
Visions nätverksträff för teckenspråks-,dövblind-,skriv- och Tss-tolkar 25-26 januari 
2018  
 
Närvarande: Stellan Solgård,Eva Enblom,Jessica Målquist, Angelica Grann , Agneta 
Ekeståhl- Unger, Tina Karlsson , Annica Vallberg, Jenny Therén, Thomas Dahl, Anna 
Nilsson  
 
Mötets första punkt på agendan är att förbereda oss inför att förbundsordförande Veronica 
Magnusson kommer. Syftet med att träffa förbundsordförande idag är att informera henne 
lite om oss som yrkeskår så att det blir lättare att urskilja oss från språktolkarna. Vad skiljer 
oss åt.  
 
Vi pratar om att vi som yrkesgrupp faktiskt är nyckelpersoner för många andra yrkesgrupper i 
samhället för att de ska kunna utföra sitt jobb och ha ett gott arbetsliv. Genom goda 
förutsättningar för tolkar får andra verksamheter förutsättningar att göra ett bra jobb . 
Synergieffekten.  
Det handlar om säkerhet för alla hela vägen fram till tolkanvändaren. 
 
Lön och arbetsvillkor spelar stor roll för att behålla tolkar i yrket. Om man har jobbat länge 
sitter man på en stor erfarenhet som är värdefull. Fortbildning för tolkar med lång tid i yrket 
är också viktigt - men tyvärr en bristvara. Man behöver fokusera på denna grupp också och 
inte bara på rekrytering av nyutbildade tolkar.  
 
RAK- Rätt använd kompetens- är något man pratar om. 
Vi behöver nå ut med information om skyldighet att boka till som sekundär (hörande) 
tolkanvändare. När det inte beställs tolk kan tolkanvändaren missgynnas. Det upplevs som 
att informationen kring tolktjänst inte sprids på samma sätt som innan privatiseringen. Det 
behövs mycket information utåt.  
Landstingsordföringarna behöver ha kunskap om tolktjänst så att de  kan påtala vikten av att 
beställa tolk när de är ute och besöker verksamheter som har tolkbehov. 
Det förekommer också resursslöseri när det kommer bokningar från olika bokningssystem 
och det bli dubbelbokningar. Viktigt med information kring tolkbehov så att detta kan 
undvikas.  
 
Nätverket har tidigare föreslagit MFD ( Myndigheten för delaktighet) att man skulle kunna 
göra en film om hur man beställer tolk. Det har inte blivit något av detta. Camilla Eurenius tar 
en kontakt med dem eftersom hon har de nära tillgängligt på sin nuvarande arbetsplats.  
 
Idag finns det scenario där man inom verksamheter använder sig av egen personal som har 
kunskaper i andra språk som språkstödjare när det egentligen ska användas tolk utifrån att 
det är mer kostnadseffektivt. Finns det en risk att detta “spiller över” även inom vårt område 
så att det kan hända samma sak för oss och våra tjänster?  
 
Vi behöver göra egna satsningar regionalt med informationsbesök på tolkutbildningarna som 
finns. Eva, Agneta E och Tina har  koll på detta och kontakt med skolorna.  



Vision vill gärna prioritera medlemsvärvningar och kan eventuellt stå för förlorad 
arbetsinkomst om man som tolk går ut och informerar om facket och dess fördelar.  
 
Möte med Veronica Magnusson, förbundsordförande 
Leda och utveckla förbundet utefter arbetsmarknaden och medlemmar.  
En arbetsplats för alla. Lika rättigheter, mångfald.  
 
Visions hjärtefrågor: 
Förutsättningarna för chefs- och ledarskap och arbetet kring kvinno- och mansdominerade 
verksamheter. Det finns orättvisor i ens förutsättningar beroende på kön och det vill man 
jobba mot. 
 
Hållbart arbetsliv - mer arbetsglädje. Kompetensen ska avgöra vem som får jobbet. 
Mångfald är viktigt. 
 
Löner och villkor. 
 
Fair union- hållbarhetsarbete kring miljö, utvecklingsprojekt, arbetsvillkor. 
 
Framtidens arbetsliv - digitalisering vad innebär det för medlemmarna kring avtal och villkor. 
Separerare - integrerare , var går gränsen arbetsliv och privatliv. 
 
Nätverket har också bjudit in Visions presschef för ett samtal kring hur man kan jobba för att 
synas och lyfta olika frågor. 
 
Visions presschef Hediye Güzel 
Ny presschef på Vision sedan maj 2017. 
Handbok “ Så lyckas du med dina mediekontakter” delas ut bland annat.  
Även ett kort med tips kring mediekontakter.  
 
Vi får beröm för vår verksamhetsplan!  
 
Vad är opinionsbildning? 
Attityder som ofta anges som svar på en fråga, som tex en opinionsundersökning.  
Påverkas av det sociala klimatet.  
Den allmänna opinionen betecknar en hel befolknings inställning till en specifik fråga. 
 
Fackligt arbete: 
Formella -  informella 
APT - fikabordet 
Samverkan - press-opinion 
intresseförening - varumärke 
Förhandling - medlemsaktiviteter 
SAM - lobbying 
Utvecklingssamtal - Vision.se 
Lönesamtal - utbildning  



Kollektivavtal - Vision direkt 
 
“Alla” är journalister idag .  
Man skapar opinion genom sociala medier idag.  
Samverkan spiller över och gynnar alla parter.  
 
Vi lyfter att det kan vara svårt att vara synlig som tolk och med sitt vardagliga arbete på 
grund av tystnadsplikt.  
Viktigt med ambassadörer för tolktjänst. 
Man kan dock lyfta vårt yrke utan att det inskränker på tystnadsplikten genom att exempelvis 
tolkanvändare får komma fram med sin berättelse och vi som tolkar uttalar oss generellt som 
sakkunniga. 
 
Viktigt att vi som tolkar ställer upp som sakkunniga om det behövs ifrån Vision exempelvis 
eftersom det är vi som besitter kunskapen kring vårt yrke.Det är viktigt att man kan uttala sig 
om något kring sitt yrke, oavsett om det är en positiv eller negativ nyhet . Att vi stöttar upp 
Vision när det ska tas upp något i media som beror oss som yrkesgrupp så att vi kan berätta 
om vår vardag. 
 
Som talesperson har man alltid rätt till stöd och coachning från Vision ( presschefen ).  
 
Det finns alltid tillgängliga material på webben för påverkansarbete som är fritt att använda 
för oss. Twitter är ett bra sätt att nå ut snabbt och debattera med personer även utanför ens 
sociala nätverk. Det finns en 15- minuters kurs på Visions hemsida man kan använda sig av 
för att lära sig hur Twitter fungerar. 
 
Nyhetsvärdering idag : 
Aktuellt ämne 
Intresserar många 
Inträffar nära 
Ensam eller först om nyheten 
Överraskande eller ovanligt 
Offentlig person 
Avslöjande 
Lag- eller regelbrott 
Nya förslag 
Bra bilder 
Lilla människans kamp mot makten 
Berättelsen bakom nyheten 
 
Bättre att synas på tolkuppdrag in action (med tillåtelse från deltagande) än att synas i 
kontorsmiljö om man ska synas. 
Att använda sig av “nu inför valet…” lockar politikernas medverkan i våra frågor. 
Viktigt att koppla samman något konkret som en persons berättelse och inte bara hänvisa till 
en rapport för att det ska få medial uppmärksamhet och spridning. 
Vara bildmässigt - uppmuntra till delaktighet. 



Upprepa tidigare budskap- lansera om . 
Kommunicera på flera fronter - debattartiklar, riksdagsdebatt, tidningsartikel, radio 
Kampanjer - sociala medier  
 
Samarbeta med våra intresseorganisationer där våra tolkanvändare finns. Gå ihop och även 
med facket då får budskapet större spridning och mer tyngd. 
 
Arbetsmiljö var det största ämnet i Visions traditionella medier 2017. 
Jämställdhet och mångfald var största ämnet i Visions sociala medier 2017. Mycket tack 
vara #metoo . 
 
Låt nyheten leva länge genom uppföljningar och små steg under lång tid.  Släpp inte allt 
kring ämnet på en gång.  
 
Vad skulle vi kunna bilda opinion om? 
Att detta finns information som är tillgänglig medialt på teckenspråk och med textning. Det är 
något som tolkanvändaren också att engagerade i. 
Påtala att det finns en skyldighet i språklagen att tillhandahålla tolk när behov finns. Tyvärr 
så kan kostnaderna för tolk skrämma och göra att man inte bokar tolk. 
 
Enkät  
STTF och DIK har skickat ut en enkät om arbetsmiljö/arbetsvillkor till tolkar. Kan vi lyfta vår 
igen och se om laget är bättre eller sämre idag jämfört med Visions enkät som var liknande 
2014. 
 
Motion 
Nätverket skulle kunna skriva en motion till Visions förbundsstyrelsen att ha tillgänglig 
information på teckenspråk och textning på hemsidan. Vi behöver skapa win-win-situationer 
tolkar och tolkanvändare. Med grund i att Vision organiserar tolkar.  
Jessica formulerar denna. 
 
Tolkutbildningar 
Fråga från FST-medlem gällande distansutbildningar för tolkar. Kommer det att bli mer 
vanligt? Vad händer med vår yrkesstatus då?  
Bollar tillbaka frågan till FST som får jobba med det internt i föreningen och kanske i 
samarbete med STTF. Och att sedan nätverket kan stå bakom det man kommer fram till. 
För tillfället finns ingen distansutbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk. 
 
Visionsdag för medlemmar och presumtiva medlemmar  
 
STTF har 50- års jubileum 2019 (lördag-söndag)  
Det finns behov av att någon från Göteborgsområdet engagerar sig i planeringsgruppen 
kring STTF:s arrangemang. Angelica lägger ut en förfrågan i Facebookgruppen Kollegorna.  
 



Kan detta vara ett tillfälle att bjuda in fackförbunden ( Vision, DIK, Unionen) för att satsa på 
information, prata om vår yrkesroll och stoltheten i det och bra föreläsare som kan locka fler 
medlemmar och aktiva i yrkesföreningar och fackförbund.  
Vi enas om att det är bättre att endast köra med Vision som fackförbund.  
Vi vänder oss till alla visionare inom vår bransch. Annonsera i Tolktrycket, nyhetsbrev FST, 
Facebook, Visions tidning, Tc, företag , tolkutbildningarna m.fl .  
 
Ett pris för medlemmarna och ett pris för blivande medlemmar.  
Förbundet har bra system i att skapa inbjudan /anmälan via länk i mejlutskick. 
 
Det blir nätverket och Vision som organiserar just den dagen (fredagen).  
 
Vad tycker arbetsgivaren är värt att betala för och skicka sina anställda på? Vi tar med oss 
frågan till våra arbetsgivare. 
 
Datum för STTF:s dagar.  Angelica kollar. 
Save the date innan inbjudan går ut så att folk kan planera in det i god tid. 
 
Föreläsare förmiddag och eftermiddag . 
Det behöver vara föreläsningar som lockar folk!  
Vision kommer att lansera sin nästa kampanj med tema Drömjobbet. 
Detta skulle vi kunna knyta an till och ha tema som anspelar på hur man behåller drömjobbet 
fram till pensionen och även arbetsglädje.  
 
Förslag på inspirerande föreläsare: 
 
Anders Hansen - Fysiskt och psykisk hälsa 
https://www.athenas.se/foerelaesare/anders-hansen 
 
Lena Frisk - Smart och lycklig,kommunikation och friskvård 
https://www.athenas.se/foerelaesare/lena-frisk/ 
 
Christina Stielli  - http://www.christinastielli.se 
 
Björn Afzelius Ling 
-http://www.skillspartner.se/talarformedling/forelasare/bjorn--a-ling--fd-starrin/474 
 
Verksam föreläsare fortfarande? 
Lisbeth Carlborg- http://www.carlborg.nu 
 
Elizabeth Kuylenstierna 
https://www.athenas.se/foerelaesare/elizabeth-kuylenstierna/ 
 
Föreläsaren skulle kunna användas igen av Visions övriga medlemmar på fredagskvällen 
vilket gör det kostnadseffektivt. 
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Thomas får ett separat mejl kring denna dag för att undersöka möjligheterna med att anlita 
dessa föreläsare.  
 
Konferensgrupp i nätverket för fredagen: Stellan och Jenny  
Lokal? Samma som STTF använder lördag-söndag? 
Lunch - förslag att det är till självkostnadspris men i samma lokaler. 
Thomas och Anna kollar vilka ställen som följer Visions krav i den tilltänkta staden och 
meddelar sedan Stellan och Jenny detta. Som i sin tur undersöker kostnader, tillgänglighet 
med mera.  
 
Skyddad yrkestitel :  
Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel enligt Kammarkollegiet.  
Det råder en stor förvirring vad som egentligen gäller kring detta. Vi försöker att titta på olika 
dokument på nätet men blir inte klokare. 
Vi vill utreda begreppen nedan för att förstå skillnaderna: 
Skyddad yrkestitel 
Reglerat yrke 
Ensamrätt till yrket 
Legitimerad 
Auktoriserad 
 
Angelica tar kontakt med Kammarkollegiet och Ivette Larsson. 
 
Kammarkollegiet  har numera ett tolkregister med tolkar som är utbildade. Dock finns det 
tolkar som har utbildning som inte får vara med på grund av att vissa 
skolor/utbildningar/årgångar inte ingår trots att de är godkända enligt dåvarande TÖI. 
 
Hur kan skrivtolkarna säkerställa sitt yrke så att inte vem som helst kan utföra det i och med 
att de inte har möjlighet att auktoriserad sig enligt tidigare undersökningar av FST. 
Kammarkollegiet och Socialstyrelsen är instanser att vända sig till kring de olika begreppen 
ovan. 
 
Vi enas om att det egentligen är frågor för yrkesföreningarna FST och STTF att driva i ett 
första stadiet. Men att det i förlängningen kan handla om hur vi kan påverka våra löner om 
det är så att man får högre status eller mer lönepåslag beroende på titlarna. 
Avsaknaden av Akademiska poäng för tolkar som går/har gått tolkutbildningen på 
folkhögskola påverkar också lönesättningen. 
Arbetsgivarna måste vara med oss i detta for att vi ska kunna driva det eftersom 
auktorisation är till exempel inget som krävs vid en anställning idag. Kan bli svårmotiverat för 
en tolk att få göra den ekonomiska satsningen själv om det inte efterfrågas. 
 
Vad är syftet med att få en skyddad yrkestitel/ bli legitimerad som teckenspråkstolk? 
Att det redan finns i utbildningen så att en auktorisation i framtiden blir “onödig” hade varit 
det optimala. Det måste appliceras på både universitetsutbildningen och folkhögskolan om 
frågan ska drivas. 
 



Övrigt 
 
En fråga från en FST - medlem gällande distansutbildningar för tolkar.  
Kommer det att bli mer vanligt? Vad händer med yrkesstatusen för skrivtolkar då ?  
Bollar tillbaka frågan till FST som får jobba med det internt i föreningen och kanske i 
samarbete med STTF for att hitta en gemensam hållning i frågan kring utbildning.  
Och att sedan nätverket kan stå bakom det man kommer fram till. 
För tillfället finns ingen distansutbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk därför är 
frågan inte aktuell där just nu. 
 
Upphandlingen - konsekvensen av den, har någon följt upp?  
Tc Stockholm har vid tidigare träff redovisat utvärdering kring detta. (Denna 
sammanställning skickas ut till nätverket på mejl vid sittande möte.) 
Vi vill någon gång ha HRF och SDR som inbjudna gäster kring vad de upplever som positivt 
och negativt kring upphandlingar. 
Fortbildning måste in i upphandlingen och kvalitetssäkringen. 
Facket kan påverka upphandlingar för tolkar via MBL-förhandling. Det är den vägen vi 
behöver gå för att få möjlighet att framföra våra önskemål.  
Förberedelsetiden, restid, fortbildning, uppkopplingstid för skrivtolkar är några av de viktiga 
punkterna som behöver lyftas vid upphandling. 
Vi behöver sammanställa våra krav för upphandling och skicka till Thomas. Som i sin tur 
skickar ut det till alla landstingsordföringar.  
Vi skjuter på detta arbete för tillfället så vi behöver prioritera annat just nu.  
 
Vi tar alla del av musikvideon till Visions låt “Jag är ingen maskin “ som fått stor framgång 
och spridning.  
 
Vad vill vi  fokusera på och jobba med vid nästa nätverksträff 6-7 september  
 
I vår verksamhetsplan 2018-2019 står följande: 
 
Nätverket har som mål att höja statusen och få en rättssäkerhet inom tolkyrket.  
Detta vill vi göra genom att: 
- få till stånd en skyddad yrkestitel för våra olika yrkesgrupper. 
 -undersöka möjligheten till karriärsstege och ökat lönespann inom verksamheterna genom  
exempelvis mentorroll, yrkesutvecklare med mera. 
 -informera den enskilde tolken om anställningsvillkor gällande rättigheter och skyldigheter, 
bland annat kollektivavtal. Ha representanter för kåren och facket som följer en utarbetad  
mall för detta. 
 -ge möjlighet till tillsvidareanställning och heltid för de som önskar. 
 -få igenom betald adekvat förberedelse inför tolkuppdrag. 
 -framföra starkt önskemål om en konsekvensanalys om upphandlingsförfarandet gällande  
privatiseringen. 
 
Vi vill nästa träff fokusera på : 



Arbetsvillkor/arbetsmiljö- jämföra Visions gamla enkät med DIK:s nya enkät och se om det 
skett förändring längs vägen  
 
Prata om hur vi lägger upp Visionsdag 2019 utifrån uppgifter vi lyckats samla på oss fram 
tills mötet. 
Vi försöker att få kontakt och bjuda in ansvarig för tolkfrågor på SDR och HRF for samarbete 
kring opinionsbildning. Tina tar kontakt och återkommer med svar till Jenny - som är 
programansvarig- senast 1 april. 
Vi vill gärna ha presschefen inbokad på nätverkets eftermiddagspass på fredagen för samtal 
kring hur vi kan bilda opinion på bästa sätt.  
Vi följer upp om vi tillsammans med MFD kan skapa informationsfilmer som tidigare nämnts. 
Anna återkopplar kring vår motion vi ska ställa till förbundsstyrelsen. 
 
Programutskick till nätverkets medlemmar sker innan sommarsemestern.  
 
Vid tangenterna: Jenny  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  


