
I Sverige fi nns ungefär 120 000* personer som vill, men 
inte kan, gå på teater, bio, idrottsevenemang, föredrag och 
så vidare. Detta eftersom det krävs en syntolk på plats; 
det vill säga motsvarigheten till en teckentolk för personer 
med hörselnedsättning. En syntolk fyller i alla visuella luckor 
åt bland annat personer med synnedsättning. 

Syntolken beskriver (lågt) i sin mikrofon det som sker på 
scenen. Åskådarna lyssnar via headsets. Med andra ord: 
syntolkning ökar era publiksiff ror genom att fl er kan ta del 
av arrangemanget, utan att övrig publik störs. 

Syntolkning Nu är sedan 2010 en av Sveriges största 
leverantörer av livesyntolkning. Bland våra uppdragsgivare 
återfi nns bland annat en rad privatteatrar, fl era riks-
teaterföreningar och institutionsteatrar, fria teatergrup-
per, Astrid Lindgrens värld, Liseberg med mera. 

Förutom syntolkningar på plats (livetolkning) har vi, inom 
ramen för Svenska Filminstitutets ”Tillgänglig Bio” produce-
rat ett stort antal ljudspår till biofi lmer. Detta åt bland an-
nat SF Studios, Nordisk Film och Folkets Bio. Vidare har vi 
under fl era år syntolkat föredrag under Almedalsveckan. 

Vi sköter all administration kring syntolkningen och hjälper 
er med reklam eftersom vi marknadsför alla våra uppdrag 
på Facebook, Twitter och Instagram. 

Kontakta oss för mer information samt off ert.

Ökad tillgänglighet
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STÖR ALDRIG
Syntolken måste vara placerad så att hon/han har 
en bra överblick men talar lågt i sin mikrofon och stör 
aldrig evenemanget. Här syntolkas en föreställning 
på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.

SJÄLVGÅENDE
Våra syntolkar har med sig all teknisk utrustning och 
installerar denna, vilket innebär att inget extra arbete 
krävs av er personal. 

MÅNGA ANVÄNDARE
*Förutom personer med synnedsättning används 
tjänsten även fl itigt av exempelvis dyslektilker samt 
personer med neuropsykiatriska diagnoser, såsom 
exempelvis autism. Här syntolkas Allsång på Skansen.www.syntolkning.nu


