
 

Kartlegging av tolkebehov i 2017  
 

Velkommen til årets undersøkelse av behovet for tolk! Dette er en kartlegging av 2017. Som i 

tidligere undersøkelser ønsker vi at du oppgir så presise data som mulig. Ingen av spørsmålene 

er obligatoriske. Gå videre til neste spørsmål hvis du ikke kan svare.  

Årets undersøkelse er utviklet i samarbeid med NHO Service og Handel. IMDi henter inn data fra 

kommunale formidlere og offentlige tolkebrukere med egne registre. NHO innhenter data fra 

private tolkeformidlere.  

Resultatene vil bli sammenstilt i en felles rapport. I rapporten vil svarene du oppgir bli 

anonymisert. Den eneste informasjonen som vil være tilgjengelig for andre er hvorvidt din 

virksomhet har mottatt og besvart undersøkelsen.  

På forhånd tusen takk for at du svarer og bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag om tolkefeltet.  

 

Spørsmål om virksomheten 

 

1) Navn på virksomheten: 

 

 

2) Virksomheten er: 

kommunal tolkeformidler 

offentlig tolkebruker med internt tolkeregister 

 

3) Hva var din virksomhets samlede kostnader til tolketjenester inkludert administrative 

kostnader for 2017? 

 

 

Spørsmål om tolker 

 

4) Hvor mange tolker har tatt oppdrag for din virksomhet i 2017? 



 

Her mener vi alle tolker uavhengig av hva slags tilknytning de har, men ikke kjøp av 

tolketjenester fra private formidlere. 

 

 

5) Hvor mange av disse tolkene står oppført i Nasjonalt tolkeregister? 

 

Noter antall.  

 

 

Spørsmål om tolkeoppdrag 

 

6) Hvor mange tolkeoppdrag leverte din virksomhet i 2017? 

 

Noter antall.  

 

 

 

7) Har din virksomhet mulighet til å laste opp en liste over virksomhetens leverte tolkeoppdrag 

fordelt på språk? 

Ja 

Nei 

Et eksempel på et slik liste er:  

Språk  Antall bestillinger  

arabisk  132  

somali  87  

[...]  [...]  

tagalog  3  

Vi vet at deres rapporteringssystemer er forskjellige, og at ikke alle kan levere slike språklister. 

De som svarer «Ja» vil få mulighet til å laste opp listen, og de som svarer «Nei» vil få et 

alternativt spørsmål.  

 



 

8a) Last opp en liste over alle tolkeoppdrag din virksomhet leverte i 2017 fordelt på språk. 

 

Helst fra Excel eller Word, men andre filformater kan også lastes opp. 

 

 

8b) I hvilke ti språk leverte din virksomhet flest oppdrag i 2017? 

1 Velg...
 

2 Velg...
 

3 Velg...
 

4 Velg...
 

5 Velg...
 

6 Velg...
 

7 Velg...
 

8 Velg...
 

9 Velg...
 

10 Velg...
 

  

Ranger språkene på en skala fra én til ti, der det språket som virksomheten leverte flest oppdrag 

i, står øverst som nummer én. 

 

 

9) Hvor mange av alle oppdragene i 2017 var levert med: 

tolker oppført i kategori 1-3 i Nasjonalt tolkeregister

 

tolker oppført i kategori 4-5 i Nasjonalt tolkeregister

 

tolker ikke oppført i Nasjonalt tolkeregister  

Noter antall.  

 



10) Hvor mange av alle oppdragene i 2017 var levert gjennom: 

fremmøte (konferanse inngår)  

telefon  

skjerm  

Noter antall.  

 

 

11) Har din virksomhet teknologi og kompetanse til å tilby skjermtolking? 

Ja. 

Nei. 

 

 

12) Hvor mange av alle oppdragene i 2017 var levert for: 

spesialisthelsetjeneste (for eksempel sykehus og spesialister)

 

primærhelsetjeneste (for eksempler fastlege og annet kommunalt helsetilbud)

 

barnevern  

NAV  

oppvekst (skoler og barnehager)  

justis (domstoler og politi)  

utlendingsforvaltningen (UDI, UNE, PU)  

asylmottak  

andre – med mulighet for kommentar  

ukjent  

Noter antall.  

 

 



13) Hvor mange av alle oppdragene i 2017 var bestilt: 

mindre enn 48 timer i forveien  

mindre enn 24 i forveien  

mindre enn 8 timer i forveien  

mindre enn 2 timer i forveien  

Noter antall.  

 

 

14) Hvor mange av alle oppdragene i 2017 varte: 

0 - 30 minutter  

31 – 60 minutter  

over 61 minutter, men mindre enn 7,5 timer  

7,5 timer eller mer  

Noter antall.  

 

 

Språk- og tolkebehovet 

 

15) I hvilke språk har din virksomhet flest ganger opplevd at det har vært umulig å levere 

tolketjenester? 

Språk 1 Velg...
 

Språk 2 Velg...
 

Språk 3 Velg...
 

Språk 4 Velg...
 

Språk 5 Velg...
 

Språk 6 Velg...
 

Språk 7 Velg...
 



Språk 8 Velg...
 

Språk 9 Velg...
 

Språk 10 Velg...
 

Ranger språkene på en skala fra én til ti, der det språket hvor din virksomhet har formidlet flest 

oppdrag med personer som ikke står oppført i registeret, står øverst som nummer én. 

 

16) I hvilke språk har flest oppdrag blitt utført av personer som ikke er oppført i Nasjonalt 

tolkeregister? 

Språk 1 Velg...
 

Språk 2 Velg...
 

Språk 3 Velg...
 

Språk 4 Velg...
 

Språk 5 Velg...
 

Språk 6 Velg...
 

Språk 7 Velg...
 

Språk 8 Velg...
 

Språk 9 Velg...
 

Språk 10 Velg...
 

Ranger språkene på en skala fra én til ti, der det språket hvor tilgangen i forhold til behovet er 

størst, står øverst som nummer én. 

 

17) I hvilke språk opplever din virksomhet tilstrekkelig tilgang på tolker oppført i Nasjonalt 

tolkeregister? 

Språk 1: Velg...
 

Språk 2: Velg...
 

Språk 3: Velg...
 

Språk 4: Velg...
 

Språk 5: Velg...
 

Språk 6: Velg...
 



Språk 7: Velg...
 

Språk 8: Velg...
 

Språk 9: Velg...
 

Språk 10: Velg...
 

Ranger språkene på en skala fra én til ti, der det språket hvor tilgangen i forhold til behovet er 

størst, står øverst som nummer én. 

 

Generelle spørsmål 

 

18) Hvilke utfordringer møter din virksomhet i arbeidet med å levere gode tolketjenester? 

 

 

19) Hvordan kan disse løses? 

 

 

20) Kommentarer til denne undersøkelsen: 

 

 

21) Hva er din kontaktinformasjon? 

Ditt navn:  

Din e-postadresse:  

 


