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Timmans upplägg

• Tjänsten Bildtelefoni.net och telefonering

• Tolken i tjänsten; historik och perspektiv

• Vad behövs för att kommunicera; Likvärdiga rättigheter –

olika möjligheter
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Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net

- interaktion och gemensamt meningsskapande



Varför?

• Ovetande om vem som ringer

• Ovetande om vart samtalet skall ringas

• Relationen mellan de som tolkas

• Tekniken

• Om den inringande har koll på hur man 

genomför ett samtal



Bildtelefoni.net

PTS skall (på uppdrag av regeringen) ge personer med 

funktionsnedsättning möjlighet att kunna använda elektronisk 

kommunikation på likvärdiga villkor

• Statlig samhällsservice

• Gratis att använda

• Öppen dygnet runt

• Tolkning mellan svenska och STS

• Förmedlade samtal, distanssamtal, 112



Förmedlade samtal vs 

distanssamtal



www.menti.com

Kod:

Pratar du om tjänsten Bildtelefoni.net med de personer som

ni förskriver bildtelefon till?

Pratar ni om skillnader och möjligheten att ringa distans

respektive förmedlade samtal via Bildtelefoni.net?



Olika vana av att telefonera



Från a till ö



Dövas möjlighet att telefonera

• 1980 Svarta maja

• 1982 FÖC

• 1990 ”Teckenspråk över ISDN i Örebro”

• 1996 Förmedlingstjänsten för bildtelefoni- tjänsten reguljär



Döva och hörande

• Olika lång vana av

telefonering

• Olika teknisk lösning vid 

telefonering

• Olika sätt/kultur vid 

telefonering



Tolken

Idealbild vs. Vad tolken faktisk gör



Vad är tolkning

• Språköverföring (språk)

• Informationsöverföring (kognition)

• Mediering mellan kulturer (kultur)

• Samspel (mellanmäskligt

samspel)

(Pöchhacker, 2004:60)



För att förstå samtiden

- behöver vi ha kunskap om 

historien



Tolkyrket över tid
Roys (2002) metaforer:

Tolken som en hjälpare



Tolken som kanal

• Färdiga budskap

• Överföring

• Neutral tolk

• Sändare och mottagare





Roll/Positionering



Vad innebär kombinationen



Lilley Gavin



Kunskap – Kultur – Förväntningar -

Förutsättningar



Ett exempel:

När det oförutsedda händer…

Att larma 112



Likvärdiga rättigheter – olika möjligheter



Att larma SOS som döv

• Granne

• Texttelefon (larmnummer)

• SMS112

• Bildtelefoni.net 112



Bildtelefoni.net 112

• Självständighet

• Trygghet

• Säkerhet

• Elektronisk kommunikation på (mer) likvärdiga 

villkor

• Demokratisk rättighet



• Att utbilda döva i telefonering?

• Hur görs detta?

• Vad behöver användarna av bildtelefoni.net ha kunskap

om?



Varför?

• Ovetande om vem som ringer

• Ovetande om vart samtalet skall ringas

• Relationen mellan de som tolkas

• Tekniken

• Om den inringande har koll på hur man 

genomför ett samtal



Praktiska tips

• Tala om vem du är som ringer

• Tala om var du vill ringa och informera gärna tolken på

förhand

• Kontrollera textfunktionen innan

• Skriv gärna ner addresser, namn och nummer med hjälp av

textfunktionen

• Se till att du ringer från en bra bild och ev. ljudmiljö

• Visa vilka som är med i det distanstolkade samtalet
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