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Amanda Lind:
”Det är självklart att en blind person ska 

kunna bli kulturminister.”
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Innehåll
4 Varför det inte är livesyntolkat?
Som besökare ställer man sig ofta frågan om vem bär ansvaret för otillgängligheten på 
landets arenor. Vi tar upp några exempel och försöker redan ut varför så många arenor inte 
är tillgängliga för personer med synnedsättning.

6 Kultur-, idrotts-  och demokratiministern
Amanda Lind har aldrig varit på syntolkning. Allt om Syntolkning pratade med ministern om 
utmaningarna med inkludering för personer med ingen eller nedsatt syn.

16 Gästkrönikan
Håkan Thomsson är förbundsordförande för Synskadades Riksförbund, mer känt som SRF. I 
början av maj höll SRF kongress på Waterfront i Stockholm för runt 1000 medlemmar från hela 
landet.

18 Så ser artisterna på syntolkning
Vi möter Christopher Wollter, Rikard Björk och Gladys del Pilar i samtal om två av de musika-
ler som syntolkas till hösten, Så som i himmelen och En värsting till syster.

Allt Om Syntolkning
E-tidningen utges av föreningen Syntolkning Nu i Sverige.

Polstjärnegatan 12b, 417 56 Göteborg. 

Organisationsnummer: 769621-8747

Telefon: 031-3608445 Mail: info@alltomsyntolkning.se

Redaktionen till detta andra nummer består av styrelsen för  
Syntolkning Nu i Sverige, etablerad i juni 2010.

Bilden på första sidan av Amanda Lind är tagen av: Pelle T 
Nilsson/SPA

Bilden på sidan två är en selfie från Almedalsveckan 2017 
med Barsam Zakeri, Mattias Winsa och Linus Forsberg, alla 
tre representanter för Unga med synnedsättning. Längst bort 
på bänken, Håkan Thomsson, detta nummers gästkrönikör.
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Varför det inte är livesyntolkat?
Många evenemang är inte tillgängli-
ga för synsvaga besökare. Den som 
har behov av syntolkning måste 
själv kontrollera om det är någon-
ting som respektive arrangör er-
bjuder. Så här skriver några av lan-
dets arenor på sina hemsidor:

 

STOCKHOLM

Friends Arena är utrustad med 
radiosändare som kan bokas men 
det är arrangören som beslutar om 
evenemanget ska syntolkas och 
vilken ljudupptagning som gäller. 
På respektive evenemangs infor-
mationssida framgår vem som är 
arrangör.

På Stockholm Live skriver man på 
hemsidan att 2 promille av platser-
na är tillgänglighetsplatser även 
för de med synskada. Ledsagare 
sitter gratis på stol intill.   

På Skansen får man röra de flesta 
saker men bör fråga museipeda-
gogerna först. För några år sedan 
syntolkades Allsång på Skansen på 
Solliden men det förekommer inte 
längre trots att Skansen säger sig 
ha ambitionen att vara tillgängligt 
för alla.

På Gröna Lund har man som mål 
att tivolit skall vara tillgängligt för 
alla. 2012 var första och hittills 
enda gången Sommarkrysset er-
bjöds med syntolkning.
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GÖTEBORG

På arenorna i Göteborg använder 
man sig numera mest av en app. 
Appen Got Event Tillgänglighet 
tillhandahåller en funktion för syn-
tolkning. Göteborgs stads arenor, 
Scandinavium, Ullevi, Gamla Ul-
levi och Bravida Arena, blir därför 
än mer tillgängliga för de som be-
höver syntolkning, teckentolkning 
eller teleslinga. 

Appen Got Event Tillgänglighet 
har tagits fram för att fler ska ha 
möjlighet att uppleva magiska 
ögonblick under evenemangen på 
våra arenor. Got Event arbetar ak-
tivt med att erbjuda syntolkning 
till evenemangen på sina arenor. 
MEN det är arrangörens beslut om 
ett evenemang ska syntolkas. 

Liseberg erbjuder syntolkning till 
ett antal musik- och teaterföre-
ställningar per år. Det är mycket 
uppskattat när Lotta på Liseberg 
syntolkas och de synsvaga får alltid 
allsånger utskrivna i punktskrift.

MALMÖ

Malmö Arenas hållbarhetsarbete 
utgår från en koncerngemensam 
strategi som stödjer oss i det dag-
liga arbetet samt vara tillgängliga 
för alla oavsett handikapp och bak-
grund.

KARLSTAD

På CCC får man som synsvag hjälp 
av evenemangsvärdar att finna sin 
plats. Medan man på Löfbergs Lila 
inte har någon information om 
hjälpmedel för synsvaga.

Som besökare ställer man sig frå-
gan vem bär ansvaret för otill-
gängligheten på landets arenor.

Har du tips på arenor som skul-
le kunna nomineras till Sveriges 
(O-)tillgängligaste arena 2019? 
Maila till nominerad@syntolk-
ning.nu

Redaktionen



Kort & gott
Två frågor till SVT
Om Rederiet. Fyra säsonger är syn-
tolkade. När kommer resterande att 
bli klara?

Filmer som finns syntolkade på DVD 
och i app, Varför inte använda eller 
informera om detta?

Redaktionen

SVT Publicering tog beslut om att 
återutsända tidiga säsonger av Re-
deriet i broadcast och Play hösten 
2018 och hittills har SVT återutsänt 
och publicerat de fyra första som 
nu finns publicerade i Play. Vi har 
ännu inget besked om fortsättning, 
och vet inte heller hur många av de 
totalt 20 säsongerna som planeras 
att återutsändas. 

Syntolkningar som görs till biovis-
ning följer inte med när SVT sän-
der filmerna. De syntolkningarna 
ägs av respektive produktionsbolag 
och ingår inte i avtalen. De finns 
ju dock att tillgå i Svenska Filmin-
stitutets syntolkningsapp vilket är 
jättebra. Informationen om det ut-
går från Filminstitutet och inte SVT. 
Det är ju inte så lätt för publiken 
att förstå  -  för många av dem är 
SVT avsändaren när det är vi som 
sänder/publicerar.  Även SVT skulle 
kunna berätta att syntolkningarna 
finns att tillgå i mobilappen, men 
än så länge har inte avdelningen 
SVT Kommunikation utrymme att 
informera om det i våra kanaler.

Anna Zettersten
Avdelningschef 

Språk & Tillgänglighet

Ingen syntolkning på Astrid Lindgrens värld i år

Har du någon fråga om syntolkning eller på annat sätt vill bidra i  
e-tidningen, kanske med en aktuell recension, kontakta oss då via  

press@alltomsyntolkning.se.

Gothenburg Culture Festival 
är gratis och öppet för alla.

Flera av våra programpunkter 
syntolkas. Hela programmet 

hittar du på vår hemsida.

Välkommen den 
6-11 augusti 2019!

Carl-Einar Häckner uppträder den 7/8 på 
Kungstorget i Göteborg. 

Under två somrar har man från 
Astrid Lindgrens Värld (ALV) 
erbjudit livesyntolkning. Parken 
är stor så ena dagen syntolkade 
man en promenad med Emil och 
Pippi. Dagen därpå synolkades 
Ronja och bröderna Lejonhjärta. 
Första gången man erbjöd syn-
tolkning i Vimmerby var 2014 
och sedan dröjde det till 2018 
innan det var dags igen. Trots 

marknadsföring och lång fram-
förhållning uteblev besökarna.
På ALV har man en stor mängd 
investeringar och har därför 
tvingats välja bort syntolkning 
under 2019. Man hoppas att få 
möjlighet att återkomma i fram-
tiden, kanske redan till somma-
ren 2020.  

Redaktionen
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”Det är självklart att en blind person ska 
kunna bli kulturminister.

Det huvudsakliga ansvaret för syntolkningen, dess vara och icke vara och 
dess finansiering är omstritt. Allt Om Syntolkning ringde upp ansvarig mi-
nister i frågan för ett samtal.
– Jag förstår verkligen att det är en svår konst att arbeta med syntolkning 
och att man måste kunna gestalta det som händer för de som inte ser på ett 
bra sätt, säger Amanda Lind, demokrati- och kulturminister i regeringen.

Efter flera månaders förhand-
lande i regeringsfrågan efter för-
ra höstens riksdagsval presente-
rade Stefan Löfvén sin regering 
bestående av statsråd från egna 
Socialdemokraterna och koali-
tionspartnern Miljöpartiet. Till 
kultur– och demokratiminis-
ter och ansvarigt statsråd för 
idrottsfrågorna utnämnde stats-
ministern Amanda Lind, 39.
Det är hennes departement som 
ansvarar för frågorna som rör 
syntolkning. I slutet av april fick 
Allt om Syntolkning intervjutid 
över telefon.
Har du varit i kontakt med 
syntolkning tidigare?
– Ja, det har jag. När jag var 

kommunpolitiker i Härnösand 
var jag också ansvarig för till-
gänglighetsrådet och då hade vi 
samtal med Synskadades Riks-
förbunds lokalavdelning och då 
diskuterades syntolkning, men 
jag har ännu inte varit på något 
syntolkat evenemang.
– Sen kommer man ju i kontakt 
med det när vi pratar TV och 
SVT Play, fortsätter hon.
Amanda Lind har också noterat 
syntolkningen som dyker upp 
allt mer frekvent i sociala me-
dier.
– Jag tänker först och främst 
på när man som minister el-
ler politiker lägger ut bilder på 
Instagram. Där är ju allt fler 

BILD: Pelle T Nilsson/SPA

Allt Om Syntolkning möter makthavare:
Amanda Lind



noggranna med att lägga in en syntolkning kopp-
lat till bilden.
Om statsrådet skulle beskriva sig själv för nå-
gon som inte ser – hur skulle det låta?
– Jag är kvinna 39 år gammal, ganska smal. Just 
nu är jag gravid. Det börjar synas en liten liten 
rund mage. Jag har dreadlocks, ljusbruna, som 
jag har uppsatt i en liten knut på huvudet. Oftast 
bär jag svarta kläder, klänning oftast och just nu 
har jag ett silversmycke runt halsen och ett silve-
rarmband.
När Lind får beskriva sig själv inser hon de svårig-
heter som finns med att syntolkning.
– Jag förstår verkligen att när man jobbar med 
syntolkning, för att kunna göra det på ett bra sätt, 
måste förbereda sig väl. Det har jag verkligen full 
förståelse för, att man ska kunna gestalta och få 
de som inte ser att förstå vad det handlar om. 
Det finns ett förslag om ett slags nationell syn-
tolkningpott. Har du som statsråd tagit del av 
de förslagen?
– Ja, jag har tagit del av förslaget som publicer-
ades i tidningen Dagens Samhälle. Däremot har 
inte jag eller vi tagit ställning till själva förslaget 
i sak. 
– Men det är snårigt. Det här är ju frågan gene-
rellt om tillgänglighet inom kulturen men också 
tillgängligheten och möjligheterna att ta del av 
demokratin och utöva sin demokratiska möjlig-
het, säger statsrådet.
– Just vad gäller tillgängligheten till kulturlivet 
så vet vi ju att personer med funktionsnedsätt-
ning deltar mindre i kulturlivet än andra och det 
är något som jag vill jobba för – allas likvärdiga 
tillgång och rätt till kultur. 
Samtidigt lämnar Amanda Lind över det operati-
va ansvaret.

– Det är Kulturrådet som har ett uppdrag från re-
geringen att implementera tillgänglighetsfrågor-
na i allt sitt arbete.
Å andra sidan var det ju det som framfördes i 
debattartikeln, kritiken mot regeringens kul-
turpolitik, som du är den yttersta företrädaren 
för, att säga att man främjar kultur för alla och 
sen inte jobbar med de som har en synnedsätt-
ning – då exkluderas ju den gruppen.
– Så är det naturligtvis – att ska man jobba med 
kultur för alla och även självklart personer med 
synnedsättning eller andra typer av funktionshin-
der också viktiga att jobba med. 
–  Vi har ju ett tillgänglighetsuppdrag som ligger 
mot alla våra myndigheter. Det har tagits flera 
steg. Det finns absolut saker kvar att göra.
En person som behöver syntolk söker ju också 
en ledsagningsfunktion som i sin tur kräver en 
person och sociala avgifter – oavsett om det är 
på en teater eller något annat?
– Det handlar egentligen om att de som arrange-
rar lokalt, regionalt och nationellt tänker till or-
dentligt för att säkerställa att man uppfyller så 
hög tillgänglighet som möjligt. 
Amanda Lind fortsätter:
– Däremot är det ju viktigt att man hela tiden 
utvecklar tillgänglighetsfrågorna och där kan inte 
man kan inte slå sig till ro heller. 
Sedan årsskiftet har Sverige en annan finansie-
ring av public service vilket betyder att alla som 
har en förvärvsinkomst ska vara med och betala. 
Men där kan ju inte alla ta del av hela utbudet.
– Där har Sveriges Television och Utbildningsra-
dion en särskild roll och ett särskilt ansvar och det 
är också därför som vi ställer särskilda specifika 
krav på tillgänglighet för de här bolagen. Och det 
är viktigt inte minst ur demokratiskt perspektiv. 



– Inför kraven för 2020 så kommer vi att föra 
dialog med publicservicebolagen och också bru-
karorganisationerna för att kunna landa i ett nytt 
mål. 
Men du måste hålla med om att alla är med 
och betalar för allt men inte kan ta del av allt?
– Så är det, just nu att vi inte har en hundra-
procentig syntolkning av de program som sänds. 
Man har ju kommit längre vad gäller textning till 
exempel, men med syntolkning är det inte så. 
– Däremot så behöver vi hela tiden sträva efter att 
fler ska ha tillgång till mer. Det är en diskussion 
som vi kommer att ha nu inför 2020 när de nya 
målsättningarna ska sättas, säger Amanda Lind.
Skulle du säga att Kulturdepartement, som ar-
betsplats, är en tillgänglig arbetsplats för den 
som inte ser?
– Departementet måste enligt lag vara tillgäng-
ligt, det är jätteviktigt. Både för besökare och för 
oss som har departementet som arbetsplatsplats. 
Alla måste få möjlighet att utföra sitt jobb, säger 
hon.
Skulle en person med synnedsättning, eller 
någon som är helt blind kunna bli kulturmi-
nister?
– Jag menar självklart att det måste kunna vara 
på det sättet. Självklart! 
Statsrådet tar en tankepaus på ett par sekunder.
– Du ska inte diskvalificeras från ett politiskt 
uppdrag för att du har en synnedsättning. Det får 
man ju helt enkelt lösa.
Finns det någon plan att gå och uppleva en 
syntolkad föreställning?
– Det skulle jag väldigt gärna göra. Jag tror att 
det är nyttigt att sätta sig in i olika situationer 

för att få ett bredare perspektiv. Så det skulle jag 
absolut gärna göra, avslutar Amanda Lind.

Mikael Persson

Fotnot: Statsrådet Lind kommer att bjudas in till någon slags syntolk-
ningsevenemang när så passar.
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Datum Tid Kategori Titel Spelplats STAD HUR BOKA / KÖPA BILJETT
26/6 19:00 Teater Romeo och Julia Hägnan - Utomhus Luleå Norrbottensteatern
29/6 15:30 Fars Trassel Krusenstiernskateatern - Utomhus Kalmar Syntolkning Nu - Kalmarsalen
30/6 19:00 Tal        Miljöpartiets dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
1/7 10:00 Seminarium Nordiska ministerrådet, heldag Almedalen - Tavernatältet Visby Gratis entré
1/7 19:00 Tal        Moderaternas dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
3/7 19:00 Tal        Liberalernas dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
4/7 19:00 Tal        Centerpartiets dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
5/7 19:00 Tal        Socialdemokraternas dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
6/7 19:00 Tal        Kristdemokraternas dag Almedalen - Utomhus Visby Utomhus, Gratis sittplats finns
13/7 15:00 Fars Jeppe på berget Tjolöholms slott Tjolöholm Tjolöholms slott - Syntolkning Nu
22/7 20:00 Allsång Lotta på Liseberg Stora scen - Göteborg Göteborg Gratis, efter inträde till Liseberg
24/7 15:00 Barn Hetsigt värre Kaninscenen - Liseberg Göteborg Gratis, efter inträde till Liseberg
28/7 15:00 Komedi Den osalige Gunnebo slottsteater Mölndal Gunnebo - Syntolkning Nu
1/8 19:00 Komedi Var god dröj Fredriksdalsteatern - Utomhus Helsingborg Eva Rydberg - Syntolkning Nu
4/8 19:00 Fars Stulen kärlek Vallarnas friluftsteater - Utomhus Falkenberg Vallarna - Syntolkning Nu
6/8 16:00 Dans Spinn unga Kungstorget - Utomhus Göteborg Gothenburg Culture Festival - Gratis
7/8 14:45 Varieté Varieté Göteborg Trädgårdsföreningen Göteborg Gothenburg Culture Festival - Gratis
7/8 21:00 Magi Carl-Einar Häckner Kungstorget - Utomhus Göteborg Gothenburg Culture Festival - Gratis
8/8 16:45 Barn Farfars mammas soffa Jubileumspaviljongen Göteborg Gratis entré
8/8 18:30 Varieté Varieté Velociped Kungstorget - Utomhus Göteborg Gothenburg Culture Festival - Gratis
8/8 19:00 Komedi Var god dröj Fredriksdalsteatern - Utomhus Helsingborg Eva Rydberg - Syntolkning Nu
9/8 19:00 Dans 2x2 Fontänscenen - MalmöFestivalen Malmö Gratis entré - Utomhus
10/8 16:00 Dans Danstävling med Leo B Kungstorget - Utomhus Göteborg Gothenburg Culture Festival - Gratis
11/8 16:00 Allsång Allsångskonsert med Malmö opera Stora Scen - MalmöFestivalen Malmö Gratis entré - Utomhus
14/8 22:00 Film A star is born - Göteborg Film Festival Open Air Trädgårdsföreningen - Utomhus Göteborg Göteborg Filmfestival - Gratis entré
15/8 22:00 Film The Favourite - Göteborg Film Festival Open Air Trädgårdsföreningen - Utomhus Göteborg Göteborg Filmfestival  - Gratis entré
16/8 21:00 Film Darjeeling Limited - sommarbio Rålambshovsparken - Utomhus Stockholm Stockholm filmfestival - Gratis entré
17/8 21:00 Film Winter’s Bone - sommarbio Rålambshovsparken - Utomhus Stockholm Stockholm filmfestival  - Gratis entré
18/8 21:00 Film Call Me By Your Name  - sommarbio Rålambshovsparken - Utomhus Stockholm Stockholm filmfestival  - Gratis entré
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Almedalsveckan 30/6 - 7/7 2019 



BILD: Syntolkning Nu



Jag har just nu ett av de mest inspire-
rande uppdrag jag någonsin haft, att 
vara projektledare för en av världens 
största demokratiska mötesplatser, 
Almedalsveckan. Eller som någon så 
bra uttryckte det ”en sommarvecka 
när hela Sveriges politik flyttar till 
Visbys gränder”.

Sedan förra Almedalsveckan har ett 
arbete genomförts bland arrangö-
rer och politiker på Gotland för att 
ta fram en gemensam vision för Al-
medalsveckan. Vår vision är att bibe-
hålla Almedalsveckan som den de-
mokratiska mötesplatsen för alla, en 
magisk plats för dialog, utbyte och 
oväntade möten, som bidrar till att 
utveckla vårt samhälle. Genom öp-
penhet, tillgänglighet och ömsesidig 
respekt skapas den unika Almedals-
andan.

Almedalsveckan betyder mycket och 
ibland även olika för de besökare 
och arrangörer som kommer till Got-
land för att vara med och bidra till 
att utveckla vårt samhälle.

De flesta är här därför att de brinner 
för en samhällsfråga medan andra är 
här därför de ser värdet av att fylla 
på sin kompetens. För många del-
tagare betyder ett par dagar under 
Almedalsveckan att de inte behöver 
åka på fler kompetensutvecklings-
kurser mer i år, allt finns här.

Många har som tradition att lyssna 
på talen från Almedalens scen, både 
på plats men också via sändningarna 

i media. Det är säkert fler än jag som 
blivit hänförd över att springa på en 
partiledare eller minister i någon 
av Visbys medeltida gränder. Andra 
åker till Visby och Almedalsveckan 
eftersom de vet att de kan träffa per-
soner som de kanske aldrig annars 
möter. 

Vad är din främsta orsak till att be-
söka Almedalsveckan? Skulle jag få 
frågan är mitt spontana svar: ”att få 
vara med och faktiskt påverka vårt 
samhälle, närheten till politikerna, 
och att för en vecka blir vi alla du 
med varandra.”

Oavsett anledning att besöka Visby 
under denna sommarvecka så är det 
tack vare alla deltagares engage-
mang som Almedalsveckan har blivit 
vad den är idag. Almedalsveckan har 
fått stå modell över hur demokratin 
kan stärkas och detta har spridit sig 
över Sverige men också över land-

gränsen. Intresset för Almedalsmo-
dellen finns i USA, Afrika, Sydkorea, 
i Europa och i våra närmaste grann-
länder. Alla ser de upp till fenomenet 
Almedalsveckan. 

Avslutningsvis vill jag trycka på vik-
ten av att hålla Almedalsveckan till-
gänglig för alla. Det är inte det enk-
laste när vår scen är en medeltida 
stad, med trånga kullerstensbelagda 
gränder och ekande valv som evene-
mangen hålls i. Vi samarbetar med 
flera viktiga aktörer som bidrar med 
sin kompetens för att vi ska bli ännu 
tillgängligare, att vi ska kunna leva 
upp till vår vision om en demokra-
tisk mötesplats för alla!

För det är tillsammans som vi ska-
par den demokratiska mötesplatsen 
Almedalsveckan!

Mia Stuhre
Region Gotland
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”Almedalsveckan – vår demokratiska mötesplats inramad av en unik miljö!”
Almedalsveckans projektledare Mia Stuhre

Sveriges politiska liv landar i Visby i början av juli



The hummingbird project 
(19/7) Nonstop entertainment 
Inna de Yard (16/8)  
Nonstop entertainment
Amazing grace (23/8)
Nonstop entertainment
438 dagar (30/8)  
SF Studios
De 400 slagen (25/9)
Nonstop entertainment
Familjen Addams (25/10)  
SF Studios 
Monos (22/11)
Nonstop entertainment
Metropolis (27/11)
Nonstop entertainment 

In fabric (Höst) 
Nonstop entertainment   
Paradise Hills (Höst)
Nonstop entertainment
Diego Maradona (Höst)
Lucky dogs

Tell it to the bees (Höst)
Lucky dogs 

Vivarium (höst)
Nonstop entertainment

Första kvartalet gjordes 1137 ned-
laddningar av tillgängliga ljudfiler 
med syntolkning/uppläst text till 
mobilapparna. 

Källa: SFI 

Kommande filmer med syntolkning och uppläst textremsa Hittills syntolkade filmer 2019
 
1 Britt-Marie var här
2 Claire Darling
3 Den blomstertid nu kommer
4 Den skyldige
5 Dogman
6 Eld och lågor
7 Hjärter dam
8 Husdjurens hemliga liv 2
9 Kungen av Atlantis 
10 Mid90’s
11 Stupid young heart
12 The kindergarten teacher
13 Till drömmarnas land

Källa: SFI

De flesta filmer som haft premiär 
på bio kan senare även ses strea-
made, DVD eller i tablå TV då de vi-
sas. Skulle man kunna tänka sig att 
äldre populära filmer som visats på 
bio, skulle kunna förses med syn-
tolkning?
– Det är fullt möjligt att söka stöd 
för syntolkning även av äldre fil-
mer, och det är också möjligt att 
prioritera med hänvisning till att 
det är ett utbud som riktas mot en 
äldre publik där synnedsättningar 
är vanliga. Dock måste en rättig-
hetsinnehavare / filmdistributör 
stå bakom, säger Tomas Johansson 
på Svenska filminstitutet.

Filmer som har livesyntolkats 
Dr Zjivago 
Alfred Hitchcock–filmer 
Stieg Larsson - Millennium Trilogin 
Dansa med vargar 
Gudfadernfilmerna 
Teckande Disneyfilmer 
Borta med vinden 
Sällskapsresorna 
Titanic 
Filmer av och med Hasse & Tage  
Hajen 
Terminatorfilmerna 
Grease 
Schindler’s list 
Harry Potterfilmerna

Här intill visas ett axplock av 
olika svenska och utländska fil-
mer, som i brist på inspelad syn-
tolkning, ofta visas med livesyn-
tolkning, på utvalda visningar i 
biosalong eller föreningslokal. 
Vill man få dessa filmer med syn-
tolkning och uppläst textremsa 
via mobilappen så finns det enligt 
Svenska Filminstitutet möjligheter 
till detta. Visst, som det skrevs om 
i senaste numret så är det för nya 
filmer problematiskt att få till det. 
Men det är inte omöjligt. Finns det 
bara ett tillräckligt stort intresse 
så kan Filminstitutet och berörda 
filmdistributörer säkert hjälpa till. 

Mer tillgänglighet på bio, film och strömmande media?
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ly FAKTA: Håkan Thomsson
Ålder: 55
Bor: Stockholm
Familj: Ja
Yrke/Uppdrag: 
Sedan 2011 förbundsordföran-
de för Riksorganisationen Syn-
skadades Riksförbund.
Hemsida: www.srf.se

Jag är själv blind sedan 
barndomen och har över-

huvudtaget inga synminnen. Fär-
ger säger mig därför inte särskilt 
mycket, men jag vet att för den som 
en gång sett är färger av största be-
tydelse. Även för mig kan färger i 
och för sig säga något på ett sym-
boliskt plan, men jag har då bara 
en abstrakt förståelse. Exempelvis 
kan jag veta att en flagga med gult 
kors och blåa fält är svensk.

Radioteater har alltid varit något 
jag uppskattat. Där kan man med 
öronen uppfatta händelseförlop-
pet. Men om jag går på en ordinär 
teaterföreställning eller på bio har 
jag svårt att snappa hela händel-
seförloppet eftersom det bygger 
på att man har syn. I dessa fall gör 

en syntolk, som ger en muntlig 
beskrivning, stor skillnad.
Jag vill också slå ett slag för ”var-
dagssyntolkning”. Det kan handla 
om att jag har en ledsagare med 
mig på en promenad, och att led-
sagaren beskriver vad som finns 
runtomkring. Om det exempelvis 
är i en stad kan det handla om att 
få en beskrivning av bebyggelsen 
– hög, låg, ny eller gammal, trä 
eller sten, bostäder eller kontor, 
byggstil etc – samt vad som finns 
i form av affärer, serveringar, kan-
ske en kyrka eller dylikt. Vad heter 
gatan vi går på, och vilka tvärga-
tor korsar vi?
I televisionen, som spelar en stor 
roll i det offentliga samtalet, kan 
tyckas att syntolkning borde vara 
självklar. I Sverige, där vi inte 
brukar ha dubbade program, är 
också uppläsning av textremsan 

en väsentlig sak för synskadade. 
Men tyvärr är det bara ett fåtal 
TV-program som syntolkas live 
och har talande textremsa. Detta 
är ett stort problem som drabbar 
Synskadades Riksförbunds med-
lemmar.
I Almedalen är ju partiledarnas 
tal ett klassiskt inslag. Visst är det 
viktigast att lyssna på vad de har 
att säga, men det är faktiskt roligt 
att också veta hur de klär sig och 
hur scenen ser ut. Detta är inte 
någon livsviktig information, men 
den ger ett klart mervärde.

Stort tack till alla er som syntolkar 
i olika sammanhang!

Håkan Thomsson
Förbundsordförande

Synskadades Riksförbund (SRF)

”Jag vill slå ett slag för vardagssyntolkning”
Gästkrönikör: Håkan Thomsson



Den tredje maj samlades drygt 1000 
personer på Sergels torg för att de-
monstrera. Detta på initiativ av Syn-
skadades Riksförbund som samma 
helg höll sitt stora medlemsforum, 
”Spräng gränserna”, i huvudstaden.

Synskadade behöver ledsagning 
i sin vardag. Det är en förutsätt-
ning för att de ska kunna vara 
delaktiga på samma villkor som 
andra, vilket är en mänsklig rät-
tighet. 
De behöver ledsagning när de 
reser, handlar eller hämtar bar-
nen på förskolan – och i en mas-
sa andra sammanhang. Sam-
hället har ett ansvar att erbjuda 
den här typen av service, men 
kvaliteten varierar beroende på 
i vilket sammanhang man be-
höver stödet, eller var i landet 
man befinner sig. 
Fredagsmorgonen i Stockholm 
bjöd på tre grader som enligt ap-

pen kändes som minus ett. Där-
till kom det emellanåt snö men 
framför allt kom det från hela 
landet tillresta SRF-medlemmar 
tillsammans med sina ledarhun-
dar och ledsagare. Båda dessa 
är en förutsättning för många 
för att delta i samhället fullt ut. 
På torget, till tonerna från Pink 
Floyds ”The wall” sjöng man, 

”Vår frihet! Nu är vi på väg steg 
för steg från A till B utan att se”
Förbundsordförande Håkan 
Thomsson höjde rösten och för-
klarade för de nyfikna Stockhol-
marna vilka som stod på plattan 
denna dag. Som en björkskog 
syntes alla de vita käpparna sva-
ja över torget. 

Redaktionen

Tusen personer demonstrerade i ”Från A till B utan att se!”

www.alltomsyntolkning.nu - boka@syntolkning.nu

PETER 
PAN

Biljetter långt fram för 
synsvaga med vänner

Livesyntolkas 
den 17/11 på 

Intiman

Syntolkning är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning

KAPTEN KROKS HÄMD
 Ett magiskt och 

spännande  
familjeäventyr
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www.alltomsyntolkning.nu - boka@syntolkning.nu

Häxorna i 
Eastwick

Biljetter långt fram för 
synsvaga med vänner

Medverkande: 
Peter Jöback
Linda Olsson

Vanna Rosenberg
Kayo, m.fl. 

Livesyntolkas den 
16/11 på  

Cirkus i Stockholm

Syntolkning är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning

www.alltomsyntolkning.nu - boka@syntolkning.nu

En värsting 
till syster

Biljetter långt fram för 
synsvaga med vänner

Medverkande: 
Gladys del Pilar
Suzanne Reuter
Karl Dyall, m.fl. 

Livesyntolkas den 
21/9 på  

China Teatern

Syntolkning är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning



Gladys del Pilar blir en värsting till syster
Gladys spelar i ”En värsting till syster”  som syntolkas den 21 september.

Din bakgrund och uppväxt är lite spe-
ciell?

– I min bok ”Tro, hopp och kärlek” berättar 
jag om min uppväxt med min syster i nun-
neklostret uppe i Ambato-bergen i Ecua-
dor. Där livet bland nunnorna präglades 
av prygel, och elände. Vuxna, gudfruktiga 
nunnor, som hittade sitt sätt att bestraffa 
barn på och hålla dem i schack. De skulle 
stå för kärlek, men det gjorde de inte.

Hur kom ni därifrån?

– Diakonissan Inga Werner i Örebro fick 
lov att adoptera oss. Hon märkte snart av 
vårt musikintresse och satte oss i Kommu-
nala Musikskolan i Örebro. 

Så det blev mycket sång med en gång?

– Vi fick pröva på instrument, både fagott 
och saxofon. Nu har jag nytta av det då det 
finns en liknande andningsteknik som då 
man sjunger. Det var fantastisk att få gå i 
musikskolan och där prova på och utveckla 
det man vill hålla på med eller inte hålla 
på med. Det fanns en möjlighet att pröva 
sig fram.

Vad hände senare?

– 1993 blev ett år av genombrott. Först 
stjärna över en natt i ”Abba the true story” 
på Berns. Sedan, med två veckors varsel, 
fick jag hoppa in i ”Fame” på China Tea-
tern. Är man ung så går det bra att dub-
beljobba. Så jag gick på kvällarna i kul-
verten mellan Berns och China Teatern. I 
ensemblen på ”Fame” fanns Karl Dyall som 
jag i höst spelar flickvän till i ”En värsting 
till syster”. I ensemblen fanns också Peter 
Jöback som i höst medverkar i ”Häxorna i 
Eastwick” på Cirkus i Stockholm.

Men det har väl också blivit lite Melodi-
festivalen?

Gladys beskriver sig själv som 
medellång, 1,64 och har en mörkare 
hudton och lite olika struktur på håret 
som är något grövre hårstrån än det 
europeiska och idag rakt. Mörkbruna 
ögon, lagom rund om höfterna samt 
smala ben och handleder. Något bre-
dare näsa, typiskt afrikansk i jämförel-
se med europeiska.

1994 blev jag tvåa med ”Det vackraste jag 
vet”, efter Roger Pontare och Marie Berg-
man. Så 2002 vann jag Melodifestivalen 
tillsammans med Blossom och Kayo Shen-
koni i gruppen Afro-Dite med låten ”Never 
let it go”. Vi tre håller fortfarande ihop. I 
maj höll vi i en träningsresa med 150 per-
soner. Blossom håller i träningen med allt 
vad det innebär, jag är körledare och har 
hand om sången medan Kayo leder skön-
het och dans. Så det finns något för alla.

Det verkar som du fått China Teatern 
som hemmascen?

– Ja kanske det. Fame 1993, Hairspray 
2009, Rock of Ages 2013, Ghost 2018 och 
nu En värsting till syster. Får nog be dem 
måla om i min loge nu, när jag spelar en 
nattklubbssångerska som är tillsammans 
med en gangster. I pjäsen blir jag, Deloris, 
vittne till mord och när hon flyr för sitt liv 
träffar hon en gammal barndomsvän, nu-
mera polis. Han hjälper henne att gömma 
sig i ett kloster bland en massa nunnor. Det 
blir en krock mellan världen utanför och 
världen i klostret. Det växer fram en värme 
och en otrolig vänskap som går på djupet.

Kommer din uppväxt med nunnorna att 
märkas?

– Nej, jag kommer inte använda karaktä-
rerna från nunnorna i Ecuador utan pa-
rallellen med pjäsen nu är att jag då blev 
räddad från nunnor men i pjäsen räddad 
av nunnor. 

– Sedan skall det bli kul att få arbeta till-
sammans med Suzanne, Birgitta, Charlot-
te, Karl, Kim och alla andra i ensemblen.

Peter Lilliecrona
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Planeringsdag för kommande verksamhetsår
Den 25 maj begav sig Syntolk-
ning Nu med gäster ut på en 
resa med Stena Line. Syftet var 
att tala om syntolkning både i 
teori och i praktik. Var befinner 
sig syntolkningen i Sverige, både 
lokalt och nationellt. Det blev 
en hel del intressant sagt under 
förmiddagen. När Stena Danica 
lagt till i Fredrikshamn lämnade 
alla passagerarna båten utom 
vår grupp som fått kaptenens 
tillstånd att vara kvar.

Så tjöt varningssignalen, sju kor-
ta och en lång, och vi var tillsag-
da att ta plats vid samlingsplat-
sen. Under den personalövning 
som skedde skulle nu alla i per-
sonalen tillse att alla passagera-
re inom respektive säkerhetsom-

råde lugnt skulle följa med flera 
våningar upp i skeppet. Efter 
att man fått på alla skulle man 
sedan borda livbåtarna. När vi 
i vår båt var 80 personer som 
trängdes fick vi höra att ytterli-
gare 37 skulle få plats. Var und-
rade alla? 

Övningen var nu slut och alla 
skulle ta sig ned så att övriga 
passagerare kunde komma om-
bord för tillbaka resan. Men 
först hölls en genomgång där 
Kapten tackade oss för vår med-
verkan och förklarade för övri-
ga hur svårt det kunde vara att 
få med sig synsvaga till rädd-
ningsbåtarna. Ulf och Niklas 
från Syntolkning Nu förklarade 
vikten av korrekt kommunika-

tion. Det fungerar inte med följ 
min röst, nu kommer en trappa 
och liknande kommandon. Där-
på var det en uppskattad lunch 
och därefter ett besök på kom-
mandobryggan där Kapten Rick-
ard Gerle tog emot och svarade 
hjärtligt på våra frågor. 

Efter diverse inköp fortsatte mö-
tet med att samtala bland annat 
om några kommande syntolk-
ningar. Efteråt var alla förvån-
ade över att den långa dagen 
gick så snabbt att man inte kän-
de sig klara. Det kommer därför  
att bli fler träffar.

Peter Lilliecrona

Efter övningen bjöds alla synsvaga upp till kommandobryggan. På bilden 
syns Anders Ziethén, Niklas Karlsson, kapten Rickard Gerle och Ulf Olaus-
son. 

Högst uppe på övre däck samlades alla. Iförda 
stora röda flytvästar leddes bland andra Saman 
Bahram, Niklas Karlsson, Anders Ziethén och 
Mathias Ahlquist ned i livbåten.



Happy Ending
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0512-315 00

En rasande fars med Kim Sulocki, 
Ola Forssmed och Hedvig Lagerkvist.

SYNTOLKAS
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Syntolkningsappar så in i Norden
Det har hänt en del sedan Svens-
ka Filminstitutets (SFI) projekt 
”Tillgänglig bio” startade i juni 
2011. Vid projektets slut 2015 
hade en massa tester och ut-
värderingar gjorts. Man hade, 
från att man ursprungligen ut-
gick från att behöva installera 
hårdvaruburkar i varje biograf, 
fastnat för den typ av lösning 
som appen Moviereader repre-
senterar. En lösning där en app 
”lyssnar” på ljudet från filmen, 
jämfört med en nerladdad va-
riant av detta, synkar och spe-
lar upp nerladdad syntolkning 
och/eller uppläst text. Ingen 
utrustning behöver installeras i 
biografen!
Projektet visade upp styrkan 
med detta, genom syntolkning-
en av filmen ”The Grand Buda-
pest Hotel” på över 100 biogra-
fer på premiärdagen i Sverige. 
Man använde då Moviereading. 

Vad hände sen?
I Sverige beslutade man se-
dan om en lösning baserad på 
en amerikansk mjukvara, med 
samma funktionalitet. En platt-
form utvecklades av ett svenskt 
företag och en inbjudan gick ut 
att utveckla svenska appar ba-
serade på detta. Några appar 
såg dagens ljus och det är dessa 
som idag erbjuds. 

I Finland och Danmark valde 
man, att testa appen Movie-
reading med ett antal filmer. 
Allt slog väl ut och efter dessa 
testerna har nu de båda län-
derna fortsatt använda Movie-
reading.

I Finland har cirka 30 finsk-
producerade filmer fått syn-
tolkning.  
I Danmark är motsvarande 
siffra cirka 20.

I Norge skedde inget förrän  
under början av 2018. Då be-
slutade Norska Filminstitutet 
att alla filmer som får stöd mås-
te syntolkas. Det finns inget be-
slut om att Moviereading måste 
användas, men eftersom appen 
fanns tillgänglig så är det Movi-
ereading som hittills använts.  
I Norge har cirka 75 filmer syn-
tolkats med Moviereading.

Mer möjligheter
Den senaste film som fick syn-
tolkning i Norge var den svens-
ka filmen ”Britt-Marie var här”. 
Det borde finnas utrymme för 
fler filmer som produceras i 
Norden att få syntolkning på 
flera språk.
En annan tanke som länge fun-
nits är att kunna använda eng-
elska syntolkningar. Syntolk-



www.opera.se

Opera av Bizet

”Operakonst på högsta nivå.”DN

Nypremiär 1 november. 
Syntolkas den 8/12. 

För biljettbokning: 031-360 84 45 , 
boka@syntolkning.nu

ningar som redan finns klara för 
den amerikanska marknaden. 
I Norden använder vi orginal-
ljudspåret eftersom vi inte dub-
bar filer. Det gör att syntolkning 
med den teknik som används i 
Norden skulle fungera direkt. 

Hur betalas det här?
I Sverige finns möjligheter att 
från SFI söka anslag för syntolk-
ning. Det flesta svenskproduce-
rade filmer syntolkas men även 
en del av de större engelska och 
amerikanska. 
I Norge ingår syntolkning som 
ett krav för att få stöd till en 
film. I Finland och Danmark 
kan man ungefär som i Sverige 
ansöka om stöd för syntolkning 
från filminstituten. Finland pla-
nerar att införa en lösning mot-
svarande den norska. 

Vad har hänt under alla år?
Från att ett antal föreställningar 
tolkades av en syntolk i salong-
en, har nu tekniken medfört att 
många filmer syntolkas och att 
det sker överallt på alla biogra-
fer. De appar som finns medger 
också att man kan få syntolk-
ning när en film streamas till 
hemmet. 
Vi använder olika appar, men 
tekniken är i grunden densam-
ma. Grundmaterialet, dvs ljud-
spårsfiler och syntolkningsfiler, 
har samma format och kan an-
vändas till att skapa de paket 

som laddas ner till apparna. 
Genom att vi använder samma 
teknik borde vi också kunna 
hitta en lösning för att erbjuda 
syntolkning till fler av de engel-
ska och amerikanska filmer som 
kommer hit.

Framför allt har filminstituten 
flyttat fram sina positioner i alla 
de nordiska länderna och har nu 
ekonomiska resurser att stödja 
framtagningen av syntolkning 
för allt fler filmer. 

Per Liljeqvist
DoGood

LOTTA PÅ LISEBERG
Allsången livesyntolkas den 22 
juli klockan 20:00 framför Stora 
Scenen på Liseberg. För de som 
önskar, kommer allsångerna fin-
nas i punktskrift.

I nummer 4 av Allt Om Syntolk-
ning kommer en längre intervju 
med Lotta Engberg om Allsång-
en men även om hennes roll i 
musikalen GREASE som live-
syntolkas den 9 november på 
Nöjesteatern i Malmö.
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Allt om Syntolkning når Christopher Wollter i bilen på väg från Karlstad 
där han dagen innan uppträtt på Scalateatern, tillsammans med Åsa Fång.
– När jag tänker efter så känner jag faktiskt ingen synsvag, vilket kan tyck-
as märkligt, konstaterar han.

Vilken är din relation till syntolk-
ning?

– Jag mötte syntolkning för länge 
sedan, när jag spelade Marius i Les 
Miserables på Wermlandsoperan. 
Det var min första professionella 
produktion jag var med i. Det var 
egentligen samma uppsättning 
som sedan kom till Göteborg där 
sedan Rickard Björk spelade den 
lilla Gavroche.

Vad tycker du om att komma ut i 
förväg och beskriva din karaktär 
och dess klädsel?

– Det är ju jättebra att de då kan 

få en bild av mig. Vi skådespelare 
använder också bilder, framför allt 
när vi sjunger, får vi bilder framför 
oss. Jag skulle tänka mig att bild-
minnet blir extra starkt då man 
inte ser.

Du började mycket tidigare med 
Bengt Fahlströms Barnjournalen. 
Hur kom det sig?  

– Ja, Barnjournalen var mitt för-
sta officiella jobb kan man säga. 
Som tolvåring sökte jag som knat-
tereporter. Det var en dröm att få 
vara journalist ett år. Jag kommer 
ihåg att jag renskrev mitt ansök-

ningsbrev tre gånger och det gav 
utdelning. Sedan fick jag en mas-
sa roliga uppdrag. På den tiden 
fick programmet sådan genom-
slagskraft, då det bara fanns två 
tv-kanaler. Det största mötet för 
mig måste varit när jag intervjuade 
Sting, där jag skulle få honom att 
lära mig sjunga hans nya låt.

Var det sångstunden med Sting 
som fick dig in på musiken?

– När jag gick på mellanstadiet 
sjöng jag i kören. Då var det en per-
son i Lund som faktiskt förändrat 
många människors liv, Eva Bohlin. 
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Hon var väldigt noga och ringde 
upp om man inte kom på repetitio-
nerna. Vi åkte på körtävlingar över 
hela världen och hon gav mig so-
lon. Hon är en viktig anledning till 
det jag gör idag.

Var kom sedan teatern in i bild-
en?

– Eftersom jag är uppvuxen i Lund 
var det självklart att man pluggade 
vidare på universitetet. Jag gick te-
ater och sång på Kulturama ett år 
och sedan sökte jag till scenskolan 
i Göteborg. Scenskolan startade 
då den första treåriga musiktea-
terutbildningen. Jag kom in med 
en gång. Det var en ynnest, vi fick 
mycket teater och mycket sång. 

Förstår att det inte bara var sko-
lan som lockade? 

– På scenskolan träffade jag min 
Julia (Dufvenius) där. Hon gick i 
ettan och jag i trean. När vi gjor-
de praktik på Stadsteatern i Stock-
holm fanns det en scenskolepub. 
Där sa det pang, vi blev ihop och 
resten är historia. 

Nu spelar du Conny i Så som i 
himmelen. Hur går du in i en så-
dan roll?

– Det är en roll som är spännande, 
då den ligger långt ifrån mig själv. 
Det är lätt att se hustrumisshand-
lare som enbart svin. Mitt jobb på 
scen är att göra en människa av 
honom. Försöker visa att innerst 
inne är Conny en rädd liten pojke. 

Det här är en karaktär du inte 
spelat tidigare och i din research 
för att spela Conny, var hittade 
du honom?  

– Det finns en förlaga, en person 
som är precis som Conny som har 
den här skuggsidan. Kan man vara 
en bra pappa trots att man är hus-
trumisshandlare, ja jag tror det. 
Inte den bästa, men en bra pappa. 
I pjäsen finns en liten scen där man 
också kan se hans charmiga sida.

Nu har du hamnat i en långköra-
re, hur är det som frilansare? 

– Jag försöker att inte hamna i en 
situation där jag inte bara är bero-
ende av teatrar. Det är därför jag 
skapat förställningen Brel & Piaf 
som jag och Åsa lägger in mellan 
våra jobb. Chansontemat kräver 
att man går in helt och fullt. Det är 
tunna linjer mellan sentiment och 
berättelser. När man gör detta får 
man en väldig respons. De är tid-
lösa med sina teman för kärlekste-
mat blir aldrig gammalt. Inte heller 
döds- och krigsteman heller, tyvärr. 
Jag har precis släppt en Brelskiva 
med en modern mixning på äldre 
musik. Sedan har filmandet, som 
jag älskar, blivit mer och mer. Så 
jag försöker så att säga hålla igång 
parallella spår

Vad gör du annars på fritiden ut-
anför Oscarsteatern?

– Samtidigt med ”Så som i himme-
len” har jag skivan, Brel & Piaf och 
så har jag börjat filma en ny TV-se-
rie för SVT, ”Dejta” som får TV pre-
miär tidig vår 2020. 

– Sen har jag fått ett erbjudande 
om 2021. Så det här med framför-
hållning är fantastiskt om man får 
erbjudanden, men ibland är det 
inte så. Jag har jobbat lite i Tysk- www.alltomsyntolkning.nu - boka@syntolkning.nu

Så som i 
himmelen
Biljetter långt fram för 
synsvaga med vänner

Medverkande: 
Philip Jalmelid
Malena Ernman

Anders Ekborg m.fl. 

Livesyntolkas 
den 14/9 på 
Oscarsteatern

Syntolkning är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning

Christoffer Wollter beskriver sig själv 
som 1, 85 med mörkblont hår, blå 
ögon och har för närvarande lite 
skäggstubb.

land och Holland med kortare tur-
néer, ”Miss Saigon” och ”West Side 
Story”.

Nu är du på väg till konsertar-
rangörskurs?

– Ja eftersom jag producerar själv 
så kanske jag får lära mig något 
nytt, avslutar Christoffer.

Peter Lilliecrona
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– Jag testar flera gånger att sätta på syntolkningen till filmer. Inte hela men 
stora delar av dem. 
– Det är fantastiskt häftigt med syntolkning och jag har lyssnat på ”Vår tid 
är nu”. Filmen ”Jävla pojkar” var första gången jag kom i kontakt med syn-
tolkning. I början är det lite ovant men inte konstigare att lyssna på en POD.
Richard Björk är aktuell som Tore i ”Så som i himmelen”
– För ett par år sedan hade jag nog tvekat att ta den rollen, säger han.

Minns du ditt första möte med syntolk-
ning på scen?

– 1999 gjorde jag Gavroche i Les Misera-
bles på GöteborgsOperan. Jag hade inte en 
aning om att Les Miss syntolkades då. Men 
första gången jag själv minns var i Uppsala 
under föreställningen ”Fyra dagar i april”. 
Då fick vi i ensemblen träffa publiken inn-
an och presentera våra röster och karak-
tärer. Det väcker tankar om hur man som 
synsvag upplever oss på scenen och våra 
karaktärer.

När bestämde du dig för skådespelaryr-
ket?

– Efter gymnasiet sökte jag scenskolan 
i Göteborg och blev förste reserv. Som 
18-åring blev jag jättekaxig. Helt över-
tygad om att jag bara skulle glida in där. 
Men det fick jag äta upp och kom inte in 
förrän vid tredje försöket. Då sökte jag in 
på musikalutbildningen, som jag såg som 
en något bredare skådespelarutbildning.

Vad minns du från scenskolan?

– Under scenskolan mötte jag regissören 
Björn Melander, då vi båda var intressera-
de av människorättsfrågor. Jag berättade 
att jag ville göra en pjäs om människor på 
flykt. Vilket blev ”Gränslösa land” som jag 
regisserade sista året på scenskolan. Från 
början visste jag inte vem Björn var utan 
bara att han också hade en bakgrund på 
Artisten (Artisten är Scenskolan i Göte-

borg; reds anm). Björn blev mitt bollplank.

Gjorde du fler saker under skoltiden?

– Jag fick medverka i min första långfilm, 
”Jävla pojkar”.  Det var bra att det skedde 
parallellt med min utbildning i musikal-
programmet, då det är stor skillnad mellan 
de stora uttrycken på scenen och de min-
dre uttrycken på film. Ett helt annat finlir 
och röstarbete kan man säga. Jag tycker 
mycket om att filma men det kan aldrig slå 
att framträda för en levande publik.

Var hittade du karaktären Tore? 

– Jag har jobbat med ungdomar med neu-
ropsykiatriska funktionsvariationer. Det 
gjorde jag faktiskt samtidigt med scensko-
lan, efter ”Jävla pojkar”. De flesta hade 
inget fysiskt handikapp men satte ändå 
igång mina tankar på hur min roll Tore 
upplever sig själv och sin omgivning. Även 
om det är påtaglig för den som tittar på 
Tore och hans fysiska handikapp, så är det 
inte det jag satt så mycket fokus vid. Det 
var ett grundarbete, för man kan inte spela 
fram ett handikapp.

Om du inte ”spelar” hur gör du då?

– En av de första sakerna jag gjorde var 
att låta Tore använda hörseln i sitt sätt att 
orientera sig. Jag tillbringade mycket tid 
med att arbeta utan syn, som det primära. 
Det var väldigt spännande hur det påver-
kar en när man orienterar sig i världen på 

ett annat sätt.

Är det inte enformigt att spela samma 
pjäs kväll efter kväll?

– Även efter över 147 föreställningar så är 
det viktigt att vi på scenen inte kommer in 
och upprepar oss, för då faller det platt. 
Därför är varje föreställning som ny. 

När går du in i karaktären? 

– Nu för tiden har det faktiskt blivit som 
att knäppa av och på Tore. Det är klart 
man är slut och trött efter alla spänningar 
och hans spasmer och ticks. Men när man 
knäppt av Tore och skall gå och lägga sig 
så kommer han ibland tillbaka. Under fö-
reställningen får Tore köra helt fritt medan 
jag som skådespelare ser på och han kan 
hitta på lite hyss ibland. Tore går på helt 
andra impulser så man får passa honom 
för han har inget filter. Kanske det är där-
för man tycker om honom.

När synsvaga kommer och ser föreställ-
ningen sitter de oftast längst fram. Vad 
tycker du om det?

– Det är viktigt både för oss på scenen att 
få information om att det sitter en synsvag 
publik i salongen. Reaktionerna kan bli nå-
got annorlunda. Jag tycker också att det 
borde vara viktigt att den övriga publiken 
får information om syntolkning, då den 
ibland kanske kan höras i salongen.

Peter Lilliecrona

Rikard Björk presenterar sig själv som en 30-
årig blond ljushyad man, som kanske kunde 
varit Kalles Kaviars äldre bror. 

”Fantastiskt häftigt med syntolkning”



Högt över scenen på Kungli-
ga Operan hänger en textskylt 
som visar den svenska texten, 
när sångarna ”envisas” med att 
sjunga på italienska eller tyska. 
Många, men inte alla, hinner 
med att läsa texten. Att man 
inte kan läsa kan bero på dys-
lexi eller på nedsatt syn. En del 
ser inte alls vad som sker på sce-
nen, men njuter av musiken och 
sången. 
Operan ville satsa på att göra 
allt mer tillgängligt. Man läm-
nade in ett förslag, tillsammans 
med HiQ och Dogood, till PTS 
Innovationstävling och vann ett 
av prisen.
Det blev två saker som förbätt-
rar tillgängligheten. Dels att all 
text som visas på skylten går att 
få uppläst och dels att man kan 
få syntolkning av föreställning-
en. Allt via en app i sin smarta 
telefon. 
Grunden är det system som styr 
textskylten. Det har komplette-

rats så att användaren kan lad-
da ner den upplästa texten och 
syntolkningen i sin telefon plus 
att när texten växlar på skylten 
kommer det att skickas ut styr-
signaler som triggar uppläsning 
av text och syntolkning. 
I appen kan du också få upp-
läst text och/eller syntolkning 
på Kungliga Operan vid utvalda 
föreställningar. Allt sammanta-

get, ett intressant initiativ från 
Kungliga Operan för att göra 
opera mer tillgängligt. 
Man fick under testerna många 
glada tillrop av personer som 
aldrig tidigare funderat att gå 
på opera, men som nu fick en 
fin upplevelse.

Per Liljeqvist
DoGoood

Syntolkning och uppläst text på Kungliga Operan

SYNTOLKNING ÖVER ALMEDALEN

www.syntolkning.nu/almedalen
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Svenska Filminstitutet har nyli-
gen beviljat föreningen Syntolk-
ning Nu i Sverige bidrag för att 
kunna medverka till att flera fil-
mer under Göteborg Film Festi-
val Open Air som arrangeras av 
Göteborg Filmfestival tillsam-
mans med Trädgårdsföreningen 
blir tillgängliga med hjälp av li-
vesyntolkning. Filmer som där 
blir syntolkade är A star is born 
samt The Favourite.
Dessutom har man fått  bidrag 
till att även Sommarbion i Rå-
lambshovparken som arrange-
ras av Stockholm Filmfestival 
blir tillgänglig med livesyntolk-
ning. De aktuella filmerna som 
livesyntolkas i Stockholm blir 
Darjeeling Limited, Winter’s 
Bone samt Call Me By My Name.
Malmö erbjuder även i år syn-
tolkning för barn och vuxna 
samt kvällsbio under både Som-
marscenen och Malmöfestiva-
len. 
Göteborgskalaset, 6-11 augusti, 
har bytt namn till Gothenburg 
Culture Festival men fortsätter 
att erbjuda livesyntolkning av 
flera utvalda program. 
Det kommer att bli livesyntolk-
ning av Spinn Unga på Kungs-
torget den 6 augusti och dans-
tävling med Leo den 10 augusti. 
Carl-Einar Häckner uppträder 

på samma scen den 7:de. 
I Trädgårdsföreningen blir det 
Varité Göteborg  medan man i 
Bältesspännarparken låter live-
syntolka  Jecko och Jessica den 
6 augusti  och två dagar senare 
Varité Valociped.
I Jubileumspaviljongen kommer 
man den 8 augusti livesyntolka 
”Pappas mammas soffa”. Det 
blir tredje året i rad som denna 
pjäsen erbjuds livesyntolkad för 
barn och vuxna.
Vi har ställt frågan även till an-
dra städer och festivaler, utifall 
de kommer erbjuda livesyntolk-
ning. Där vi fick svar så var det 
övervägande negativa svar.
Likaså var det på musikfestiva-
ler som Way Out West, Trästock-
festivalen, We are Stockholm 
och Sweden Rock Festival, och 

Visfestivalen i Västervik. 
Trästockfestivalen i Skellefteå 
har börjat se över möjligheterna 
för att erbjuda livesyntolkning 
igen.
Som besökare hör man musi-
ken men det är mer än en mu-
sikupplevelse. Utan syntolkning 
missar man alla visuella effek-
ter på scenen, hur artisterna är 
klädda, om de vill att man skall 
klappa händerna, utifall det 
kastas ut ballonger i publiken.
vilket Coldplay gjorde 2011, un-
der Where The Action Is. 
Syntolkning ger en helhetsupp-
levelse oavsett vilken festival el-
ler konsert det handlar om och 
det borde vara självklart för alla 
arrangörer.

Redaktionen
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Tillgängliga sommarbio, musik- och stadsfestivaler



Det enkla och självklara svaret 
på frågan i rubriken är ja – men 
varje dag nekas ledarhundsfö-
rare i Sverige entré på många 
ställen och många gånger hand-
lar det om ren okunskap vilket 
leder till diskriminering. 
En ledarhund gör det möjligt 
för en blind eller gravt synska-
dad person att på egen hand ta 
sig till tex en restaurang eller 
butik men trots att vi faktiskt 
får lov att gå in med ledarhun-
den är det inte säkert att vi får 
komma in. Att så ofta behöva ta 
en diskussion tar energi och för-

stör ibland en annars fantastisk 
kväll. 
Många gånger har jag varit nära 
att vända i dörren och gå då jag 
känt mig ovälkommen men där 
jag valt att ta fighten och utstå 
en närmast förnedrande diskus-
sion för att jag känt att frågan 
inte bara gäller mig utan alla 
andra ledarhundsekipage som 
kommer efter oss. 
Hjälp mig att sprida det här och 
gör livet enklare för hundratals 
ledarhundsförare runt om i Sve-
rige.

Fatmir Seremeti

Får man ta med sig ledarhunden ända in i salongen?
Får ledarhundar vara på restaurang, shoppingcentrum, butiker, och andra 
offentliga byggnader?
Fatmir Seremeti ställer sig frågan och ger också det lite tudelade svaret.

Drömmen om
regnbågen
22/10

varakonserthus.se
0512-315 00

Musikteater om Judy Garland med 
Anna Bromee och Stefan Clarin.

SYNTOLKAS

Bilden är på ett kort som samtliga ledarhundsförare i Sverige har och där bland annat 
Livsmedelsverkets rekommendationer står. 
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– Jag har bara goda erfarenhet-
er av syntolkning, för jag har 
aldrig märkt av den om jag skall 
vara ärlig, förutom det faktum 
att man går in och presenterar 
sig för publiken och berättar 
vad man heter och ser ut. Det 
tycker jag är positivt och tycker 
att man egentligen borde göra 
inför varje föreställning oavsett 
om det är synskadade eller inte 
i publiken. Det river ned en bar-
riär och får oss att slappna av 
både på scenen och salongen, 
på ett positivt sätt. Jag arbetar 
inte så ofta med vad man inom 
teatern kallar fjärde väggen. Jag 
försöker riva den så fort som 
möjligt. Därför tycker jag det är 
skönt att säga hej till publiken.
– Sen arbetar jag med en gen-
re där publiken är en förutsätt-
ning, det är det ju för oss alla 
givetvis. För det mesta har jag 
arbetat med privatteater och 
där är publiken min arbetsgiva-

re. De är en förutsättning för att 
jag skall få lön och kunna betala 
min hyra.
– Jag är också fascinerad av att 
syntolken hinner förklara vad vi 
gör, eftersom jag pratar ganska 
fort vilket de hör. Men när jag 
spelar en fars undrar jag om det 
verkligen går att beskriva allt 
det som händer i en rasande 
hastighet. Men det gör det ju 
uppenbarligen.
– Det är ingen skillnad i att det 
är en syntolkad föreställning el-
ler en icke, ur mitt perspektiv.
– Det hade nog varit nyttigt att 
se sig själv genom en syntolks 
ögon. På en scen hade det inte 
fungerat men en film. Jag hade 
gärna gjort det för det är nog lä-
rorikt.
– Däremot oroar det mig utifrån 
den fria kulturen, teatergrup-
perna, att man inte har möjlig-
het att gå och se den av olika 

skäl. Det är ju en demokratisk 
fråga. Det är en viktig fråga då 
samma utbud som finns för oss 
seende måste finnas även för 
den som har synfel. Det är en 
rättighet att få gå och se alla 
föreställningar och få ett brett 
utbud. Jag trodde det var så 
men uppenbarligen är det inte 
så. Det borde vara lätt att änd-
ra på. Men när man sedan skall 
tala med politiker, för det är nog 
dem man skall tala med, då är 
det inte lika lätt.
– Jag var naiv när jag trodde att 
syntolkningen gick via skatte-
medel, solidariskt, gemensamt 
så att alla människor skulle få 
möjlighet att ta del av kulturen. 
Jag blev besviken på det områ-
det när jag fick det klart för mig. 
Jag hoppas och tror att det på 
sikt skall bli en skattefråga.
Claes medverkar i föreställning-
en ”Jeppe på berget” som spelas 
under sommaren på Tjolöholm. 

– För er som inte kan se mig kan jag säga att jag är liten, kort och tjock. 
Därtill har jag en ansiktsfärg som ser ut som jag ätit två antabus och druckit 
en starköl, säger skådespelaren Claes Malmberg under BLICK Filmfestival 
2013.

Ur arkivet

”Det hade nog varit nyttigt att se sig 
själv genom en syntolks ögon. 
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”Var skall du stå och syntolka så att 
de kan se dig och att du inte stör 
övriga?”
”Vi hjälper dig med en svart skärm 
och extra ljus på dig, så du syns för 
gruppen.”
På 90-talet började det syntolkas 
mer och mer runt om i Sverige. 
SRF hade ett ordförandemöte i 
Göteborg runt millenniumskiftet 
samtidigt som SRF Göteborg hade 
utbildat ett par nya syntolkar. Syn-
tolkning började sakta växa men 
okunnigheten om syntolkning är 
fortfarande stor.

Citaten i ingressen är från en stor 
teaterdirektör som verkligen vill 
att produktionen skall bli tillgäng-
lig för så många som möjligt. Syn-
tolken informerade vänligt om 
att det var onödigt med både ljus 
och skärm för de som kommer är 
synsvaga. 

2015 i samband med att filmen 
”Trevligt folk” skulle livesyntolkas 
på Göteborg Filmfestival startade 
researcharbetet tidigt men en hel 
del mailkontakt med regissörer-
na. Så kommer en mail ”Vad till-
för syntolkningen? Vi har ju textat 
varenda ruta i filmen.”

Samma år säger en skådespelare 
”För några år sedan hade jag inte 
koll på syntolkning och vad det 
betyder för den publik som inte 
hör men ser allting som händer. 
Men det har jag nu”.

I en intervju nyligen rättade en 
skådespelare sig själv när han 
tänkte på den uppskattade teck-
engestaltningen, där tolken syns i 
TV. ”Jag har sett er i Melodifesti-
valen och jag tycker det är fantas-
tiskt det ni gör…Nej just det, det 
är för de döva”.

Men vad hände då i vecka 17, un-
der Melodikrysset? Anders Elde-
man talar om Musikhjälpen som 
var 2018. ”---att bara två procent 
av alla som är hörselskadade i 
världen har tillgång till syntolk-
ning!” 

Ingen reagerar på detta. Inte de i 
studion, tekniker eller producen-
ter, så vi ställde frågan till dem. 
Anders Eldeman svarar: ”Att jag 
tog upp Musikhjälpen alls berod-
de på att jag bryr mig. Givetvis sa 
jag fel. Jag ville bara väl.”

Inför sommaren ställde vi frågan 
till många av de stads- och kultur-
festivaler som anordnas och fick 

ett svar från en av städerna. 

Ett svar som stack ut en aning:

”Vi planerar tyvärr inte att syntol-
ka några akter i sommar. Vi har 
däremot andra spännande visu-
ella inslag i festivalerna som vi 
hoppas kommer tilltala även syn-
skadade.

Vi återkommer om det sker änd-
ringar kring syntolkningen.”

På redaktionen försökte vi förstå 
vad man från stadens kulturfesti-
val menade och ställde en kom-
pletterande fråga och fick svaret:

”Det jag menade var att vi har di-
verse olika typer av uttryck i festi-
valen, men jag använde förstås fel 
ord. Menade ju auditiva.” 

Trots åren som gått råder det allt-
så fortfarande många oklarheter 
kring syntolkens roll.

Peter Lilliecrona
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Krönika: 

Trots åren som gått råder okunnighet om syntolkens roll
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HÖSTENS MUSIKAL I MALMÖ
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THE WORD”
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24 okt
–8 dec

Höstsonaten

Syntolkas 15 sept

TRIP

SYNTOLKADE DANSFÖRESTÄLLNINGAR

Anmälan: dialog@skanesdansteater.se eller 040 20 84 71

TRIP 26 maj  
Introduktion kl 15

Föreställning kl 16 på Skånes Dansteater

MOZARTS REQUIEM 30 nov
Introduktion kl 17

Föreställning kl 18 på Malmö Opera


