter. 

Sammanhållen grundutbildning som utbildningsmodell
TÖI:s utbildningsupplägg kopieras allt oftare av andra utbildningsanord-
nare, vilket även det får ses som ett tecken på att modellen visat sig fram-
gångsrik. Arbetsförmedlingen gjorde t.ex. en stor upphandling av tolkut-
bildning baserad på TÖI:s koncept under 2011. Idag råder en viss förvirring 
hos aktörerna på området om vilka utbildningsbevis som kommer från en 
utbildning under TÖI:s tillsyn. Att en utbildning byggs upp enligt TÖI:s 
modell betyder inte att den står under TÖI:s tillsyn, vilket är viktigt att veta 
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för den som upphandlar eller använder sig av tolktjänster. 

Ytterligare ett bevis på att den sammanhållna grundutbildningen ges status 
är att Kammarkollegiet på regeringens uppdrag har upprättat ett register 
över tolkar med utbildningsbevis från utbildningen.112 I ett senare skede kan 
registret komma att utökas med tolkar för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet. 113 

Preparand- och fördjupningskurser
Vid sidan av regeringens uppdrag att skapa en sammanhållen grundut-
bildning har TÖI också haft regeringens särskilda uppdrag sedan 2005 att 
genomföra en särskild utbildningssatsning för att öka antalet auktoriserade 
tolkar och tolkar med speciell kompetens som rättstolk. Därför har pre-
parandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov genomförts regel-
bundet. Dessutom har fördjupningskurser i sjukvård och specialkurser i t.ex. 
prosodi och tolkning för barn anordnats. Som ett led i att höja tolkkårens 
kompetens, framförallt inom rättsväsendet och dess terminologi, har under 
många år vissa korta fördjupningskurser för auktoriserade tolkar förlagts 
till respektive tolkspråksland för att ge möjlighet till kontrastiva studier.114 

Ännu en utredning
I december 2010 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utreda ”vissa 
tolkfrågor”.115 Direktiven var bland annat att belysa och analysera hur utbu-
det av tolkar med genomgången sammanhållen grundutbildning inom folk-
bildningen under tillsyn av TÖI kunde ökas. Dessutom skulle kostnadseffekti-
viteten inom utbildningen och auktorisationen särskilt beaktas. Det antyddes 
vidare att regeringen önskade öppna upp för andra aktörer att finansiera 
kontakttolkutbildningar inom ramen för TÖI:s uppdrag. Frågeställningen 
hade uppmärksammats av ledamoten i justitieutskottet, Johan Pehrson, 
som också debatterade bristen på kompetenta tolkar i ett uppmärksammat 
inslag i Sveriges Radio tillsammans med Anna-Lena Gemming från TÖI.116 
 

112 Tolkregistret finns tillgängligt på www.tolkregistret.se.
113 Uppdrag till Kammarkollegiet att ansvara för upprättandet av ett utökat tolkregister (2010). 
Ju2010/7500/DOM (delvis), IJ2010/2215/IU, 2010-12-16. Regeringskansliet: Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet.
114 Kurserna har ägt rum i Finland, Bosnien, Kroatien, Serbien, Marocko, Kurdistan, Indien 
(punjabi), Paris (kurdiska institutet m.m.), Chile, Irak (kurdiska), Azerbajdzjan, Egypten, Syrien, 
Somalia, Bolivia, Albanien, Iran, Kirgizistan, Ungern, Spanien, Polen, Ryssland, Makedonien, 
England och Montenegro under åren 1992-2009.
115 Uppdrag till Statskontoret att belysa och analysera vissa tolkfrågor (2010). IJ2010/2205/IU, 
2010-12-16. Regeringskansliet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
116 Inslag i Studio 1, 2010-11-10. Sveriges Radio.
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Rapporten från Statskontoret kom i januari 2012.117 Ett par veckor innan 
hade regeringen fattat beslut om att upphäva TÖI:s förordning och att föra 
över ansvaret för kontakttolkutbildningen till Myndigheten för yrkeshög-
skolan. I de delar som berör kontakttolkutbildningen anser utredningen att 
den åtgärd som på kort sikt kan öka antalet tolkar med utbildningsbevis 
från genomgången sammanhållen grundutbildning mest är prövningsförfa-
randet. TÖI:s hållning är däremot att man behöver få fler verksamma tolkar 
att gå utbildningen, inte minst mot bakgrund av resultatet från prövningen.

Vidare föreslår Statskontoret i sin utredning att man borde koncentrera sig 
på att utbilda i de 20 mest tolkade språken, eftersom man då enligt beräk-
ningarna skulle kunna täcka nio av tio tolkade timmar. Mot detta kan invän-
das att det självfallet vore mer ekonomiskt att bara utbilda tolkar i de vanli-
gaste språken, men att det inte är förenligt med rätten till tolkning. Om inte 
Sverige utbildar tolkar även i mindre frekventa tolkspråk hotas rättssäker-
heten för ett stort antal personer, även om de procentuellt utgör en mindre 
del av den totala mängden tolkbehövande.118 TÖI har haft ett tydligt upp-
drag att i möjligaste mån försöka tillgodose behovet av tolkar även i mindre 
frekventa tolkspråk och förhoppningen är att det uppdraget kvarstår även i 
fortsättningen hos en ny huvudman. 

Utbildning till tolk för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet 

På folkhögskola eller högskola eller både och?
I Sverige, liksom i många andra länder, har utbildningen till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet utvecklats inom ramen för en 
utbildningsorganisation annan än den akademiska. Under det senaste decen-
niet har önskemålen och kraven på en akademisk utbildning inom området 
blivit allt tydligare, inte minst inom intresseorganisationerna på området i 
Sverige. Behovet av forskning inom området har framförts som ett av flera 
argument för en akademisk utbildning. 

Samarbetsprojekt mellan TÖI och folkhögskolorna

TÖI har enligt sin förordning och sitt regleringsbrev haft i uppdrag att fördela 
anslagsmedel till folkbildningens utbildningar på området. Några medel för 
högskoleutbildning i teckenspråks- och dövblindtolkning eller i skrivtolkut-
bildning har inte TÖI haft till sitt förfogande. För att möta önskemålen om 
117En tolkningsfråga. Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar (2012). 
Rapport: 2012:2. Stockholm: Statskontoret. Elektroniskt tillgänglig 2012-11-16 på http://
www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201202.pdf
118 En tolkningsfråga – rapport från Statskontoret (2012). Skrivelse från TÖI till Statskontoret 
2012-02-15. Dnr TÖI 10/2012. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet.
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högskoleutbildning utvecklade TÖI i samarbete med de sju folkhögskolor 
som för närvarande bedriver utbildningen ett utbildningsupplägg som möj-
liggör för elever antagna på den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolk-
utbildningen på folkhögskola att examineras av TÖI på kurser motsvarande 
60 högskolepoäng. Den första omgången startade hösten 2011 och kommer 
att pågå i två år på halvfart och har alltså inte utvärderats än. Upplägget har 
inneburit ett omfattande arbete både på folkhögskolorna och på TÖI, men 
har resulterat i en utmärkt plattform för ömsesidigt erfarenhetsutbyte mel-
lan två relativt olika utbildningsorganisationer. I och med verksamhetsöver-
gången den 1 juli 2012 försvinner dessvärre den finansiering som TÖI har 
haft för verksamheten liksom den förordning inom vars ram utbildnings-
upplägget har varit möjligt att bedriva. 

Intresseorganisationernas hemställan om högskoleutbildning
I en skrivelse till utbildningsdepartementet i januari 2009 ansökte intres-
seorganisationerna om att ”departementet under 2009 ser över möjlig-
heten att medel tilldelas Stockholms universitet för att anordna tecken-
språk-/dövblindtolkutbildning och att utreda möjligheten att anordna 
skrivtolkutbildning.”119 Man får förmoda att bland annat denna skrivelse 
låg till grund för regeringens beslut att överföra det anslag som TÖI har 
haft att fördela till folkbildningens teckenspråks- och dövblindtolkutbild-
ning till utgiftsområdet för utbildning och universitetsforskning från årsskif-
tet 2011/12. Man har också tilldelat Stockholms universitet medel för att 
planera ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Kandidatprogram-
met är tänkt att starta höstterminen 2013 och utgör ett samarbete mellan 
TÖI och Avdelningen för teckenspråk inom Institutionen för lingvistik. Det 
blir den första högskoleutbildningen i Sverige inom området. I och med ett 
sådant program grundläggs den plattform för framväxt av forskning inom 
området som så länge har efterfrågats, eftersom det finns möjlighet att gå 
vidare från kandidatexamen till magister-, master- och forskarutbildnings-
nivåer inom ämnesområdet teckenspråk respektive översättningsvetenskap 
(tolkning och översättning).

Förändringen i anslagsfördelningen
Aviseringen om anslagsförändringen i vårpropositionen 2011 gav upphov 
till en livlig diskussion bland aktörerna på området. Den öppnade för en 
genomgripande systemändring inom utbildningsområdet och väckte många 
frågor och till del också oro. Till en början föreföll det som att det var 
regeringens tanke att hela anslaget skulle överföras till högskoleområdet. 
Frågan interpellerades i riksdagen i maj, då det framfördes krav på förtydli-

119 Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt skrivtolkutbildningen bör bli högskole-
utbildning (2009). Skrivelse från SDR, HRF, FSDB och DHB till Utbildningsdepartementet, 
2009-01-29. Dnr SDR 2009/53. Stockholm: Sveriges Dövas Riksförbund.
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ganden.120 Så småningom stod det klart att anslaget, utan någon utökning, 
i fortsättningen var tänkt att finansiera både högskole- och folkhögskole-
utbildning inom området. En konsekvens av det är att det blir färre utbild-
ningsplatser inom folkbildningens utbildningar än vad som erbjuds idag, 
om inte anslaget höjs. I dagsläget är det svårt att sia om hur den förändrade 
anslagstilldelningen kommer att påverka sektorn. Det är t.ex. svårt att för-
utse hur studenterna kommer att välja; folkhögskola och högskola erbjuder 
relativt olika studiemiljöer och upplägg. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det handlar om en genomgripande 
förändring inom utbildningsområdet med de möjligheter och svårigheter 
som förändring innebär. Folkhögskolorna besitter idag kompetensen och 
den samlade erfarenheten i att bedriva grundutbildning på området. Hög-
skolan å sin sida har akademisk kompetens inom ämnesområdena teck-
enspråk och tolkning och bedriver teckenspråks- och tolkutbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå. Förhoppningen är att den samlade kompe-
tensen inom folkhögskola och högskola i framtiden kan tillgodose samhäl-
lets behov av yrkesverksamma tolkar och forskning inom området. 

Översättarutbildning på TÖI – ett alltmer komplett 
utbud
Översättarutbildning kan idag läsas både på grundnivå och avancerad nivå på 
TÖI. Det är bara TÖI som ger kurser på kandidatnivå i Sverige, medan magis-
ter- och masterutbildningar ges av flera universitet. Översättarutbildningarna 
på TÖI är idag både professionsinriktade utbildningar med fokus på över-
sättningspraktik och teoretiska utbildningar där översättningsvetenskapliga 
frågor är centrala. TÖI har byggt upp ett språkoberoende utbildningskoncept 
på grundnivå, vilket innebär att kurserna som leder till kandidatexamen kan 
läsas med valfritt språk som det andra språket vid sidan av svenska. Det ger 
ett större utrymme för översättningsteoretiska frågor och skapar därigenom 
en bra grund för forskningsförberedande uppgifter, men kräver samtidigt 
en särskild pedagogik och betydande insatser från översättningsgranskare.  
 
Hittills har utbildningarna på grundnivån vänt sig till studerande som redan 
har studerat språk på universitetsnivå minst två terminer. Ofta har de också 
haft en viss översättningserfarenhet bakom sig innan de fortsatt sina univer-
sitetsstudier på TÖI för att så småningom ta ut en kandidatexamen i över-
sättningsvetenskap. Från och med höstterminen 2012 kommer TÖI också 
att ta emot studenter inom kandidatprogrammet Språk och översättning. 
Det är ett nytt kandidatprogram på Stockholms universitet, som TÖI är 
koordinator för. Programmet är ett samarbete med språkinstitutionerna vid 

120 Interpellation 2010/11:355 av Thomas Strand (S). Utbildning av teckenspråkstolkar.
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Stockholms universitet på så sätt att studenten ägnar första året åt språk-
studier, det andra året åt studier i översättningsvetenskap och därefter kan 
välja att specialisera sig på språk eller översättning på kandidatnivån. Pro-
grammet hade vid ansökningstidens utgång över 600 sökande, varav 120 
förstahandssökande, vilket bekräftar uppfattningen att studenterna idag vill 
läsa hela program och att professionsinriktade språkstudier lockar mer än 
språkkurser. Just professionsinriktningen på TÖI:s utbildningar är säkert 
också en del av förklaringen till att genomströmningen på både kandidat-, 
magister- och masternivå är mycket god till skillnad från många renodlade 
språkutbildningar.

Masterutbildningen vid TÖI är språkspecifik och ges med ett eller två språk 
per utbildningsomgång. Sedan starten 2007 har masterutbildningar i över-
sättningsvetenskap anordnats med inriktning engelska, franska/spanska och 
italienska/tyska. Inriktningen översättning från engelska ges vartannat år. 
Höstterminen 2012 ges på försök utbildningen med inriktningar både till 
och från engelska.

Tolkutbildning på högskolenivå under 
vidareutveckling
Tolkutbildning inom högskolan har inte någon lång tradition i Sverige att 
falla tillbaka på jämfört med länder där det finns en institutionell flersprå-
kighet. TÖI har visserligen haft regeringens uppdrag att som enda utbild-
ningsanordnare i Sverige bedriva kontakttolkutbildning på högskolenivå, 
men jämfört med volymen inom folkbildningens utbildningar utgör den en 
blygsam andel. Det senaste decenniet har tolkutbildningen, konferenstolkut-
bildningen undantagen, varit begränsad till ett språkpar per år. Inriktningen 
har mestadels varit samhällstolkning med tolkning inom socialförsäkring-
ens, jurdikens och medicinens områden som viktiga delar. På senare år har 
en kandidatkurs i tolkning inrättats, vilket är ett första viktigt steg för att 
öka den teoretiska förståelsen av tolkning som process och att öppna möj-
ligheterna för ökad forskning inom området.

Utbildningen har av hävd varit tydligt inriktad på att förbereda studen-
terna för det muntliga slutprov som likställs med Kammarkollegiets aukto-
risationsprov. När TÖI:s förordning upphävdes den 1 juli 2012 upphävdes 
också det undantag i auktorisationsförordningen som innebar att den som 
genomgått TÖI:s utbildning med godkänt reslutat hade rätt att begära intyg 
om att hon/han är av Kammarkollegiet auktoriserad tolk, utan att gå upp 
i Kammarkollegiets auktorisationsprov.121 Även denna förändring kan ses 
som ett led i regeringens strävan att avreglera högskoleområdet. Det följer 

121 SFS 1985:613. Förordning om auktorisation av tolkar och översättare.
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också praxis på området att skilja utbildning och auktorisation eller annat 
bemyndigandeförfarande åt. TÖI:s kontakttolkutbildning kommer som en 
konsekvens att göras om och integreras mer i det akademiska utbildnings-
systemet.

TÖI har haft ett särskilt uppdrag att anordna konferenstolkutbildningar med 
siktet inställt på att tillgodose EU-institutionernas behov av tolkar och kom-
mer även fortsatt att ha det uppdraget efter att TÖI som särskild inrättning 
avvecklats. När efterfrågan på tolkning till svenska sjönk inom EU-institu-
tionerna under en följd av år på 00-talet, gjorde utbildningen ett uppehåll. 
För närvarande är behovet stort av utbildning, eftersom den första genera-
tionen konferenstolkar närmar sig pensionsåldern. Användningen av tolk-
ning till svenska har också glädjande nog ökat inom institutionerna. Kur-
sen Konferenstolkning omfattar liksom tidigare 60 högskolepoäng, men går 
nu för första gången på halvfart under två år och har integrerats i en mas-
terutbildning. Förändringen i upplägget svarar mot det sedan länge kända 
behovet av mer tid inom utbildningen för att internalisera tolkfärdigheterna 
och av behovet att förankra kursen inom den akademiska traditionen. Den 
första utbildningsomgången är ännu inte slutförd och utvärderad, men upp-
lägget är ett ambitiöst försök att kombinera en starkt professionsinriktad 
utbildning med en teoretisk, forskningsförberedande fördjupning.

Det finns många spännande vägar att utforska för tolkutbildning på hög-
skolenivå. Samhällets behov av högkvalitativ tolkning är väldokumenterat, 
vilket är en utmärkt förutsättning för att kunna rekrytera studenter till en 
utbildning. Sannolikt behöver tolkyrket och tolkutbildning marknadsföras 
i större omfattning både inom universitetsvärlden och utanför den. Dagens 
studenter efterfrågar i allt större utsträckning sammanhållna utbildningar 
istället för enstaka kurser – kanske är det dags att överväga ett kandidat-
program i språk och tolkning, liknande det som startar på översättnings-
sidan och teckenspråkssidan. Ett sådant samarbete skulle säkerligen också 
underlätta för språkämnena att rekrytera studenter till sina utbildningar. 
Ur både ämnes- och samhällsperspektiv är det angeläget att mer forskning 
om tolkning kommer till stånd. Ett bredare studentunderlag ger ökade möj-
ligheter att rekrytera till forskningsförberedande magister- och masterut-
bildningar med inriktning på tolkning. Därför kan ett framtida scenario 
med teckenspråkstolkutbildning, kontakt/dialogtolkutbildning och konfe-
renstolkutbildning parallellt öka möjligheterna till synergier vad gäller både 
utbildning och forskning inom området tolkning.
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Vad händer nu? 
Genom uppdelningen splittras det nationella forum som TÖI har varit under 
dryga 25 år och lämnar till en början ett tomrum efter sig. TÖI har under 
sina år som särskild inrättning kommit att bli ett forum för frågor av skif-
tande slag inom området tolkning och översättning. 

TÖI:s uppdrag att initiera lexikaliskt arbete på området förs från årsskif-
tet 2012/13 över till Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen. 
Språkrådet ansvarar redan idag för ett snarlikt uppdrag, Lexinordböckerna, 
och kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att ta fram s.k. tolkordlis-
tor. En etablerad terminologi inom de viktigaste domänerna för samhälls-
tolkning är en väsentlig förutsättning för kvalitativ tolkning. 

Folkbildningens tolkutbildningar är professionsinriktade utbildningar och 
skulle statusmässigt gagnas av att bli klassificerade som yrkeshögskoleut-
bildningar. Förhoppningen är att de sedan länge väletablerade utbildning-
arna som inkuberats i TÖI:s hägn kan få en ännu tydligare status genom 
den nya tillhörigheten till Myndigheten för yrkeshögskolan. Förhoppningen 
är också att den nya huvudmannen får ett tydligt ansvar för det pedago-
giska utvecklingsarbetet inom utbildningarna på samma sätt som TÖI har 
haft. Uppgiften finns ännu inte preciserad i den nya förordningen för utbild-
ningarna, men tydliggörs förhoppningsvis i kommande regleringsbrev.122 På 
Stockholms universitet kommer man å sin sida fortsätta att utveckla både 
det professionsinriktade och det teoretiska inslaget inom tolk- och översät-
tarutbildningarna. Den nyinrättade forskarutbildningen innebär att dokto-
rander inom översättningsvetenskap på sikt kommer att disputera och mer 
översättningsvetenskaplig forskning kommer att genereras, vilket är nöd-
vändigt för att tillgodose kompetensbehovet av lärare och forskare inom 
området. På sikt kommer också omorganisationen av tolkutbildningar i 
Sverige sannolikt att leda till samarbeten inom nya konstellationer. Ur ett 
samhällsperspektiv kommer de båda utbildningsformerna, folkbildningen 
och högskolan, att även i fortsättningen arbeta för att tillgodose samhällets 
behov av såväl professionsinriktad som akademisk utbildning och av forsk-
ning på området.

122 SFS 2012:140. Förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och 
teckenspråk.
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Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) var under åren 
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