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SANNA SNART I EN NY ROLL



Innehåll #4 
4 Forskning om syntolkning
Syntolkning tillgängliggör information och bidrar till användarens inkludering  
i samhället. Tre forskare vid Lunds universitet försöker under ledning av  
docent Jana Holsanovo lösa svar på flera olika frågor kring syntolkning. 

6 Den nationella syntolkningsdagen, 12 mars
Sedan 2015 uppmärksammas den Nationella syntolkningsdagen. Vi frågade åtta 
riksdagspartiers ledamöter i Kulturutskottet vad som händer. Fem av dem återkom 
med svar på våra frågor. 

12 Anders ”Adde” Malmberg
Vägen från Lund till Stockholm. Adde har flera projekt igång. Från ”The Play That 
Goes Wrong” i Helsingfors, via ”Arlöwsrevyn” till ”Man får väl ställa upp”. 

18 Gästkrönika Erik Bergkvist i Bryssel
Från Västerbotten till Bryssel. Från regionstyrelsens ordförande till svensk ledamot 
i EU-parlamentet.

Allt Om Syntolkning
E-tidningen utges av föreningen Syntolkning Nu i Sverige.
Polstjärnegatan 12b, 417 56 Göteborg. 
Organisationsnummer: 769621-8747
Telefon: 031 - 36 8445 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 är från filmen Catwalk, med Emma 
Örtlund. Filmen, med biopremiär i januari 2020 förses med 
syntolkning via mobilapp. (Foto: SF Studios Pressbild)

Bilden på sidan två är från en syntolkning av Dr Zjivago 
där Sanna Nielsen presenterar sin karaktär och kläder för 
publiken. 2020 återkommer Sanna till Malmö opera och 
medverkar då i Funny Girl  (Foto: Mikael Persson) 

Sidan 4

Sidan 6

Sidan 12

Sidan18
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Lunds universitet satsar på 
forskning kring syntolkning
Hur beskriver seende syntolkar 
bilder och visuella scener för an-
vändare (dvs. personer med syn-
nedsättning och blindhet)? Hur tar 
användare emot syntolkning? Hur 
bidrar syntolkningen till användares 
förståelse och inlevelse? 

Dessa frågor står i centrum för våra 
forskningsstudier vid Lunds universi-
tet. Syntolkning är en mycket komplex 
aktivitet som behöver studeras från 
olika perspektiv. Forskargruppen be-
står därför av forskare från olika disci-
pliner: kognitionsvetenskap, språkve-
tenskap, logopedi och psykologi. 

Vi är tre forskare som har sökt exter-
na anslag och nyligen tilldelats medel 
från Forskningsrådet för hälsa, arbets-
liv och välfärd (FORTE) för ett treårigt 
projekt ”Hur den blinda publiken för-
står och upplever syntolkning av visu-
ella händelser”. Projektet kommer att 
pågå mellan 2019 och 2021. 

Vårt mål är att identifiera viktiga fak-
torer som ligger till grund för fram-
gångsrik kommunikation mellan 
blinda och seende via syntolkning. Vi 
kommer bl.a. att genomföra en serie 
studier för att undersöka hur personer 
med synnedsättning och blindhet för-
står, segmenterar och upplever visuel-
la, rumsliga och temporala aspekter av 
beskrivna händelseförlopp och vilka 
preferenser de har. 

Inom ramen för projektet kommer vi 
även att organisera workshops med 
forskare, professionella syntolkar, in-
tresseorganisationer och användare. 

Med vår forskning vill vi öka kvalite-
ten på syntolkning och erbjuda bättre 
verktyg för utbildning och vidareut-
bildning av syntolkar, för att i slutän-
dan öka möjligheten för användare att 
tillgodogöra sig visuell information. 

Syntolkning tillgängliggör information 
och bidrar till användares inkludering 
i samhället. Därför har vi vid Lunds 
universitet byggt upp ett samverkans-
nätverk som fokuserar på Syntolkning 
och tillgänglig kommunikation. 

Nätverket som jag leder består av både 
forskare vid Lunds universitet och re-
presentanter från myndigheter och in-
tresseorganisationer (SRF, US, MTM, 
SPSM, Region Örebro). Med gemen-
samma krafter vill vi sprida kunskap 
om syntolkning. 

Jana Holsanovo
Docent vid Lunds Universitet
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Melodifestivalen 2020
Av flera olika anledningar 
kommer det under 2020 inter 
erbjudas livesyntolkningar i 
alla arenor.
En av orsakerna är ansvars-
fördelningen. vem är det som 
skall se till att detta uppskat-
tade evenemanget erbjuds 
med syntolkning? Då det ännu 
inte finns några riktlinjer faller 
denna form av tillgänglighet 
mellan stolsraderna. SVT hän-
visar till Blixten & co samt Live 
Nation som i sin tur hänvisar 
till arenan som hänvisar till 
Sveriges Television osv. 

Redaktionen
Gothenburg Horse show 2020
Sofia svarar: Vår tillgänglig-
hetsapp finns för både Android 
och iphone. Har man ingen 
smartphone finns det möjlig-
het att låna en telefon i vår bil-
jettkassa på Scandinavium.
Appen kan nyttjas på vilken 
plats som helst i arenan så 
man köper en ordinarie biljett. 
Biljettpriser hittar du nedan. 
Biljetter med ledsagare köps 
antingen via Ticketmaster 
kundtjänst 0771-70 70 70 al-
ternativt i vår biljettkassa på 
Valhallabadet. Ledsagare går 
på evenemanget utan kostnad, 
vi ser gärna att man visar ngn 
typ av intyg som stärker att 
man är i behov av detta.

Redaktionen



Kort & gott, några tack

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

redaktionen@alltomsyntolkning.se.

Häxorna i Eastwick livesyntolkades på Cirkus i Stockholm
Tack för en trevlig föreställning av Häxorna i Eastwick. Jag var där tillsammans med Syn-
tolkning Nu och vi fick ett mycket bra mottagande av både skådespelare och personal. 
Det blev en utmärkt kväll med en suverän pjäs, fantastiska skådespelare samt hjälpsam och 
trevlig personal. 
Tack särskilt till kostympersonalen som visade upp klädesplagg innan föreställningen för oss 
som såg pjäsen syntolkad. 
Tack även till de Peter Jöback, Kayo, Vanna Rosenberg, Linda Olsson och alla övriga 
skådespelare som presenterade sig för oss, innan de sprang iväg för att byta om till sina 
scenkläder. Det betyder mycket för oss. 
Tack också till syntolken så att de som inte kan se allt som sker på scenen ändå kunde följa 
med i handlingen. 
Kort sagt en fantastisk kväll!

Peter Johansson
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Stulen kärlek i Karlstad
Tack till Syntolkning Nu, för en bra syntolk-
ning av farsen ” Stulen Kärlek” på Karlstad 
CCC den 10 november 2019.
Tack också till alla skådespelarna som 
bakom scenen berättade om sina scenklädsel 
och presenterade sina karaktärer  för oss 
innan föreställningen.
Syntolkning är ett sätt för oss med synskada 
att följa med i handlingen på scenen, som vi 
inte kan se, då vi får handlingen och händel-
serna på scenen tolkade för oss via hörlurar.
Hoppas att fler nästa gång tar denna chans 
utnyttjar Syntolkning för att som synskadad 
kunna delta i kulturella evenemang på lika 
villkor som för en seende.

Tack!! Och vi ser redan fram emot nästa 
syntolkade föreställning!!

Bengt Wärme
SRF Värmlands Län

FOTO: Syntolkning Nu



Hygglig kännedom men endast fem 
partier svarade på syntolkningsfrågor

1) Vad vet du och partiet om syntolkning? 
2) Har du tagit del av syntolkad film eller teater? Om 
ja vad om nej varför? 
3) Staten ger svenska filminstitutet en summa peng-
ar per år att fördela till tillgänglig film, inspelad eller 
livesyntolkning samt för textning. Borde inte samma 
finnas inom scenkulturen via Kulturrådet? 
4) Smartphone är en hjälp för många synsvaga, varför 
klassas inte dessa som ett hjälpmedel? 
5) Vad vill du och ditt parti göra för de synsvaga under 
2020? Kanske något att presentera under Almedals-
veckan som erbjuds med syntolkning?

1) Syntolkning är ett mycket viktigt 
hjälpmedel för personer med synned-
sättning. Att syntolka är en audiovi-
suell tolkning som kan vara inspelad 
eller ske live, direkt. Syntolkning sker 
alltmer via TV, både i public service 
och de kommersiella kanalerna, biofil-
mer och teater. En del som blir allt vik-
tigare är syntolkning av bild- och film-
material på exempelvis sociala medier.

2) Ja, både på SVT, Dramaten och 
Folkoperan.

3) Jo, det skulle behövas pengar också 
till scenkonsten.

4) Bra designade konsumentvaror som 
fungerar för alla behöver inte vara sär-
skilda hjälpmedel. Hjälpmedel är de 
speciella varor som inte finns på all-
männa marknaden eller måste vara 
specialdesignade för att funktionalite-
ten skall uppnås.

5) Vi vill underlätta att få och förenkla 
möjligheterna att ex få ledsagning, vi 
behöver följa utvecklingen av ledar- 
och assistanshundar så att fler kan 
få denna hjälp och en rad tillgänglig-
hetsfrågor (bl a tolkningen som berörs 
ovan) måste adresseras.

Christer Nylander (L) 
Ordförande i Kulturutskottet

Vasiliki Tsouplaki (V) 
Kulturrpolitisk talesperson
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Nationella syntolkningsdagen den 12 mars närmar sig.
Fem frågor till de åtta riksdagspartierna. Fem frågor till de personer inom respektive 
parti som hanterar kulturfrågorna. 
Endast fem partier har valt att svara, trots väl tilltagen svarstid. Sverigedemokraternas, 
Miljöpartiets och Kristdemokraternas svar har uteblivit.



Vasiliki Tsouplaki (V) 
Kulturrpolitisk talesperson

1) Min uppfattning är att kunskapen 
varierar beroende på vilka politiska 
frågor man har arbetat med. En del 
har mycket goda kunskaper och hög 
medvetenhet och andra lägre. Så blir 
det i en större organisation. Jag skulle 
gärna lära mig mera.

2) Ja, via SVT.

3) Det är en viktig fråga och vi har ett 
liknande förslag i vårt kulturpolitiska 
program. Det handlar om att vi skulle 
vilja se en bred satsning på hjälpmedel 
och tolkade verk. Hur dessa pengar 
skulle delas ut eller vilken myndighet 
som skulle få ansvar har vi inte tagit 
ställning till i detalj, men det är tydligt 
att det skulle behövas mer resurser för 

att tillgängliggöra kultur i en bredare 
bemärkelse. 

4) Det här är idag en fråga för regio-
nerna men vi tycker att deras tillhan-
dahållande av hjälpmedel bör utveck-
las i takt med att ny teknik kommer 
fram. Klassificering bör inte utgå från 
föråldrade tekniker.

5) Vi har inte planerat klart inför 
2020 men är intresserade av att veta 
mer om vilka frågor som är viktiga för 
synsvaga utöver de frågor som lyfts i 
den här enkäten. Vi studerar just nu 
rapporten ” Respekt för rättigheter” 
vilket är ett viktigt dokument i vårt 
planeringsarbete.

Per Lodenius (C) 
Kulturpolitisk talesperson

Vasiliki Tsouplaki (V) 
Kulturpolitisk talesperson

1) Partiet liksom jag själv har känne-
dom om syntolkning. Jag är också en-
gagerad kring tillgänglighet till kultur 
och där just syntolkning är en viktig 
del för tillgängligheten. Det handlar 
om att kunna ta del av helheten vid 
olika arrangemang liksom av filmer 
och tv-program men också för möjlig-
heten att kunna engagera sig.

2) Ja, men det var ett antal år sedan 
nu jag tog del av det ” på lokal”. Dä-
remot så ser jag ibland på syntolkade 
program på tv. För mig är det viktigt 
att på det sättet få en förståelse för hur 
det fungerar och vilken upplevelse det 
förmedlar.

3) Ja, det är också något jag driver och 
lyft i olika sammanhang.

4) Centerpartiet vill se över om smart-
phone skulle kunna klassa som hjälp-
medel. Vi vill då också undersöka om 
det kan ske på ett nationellt plan så 
inte regioner och kommuner gör oli-
ka bedömningar. I detta sammanhang 
bör man då också se över hur även ap-
par och liknande som kan behövas till 
Smartphonen kan klassas som hjälp-
medel. 

5) För Centerpartiet är tillgänglighet 
och allas möjlighet att delta i samhäl-

let grundläggande. Under hösten har 
frågan om ansvaret kring ledarhun-
dar kommit upp. Centerpartiet anser 
att Synskadades Riksförbund också i 
fortsättningen ska ha ansvaret kring 
ledarhundarna. 
Jag har också själv under hösten mo-
tionerat om rättigheten att ta med 
ledarhund och assistenthund. Center-
partiet har också under hösten bjudit 
in flera funktionshinderorganisatio-
ner, däribland Synskadades Riksför-
bund, till samtal kring framtidens ar-
betsförmedling. Det arbetet kommer 
att fortsätta under kommande året. 
Det är bara några exempel på vad 
Centerpartiet för tillfället gör. 
När det gäller Almedalsveckan så är 
inte planerna för den spikade ännu. 
Jag tar med mig frågan om syntolk-
ning till de som är ansvariga för pla-
neringen av partiets arrangemang i 
Almedalen.
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Lawen Redar (S) 
Förste vice ordförande Kulturutskottet
1) Syntolkning är en tillgänglighets-
fråga och ett viktigt verktyg för att 
personer med funktionsnedsättning 
ska kunna ta del av kulturlivet och 
utöva kultur på jämlika villkor med 
andra.

 2) Ja, jag har tagit del av det vid flera 
tillfällen genom bl.a. serier på SVT.

3) Kulturrådet har ett viktigt uppdrag 
att driva på utvecklingen så att per-
soner med funktionsnedsättning ska 
kunna ta del av kulturlivet och utöva 
kultur på jämlika villkor med andra.

4) Om jag har förstått frågan rätt så 
är anledningen till det att smartphone 
från början inte lanserades med den 

avsikten, och kan då officiellt inte kall-
las för ”hjälpmedel”. 
Jag vet att smartphones och andra 
liknande produkter som exempelvis 
datorer gör livet mycket enklare för 
många med synsvaghet. Jag hoppas 
att vi får se en ännu vassare utveckling 
av smarta hjälpmedel som gör ännu 
mer kultur tillgänglig för alla.

5) Då jag jobbar med kulturfrågor vill 
jag slå ett slag för att vi kommer att 
fortsätta jobba hårt för att alla ska ha 
samma rätt till kultur, oavsett funk-
tionsnedsättning eller andra faktorer, 
som exempelvis vart i landet du bor. 
Jag vet att det skiljer sen en hel del 
och jag vill att den klyftan ska minska.

Lotta Finstorp (M)
Andre vice ordförande Kulturutskottet
1) Syntolkning är att i ord beskriva 
synintryck och visuell information för 
den som har nedsatt synförmåga eller 
är blind.  Vår ambition är att så ofta 
som möjligt träffa t.ex. personer med 
behov av syntolkning och intresseor-
ganisationer för att få kunskap och in-
formation. Och på torsdag 12/12 har 
jag sedan länge inbokad träff med en 
person från Unga Synskadade, för att 
få ytterligare information om syntolk-
ning.

2) Nej det har jag inte men kommer 
att skaffa mig mer kunskap och erfa-
renhet enligt ovan.

3) Kulturrådet har inga bidrag till en-
skilda tillgänglighetsinsatser. Istället 
är tillgänglighet – såsom syntolkning – 
är ett integrerat perspektiv i Kulturrå-
dets olika bidragsområden. Det tycker 
vi är bra och det är viktigt att syntolk-
ning inkluderas när Kulturrådet bedö-
mer tillgänglighet.

4) Många hjälpmedel är i grunden 
medicintekniska produkter och de 
uppfyller därmed särskilda krav på 
säkerhet. Det gäller inte på samma 
sätt för många konsumentproduk-
ter, exempelvis telefoner.  Även om 
en smartphone i sig inte klassas som 
hjälpmedel, så finns hjälpmedelsklas-
sade program och tillbehör för perso-
ner med en egen smartphone.

5) För många personer, och kanske 
allra främst för dem med grav synned-
sättning, är boendestöd viktigt. Syftet 
med boendestöd är att den enskilde 
får hjälp att utföra vardagliga sysslor 
i hemmet. Den som behöver boende-
stöd ska i större utsträckning ges möj-
lighet att välja och ha inflytande över 
vem som ska utföra detta stöd liksom 
andra vård- och rehabiliteringsinsats-
er.
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MALMOOPERA.SE

AKTUELLA SYNTOLKADE 
FÖRESTÄLLNINGAR
Skönheten och odjuret, Allsång på Operan
Tosca, Orfeus i underjorden
En midsommarnattsdröm 

Malmö Opera fortsätter sitt tillgänglighetsarbete

BUFF MALMÖ
FILMFESTIVAL

21–27 MARS
2020

Även med syntolkning
 & uppläst text!

buff.se

Josefin Johansson på Malmö Opera 
berättar om arbetet som bedrivs se-
dan arenan blev utsedd till Sveriges 
mest tillgängliga arena för något år 
sedan.

Vi försöker, att i allt arbete vi gör, ha 
med tillgänglighetsaspekten för alla 
våra gäster och besökare. Från första 
kontakten med oss vid biljettköp, till 
besöket i foajén och upplevelsen i sa-
longen. Att huset är K-märkt gör det 
såklart lite svårare för oss att göra en 
del av de förändringar vi hade önskat. 

Förutom syntolkning jobbar vi med till-
gängligheten för andra målgrupper 
till exempel har vi börjat texta på två 
språk denna säsong, svenska och eng-
elska. 
Alla som på något sätt har kontakt 
med de synsvaga vid deras besök har 
mycket god kännedom om vad syn-
tolkningen innebär och vad det ger 
våra synsvaga gäster. Allt från försälj-
ningspersonal, teatervärd, till inspi-
cienter, ljudtekniker och artister på 
scenen med flera medverkar till att 
göra besöket så bra som möjligt. Men 
såklart kan vi alltid bli bättre på att 
sprida kännedomen om syntolkning 
bland alla medarbetare i huset. 

Alla större produktioner på Storan syn-
tolkas när intresse finns. Vår vision 
är att även kunna erbjuda syn-/teck-
enspråkstolkning på Verkstan och på 
våra turnéproduktioner. 

Veckodagar och datumfördelning styrs 
helt av efterfrågan från besökarna.

Vi ser att intresset har ökat över tid, 
både för musikal och opera. Förfråg-
ningarna från målgruppen har ökat 
vilket gör att även en del andra teatrar 
runt om i Sverige och även i Danmark 
hört av sig och vill veta mer om vårt 
tillgänglighetsarbete och vår hante-
ring av de synsvagas besök hos oss. 
Det finns flera utmaningar, det kan 
vara svårt att nå ut i rätt forum och 
kanaler för de synsvaga.

Ofta krävs en god framförhållning och 
planering för att vi ska kunna erbjuda 
platser långt fram i salongen. 
Det kan också vara svårt i vår allt mer 
digitala marknadsföring att alltid ha 
färgval, placeringar, format, länkpla-
cering osv som fungerar för alla mot-
tagare av informationen. WCAG´s 
riktlinjer har varit till stor hjälp för oss 
i det arbetet.

Vi vill fortsätta utvecklas och lära oss 
mer om syntolkning och tillgänglighet 
såväl för operahuset som mötesplats 
som för vår digitala närvaro. 

Vi vill gärna hjälpa till att sprida och 
utöka kunskapen om syntolkning på 
Malmö Opera och i kulturbranschen. 

 
Josefin Johansson 

Malmö Opera

I kommande nummer av Allt Om 
Syntolkning, som utkommer i skif-
tet mars/april,  hoppas vi få berätta 
om 2019 års tillgängligaste arena. 
Vinnaren  presenteras först den 12 
mars, på den Nationella Syntolk-
ningsdagen.
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En  dröm som går i uppfyllelse

Glada Hudik-teatern grundades 1996 av Pär 
Johansson i Hudiksvall. Glada Hudikteatern är en 
kommunal verksamhet enligt LSS som består av en 
teatergrupp med ”utvecklingsstörda och normalstörda” 
skådespelare från Hudiksvall.



Den 18 december, några dagar efter 
att Svenska Filminstitutet haft sitt 
möte och gett klartecken till bidrag 
för flera olika filmer som skulle förses 
med syntolkningspår började arbetet 
med att göra klart syntolkningsmanu-
set till filmen. 

Med stor nyfikenhet till det hela tog vi 
bland andra kontakt med designern 
Frida Jonsven för att få svar på våra 
frågor om hennes tankar kring de klä-
der de bar på catwalken.
Mycket kring att skriva manus kring 
något som skall spelas in handlar om 
nyfikenhet och förståelse för det man 
säger. Våra röster är mycket avslöjan-
de om man inte har en susning om 
vad det är man talar om. Därför går 
mycket av tiden åt för research. Det 
kan gälla miljöer som är aktuella och 
som man kan känna igen. En bil är of-
tast ett märke och inte en bil. Samma 
sak med en hund som kan vara liten 
eller stor och en viss ras.

Saker som hörs behöver man normalt 
inte förklara men ibland kan ett ljud 
vara likt något annat och i filmen 
sker det i en miljö som man som tit-
tare är ovan vid. Tex kan man höra en 
snarkning som bör förklaras. Även de 
outsagda nickningarna och ansiktsut-
tryck måste tas med. Kläder, hår och 

beskrivningar av de medverkande 
sker oftast i presentationen som finns 
separat i appen. Men i filmen kan de 
även finnas utrymme för detta. Det 
finns mycket man som manusförfatta-
re vill ha med. 

En bild säger mer än tusen ord är ju 
ett ordspråk som ligger i bakkant och 
spökar. Även om det finns utrymme 
så får man inte förstöra filmens tem-
po och man måste lita på tystnaden i 
filmen. Den finns där av någon anled-
ning precis som musiken i filmen, som 
inte bör pratas sönder.

Sedan skall allt fogas samman till en 
förståelig text där man gärna undviker 
upprepningar. Texten skall placeras in 
i de pauser och utrymmen som filmen 
ställer till förfogande. Stavelser räk-
nas och ord byter plats eller tas bort. 
Vid inläsningen finns syntolkningspro-
ducenten med liksom teknikern som 
sedan skall mixa samman allt. Alla 
lyssnar på röstläge och tempo. Med 
varlig hand placeras uppläsningen på 
plats. 
Efter vår unika kvalitétskontroll av 
den färdiga ljudfilen, sänds denne in 
till Bioguiden där appen testas innan 
allt är klart för användning.

Peter Lilliecrona

Allt sägs börjat med att Pär Johansson fick ett brev från Emma Örtlund. 
”Nu undrar jag om ni kan hjälpa mig att bli fotomodell, för det har jag 

drömt om i hela mitt liv.” 
Resten är en historia som får biopremiär den 31 januari. Så här gick det 

till när syntolkningen till filmen gjordes klar.

”Catwalk i New York”



FO
TO

: H
åk

an
 L

ar
ss

on

Allmänbildad ståuppgrundare skriver för Riksteatern
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När Anders Malmberg dök upp i TV 
blev det i folkmun nästan direkt bara 
”Adde”.
– Redan när jag var liten kallades jag 
Adde av i princip alla utom min far, 
säger ”Adde”.
– Min far var språkprofessor i Lund 
och tyckte att hade jag fått namnet 
Anders så skulle det användas och 
inga fåniga smeknamn. 
”Adde” växte upp i en akademisk miljö 
där allas föräldrar hade koppling till 
akademin.
– I den akademiska miljön jag växte 
fanns det professorer överallt bland 
föräldrarna. Det hade varit annorlun-
da om jag, som min kompis, hade en 
pappa som jobbade på fabrik.
När ”Adde” fyllt 23 kom han i kontakt 
med teatern.
– Vi gjorde en pjäs av Dario Fo som vi 
döpt om till ”Det våras för revolutio-
nen”, för vi gillade Mel Brooks. 
– Det var svårt att bli tagen på allvar i 
Lund eftersom jag kände att man sågs 
som en studentspexare, även om jag 
inte var det

Han tog steget till barnradion i Malmö 
och prövade TV.
– SVT i Malmö var inte intresserade 
av det jag höll på med. Så jag flytta-
de några år senare till Stockholm och 
nästan genast fick vi göra en liten revy 

på Södra teaterns caféscen. 
Dit kom alla direktörer och producen-
ter från TV och radio. Och TV-person-
ligheten Jonas Hallberg.
– Vi träffades genom en bekant, radio-
producenten Bertil Goldberg och vi tre 
startade SUCK. Jonas har alltid varit 
en förebild för mig, tio år äldre och 
som inspirationskälla mycket rolig, 
nästan som en mentor.
På TV är du kanske nuförtiden 
mest känd från På spåret?
– Jag trodde du skulle säga Söndags-
öppet! Men ok, jag var i final två gång-
er förutom då jag vann. Jag är rätt all-
mänbildad och bra på geografi. 
Efter en rad uppdrag i TV har det blivit 
allt mer teater - som regissör.
– ”Den stora premiären” på Fredriks-
dalsteatern var ju ett av mina tidigaste 
regiuppdrag och det gav mig Guld-
masken, säger ”Adde” stolt.
– Jag har varit tillbaka på teatern 
många gånger och både skrivit, med-
verkat och regisserat. I sommar blir 
det dags igen med samma gäng som 
senast medverkade i ”Pang i bygget”. 

Fast det blir John Cleeses egna teater-
uppsättning, så den blir lite annorlun-
da. 
Men innan dess väntar uppdrag från 
Riksteatern i pjäsen ”Man får väl ställa 
upp”.
– Jag pratade med den dåvarande che-
fen Måns Lagerlöf om att göra någon-
ting tillsammans med Riksteatern. Vi 
kikade på en del pjäser och tyckte det 
kändes tråkigt att så många av dem 
utspelar sig på Manhattan i överklass-
miljö. Det stämmer inte riktigt med 
Riksteatern så Måns tyckte jag kunde 
skriva något själv. 
– Man pratar mycket om det svenska 
kulturarvet och föreningslivet är näs-
tan grundbulten i detta. Demokratin 
bygger mycket på detta, att man lär 
sig föreningar och tar beslut. 
Så det blev en pjäs.
– Ja nu så regisserar jag det jag skrivit  
och det är riktigt kul att den kommer 
syntolkas på så många scener, avslutar 
Anders ”Adde” Malmberg.

 
Peter Lilliecrona

Han blev "Adde" med alla – utom sin 
far.
Anders "Adde" Malmberg är man-
nen som tog ”ståuppen” till Sverige 
när han tillsammans med Jonas 
Hallberg grundade SUCK.
Nu åker han på turné med Rikstea-
tern och Allt Om Syntolkning tog ett 
snack med mångkonstnären.
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• Catwalk (31/1) 
SF Studios 
• Lasse-Majas detektivbyrå -
Tågrånarens hemlighet (7/2) 
SF Studios   

• Breaking surface (14/2)
Nordisk film
• Min pappa Marianne (21/2)
Nordisk film 

• Charter (13/3)
Nordisk film

•     The farewell (10/1)
NonStop Entertainment

    

Fram till november 2019 lad-
dades totalt  2600 tillgängliga 
ljudfiler med syntolkning/upp-
läst text ner till mobilapparna, 
varav 1753 var enbart för bio. 

Källa: SFI

Kommande filmer med syntolkning och uppläst textremsa

1824

Samtliga syntolkade filmer under 2019

1 Britt-Marie var här*
2 Claire Darling
3 Den blomstertid nu kommer (bio 
premiär 2018 syntolkning 2019)*
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
14 The hummingbird project*
15 Inna de Yard*
16 Tell it to the bees
17 Amazing Grace
18 Diego Maradona
19 438 dagar*
20 Hasse & Tage - En kärlekshistoria
21 Quick
22 High life
23 Tills Frank skiljer oss åt
24 In Fabric*
25 Jeanne Dielman* 

26 Jag kommer hem igen till jul
27 Monos*
28 The Nightingale
29 Porträtt av en kvinna i brand
30 Sune - Best man
31 En del av mitt hjärta

* Senare även för TV/DVD/VOD 
Källa: SFI

Pjäsen ”Man får väl ställa upp” 
kommer bland annat syntolkas på 
följande orter.
• 7 december - Västerås
• 5 mars - Karlskrona
• 12 mars - Lund
• 26 mars - Kungälv
• 28 mars - Lund
• 29 mars - Falköping

Fler orter kan tillkomma.

”Adde” om sig själv

Jag tycker jag är lite 
tjock och ljushårig men 
upplevs som lång, smal 

och mörkhårig. Lite 
över medellängd, grå-
hårig, ser ut som en 

gubbe glasögon. Hade 
tidigare mustasch som 
var ett kännetecken. 

Vilket jag inte haft på 
tjugo år förutom när 

jag spelar Basil Fawlty. 
Så till sommaren skall 

jag odla en ny.



Datum Tid Kategori Titel Spelplats STAD HUR BOKA / KÖPA BILJETT
10/1 19:00 Opera Trollflöjten Stadsteatern Göteborg Göteborgs Stadsteater, SRF Göteborg
10/1 19:00 Teater Blue air ÖrerbroTeater Örebro Teatern
11/1 19:00 Revy RevyMix - En okomplicerad skrattfest Stadsteatern Karlshamn Syntolkning Nu
18/1 17:00 Musikal All shook up Stadsteatern Skövde Syntolkning Nu
25/1 19:00 Film T.B.A. Biografen - Göteborg Filmfestival Göteborg Filmfestivalen, Syntolkning Nu
26/1 15:30 Revy Ängelholmsrevyn Ängelholm Ängelholm Ängelholmsrevyn
7/2 17:00 Teater Sysslolösa unga män med vapen Stadsteatern Göteborg Göteborgs Stadsteater, SRF Göteborg
7/2 19:00 Teater Hedvig and the angry inch Hipp Malmö Teatern
14/2 19:00 19:00 Dövheten Dramaten Stockholm Dramaten , SRF Stockholm Gotland
16/2 14:30 Revy Hårfint - Falkenbergsrevyn Stadsteatern Falkenberg Syntolkning Nu
21/2 19:30 Musikal Så som i himmelen Oscarsteatern Stockholm Oscarsteatern, Syntolkning Nu
22/2 13:00 Teater Sound of music Lisebergsteatern Göteborg Teatern, Syntolkning Nu
23/2 11:00 Hästar Gothenburg Horse Show , via specialapp Scandinavium Gäteborg GotEvent
23/2 16:00 Musikal Skönheten och odjuret Malmö opera Malmö Syntolkning Nu , Malmö opera
29/2 13:00 Allsång Allsång på Operan Malmö opera Malmö Syntolkning Nu , Malmö opera
29/2 15:00 Revy Skattehöjningen - Mölndalsrevyn Möllan Mölndal Revyn , SRF Göteborg
5/3 16:00 Musikal Måndag hela veckan Wermlandsoperan Karlstad Wermlandsteatern
5/3 19:00 Fars Man får väl ställa upp Konserthusteatern Karlskrona Teaterföreningen , Syntolkning Nu
12/3 19:00 Fars Man får väl ställa upp Stadsteatern Lund Teaterföreningen , Syntolkning Nu
15/3 16:00 Opera Orfeus i underjorden Malmö opera Malmö Syntolkning Nu , Malmö opera
15/3 15:30 Teater Stulen kärlek. Lisebergsteatern Göteborg Teatern, Syntolkning Nu
19/3 19:00 Teater Prekariatet Intiman Malmö Malmö stadsteater
20/3 19:00 Teater Kontrabasen Stadsteatern Göteborg Stadsteatern , SRF Göteborg
21/3 .18:00 Film T.B.A. Biografen - Barn och Ungdomsfilm Festivalen (BUFFI Malmö BUFF . Syntolkning Nu
26/3 19:00 Fars Man får väl ställa upp Mimers teater Kungälv Teaterföreningen , Syntolkning Nu
27/3 19:00 Teater Slutspel Stadsteatern Göteborg Stadsteatern , SRF Göteborg
28/3 19:00 Fars Man får väl ställa upp Konserthuset Vara Teaterföreningen , Syntolkning Nu
29/3 16:00 Musik Bellman 2.0 Västmanlandsteater Västerås Teatern
29/3 19:00 Fars Man får väl ställa upp Stadsteatern Falköping Teaterföreningen , Syntolkning Nu
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Jag får med jämna mellanrum frå-
gan hur det fungerar att se dåligt 
och klara av att vara politiskt aktiv 
på hög nivå. Jag fick frågan då jag 
var regionstyrelsens ordförande i 
Västerbotten och jag får frågan nu 
när jag sitter i Europaparlamentet. 
Svaret är att jag tycker det går rätt 
bra, men jag inser – när jag tänker 
efter – att jag ju inte vet hur alterna-
tivet skulle vara.
 
En stor anledning till att synnedsätt-
ningen inte blir nåt större hinder, är 
att man i min roll nästan alltid är om-
given av kloka och kunniga tjänsteper-
soner. Någon finns för det mesta vid 
min sida och kan vara mina ögon på 
möten, vid resor och i nya miljöer.

Eftersom man, som förtroendevald, 
ständigt är i tjänst, innebär det även 
att delar av din stab också ständigt är 
i tjänst. Tjänstepersonerna kallas poli-
tiskt sakkunniga, vilket innebär att de 
har expertkunskap - eller sakkunskap 
- inom sitt område. De läser tusentals 
sidor av utredningar och fakta och 
sammanfattar därefter detta i tal eller 
skrift.

Jag har ibland funderat över hur jag 
skulle klarat andra sysslor. Många sa-
ker hade varit betydligt svårare, som 
exempelvis att vara en av de exper-
ter som omger mig, där jag på kort 
tid skulle behöva plöja stora mäng-
der text. Det skulle vara möjligt, men 
kräva speciella insatser och i vissa fall 
inläsningar. Som tjänsteperson reser 

och färdas du ofta själv också. För mig 
skulle detta kräva assistans i nya eller 
komplexa miljöer. En egen assistent 
skulle nog behövas vid vissa tillfällen.

En sak som definitivt påverkats posi-
tivt av min synnedsättning är dialogen 
i min närmaste omgivning. Jag måste 
vara tydlig vad jag behöver hjälp med, 
och också fråga min omgivning om sa-
ker som gör att vi förstår saker bättre. 
Till exempel missar jag helt människ-
ors kroppsspråk - så är någon tyst, vet 
jag inte hur hen reagerar på något som 
sägs. Jag måste därför föra en ständig 
dialog med mina tjänstepersoner om 
vad som sker i ett rum. Det gör att de 
också blir mer uppmärksamma och 
inställda på hur de ska förmedla det. 
Resultatet blir att vi fungerar bättre 
som grupp.

Att känna att allt fungerar är dock skört. 
När jag kom helt ny till parlamentet 
var allt nytt - nya stora hus att hitta i, 
nya människor i min omgivning som 
inte visste hur jag fungerade. Där i 
några veckor kände jag mig funktions-
hindrad. Det var oerhört frustrerande 
och jag insåg med full kraft att det inte 
är den funktionsnedsättning man har 
som avgör kvalitén på ditt liv, utan det 
är vilka resurser som finns i din omgiv-
ning som avgör detta.

I ett civiliserat samhälle måste dessa re-
surser finnas, annars innebär detta ett 
oerhört mänskligt slöseri. Sverige har 
kommit långt, men vi har fortfarande 
oerhört långt kvar till ett jämlikt sam-
hälle.

Erik Bergkvist (S)
Europaparlamentariker

FO
TO

: T
or

st
en

 A
rp

i

Gästkrönika: Erik Bergkvist, EU-parlamentariker

”Syntolkningen har en viktig uppgift i att  
översätta och förmedla mellan olika världar”
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Från och med den 23 september 
2020 så ska videofilmer som offent-
lig sektor publicerar på sina hem-
sidor ha undertext och syntolkning, 
samt teckenspråk så ofta det går. 
Detta är några av kraven som den 
nya lagen ”Lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service” ställer.

Allt fler företag och organisationer an-
vänder videofilmer i sin kommunika-
tion för att nå ut till sina målgrupper. 
Mikael Hellman, som arbetar som vi-
deoexpert på Malmö stad, har arbetat 
med utveckling av tillgänglig video de 
senaste 5 åren:
–Visst blir det en ny lag, men det 
viktigaste är att vi som arbetar med 
kommunikation inom offentlig sektor 
gör information på ett sätt så att alla 
kan ta del av den. Oavsett vilka för-
utsättningar man har som individ. Det 
är viktigt att vi når ut till så många vi 
kan, säger Mikael.

För att möta den nya lagen så har 
Malmö stad utvecklat en egen vide-
ospelare som både har undertexter, 

syntolkning och teckenspråk i samma 
videospelare.
–Vår videospelare bygger på principen 
att vi bara ska behöva göra en video-
film, säger Mikael. I videospelaren kan 
man sedan aktivera och kombinera de 
olika funktionerna. På det sättet kan 
en person anpassa sin egen upplevelse 
av videofilmen. Kanske vill man både 
ha undertext och teckenspråk, eller 
kanske bara syntolkning?

Varför ska man ha alla funktioner i 
samma videospelare?
–Idag är det vanligt att man t ex gör 
egna versioner av videofilmen med 
syntolkning eller teckenspråk, dessa 
videofilmer lägger man sedan på an-
dra platser på hemsidan. Detta är nå-
got som i sig är exkluderande, men det 
är inte heller speciellt tillgängligt. Har 
man alla funktioner i samma videospe-
lare så följer de även med spelaren om 
den delas på andra ställen på internet.

Mikael har många års erfarenhet av 
både videoproduktion och tillgänglig-
het. Han ser på nära håll hur video-
produktion framöver kommer att på-

verkas av lagen:
–Många säger att det kommer att bli 
svårt att göra videofilmer tillgängliga 
så att man uppfyller lagen. Men enligt 
mig så handlar det egentligen bara om 
att vi måste göra videofilmer på ett 
nytt sätt. Det är väldigt svårt att ”klist-
ra på” tillgänglighet på en videofilm 
som redan är klar. Tillgänglighetsas-
pekten måste vara med redan i ma-
nusarbetet och när man börjar planera 
sin video.

Har videoproduktionsbolag kun-
skap om kraven i den nya lagen? 
–Tillgänglig video är något som är nytt 
för de flesta, så jag säger NEJ på den 
frågan. De som levererar videofilmer 
till offentlig sektor, t ex både videopro-
duktionsbolag och reklam-/PR-byråer, 
måste lära sig hur man skapar bra, 
tillgängliga videofilmer. Annars blir de 
inte relevanta för oss när vi ska bestäl-
la videoproduktioner. De måste även 
utöka sina nätverk med professionella 
undertextare, syntolkar och tecken-
språkstolkar, avslutar Mikael Hellman.

Peter Lilliecrona

Tillgängliga videofilmer skall bli norm



I maj fyller föreningen Syntolkning 
Nu i Sverige 10 år. Allt startade på 
trappan till Stadsteatern i Göteborg. 
Efter flera möten med representan-
ter från stadens politiker, där man 
diskuterade vad kultur är och vad 
personer med synnedsättning behö-
ver, kände gruppen att om det skall 
bli något gjort, så måste vi göra det 
själva. Sagt och gjort.

2010, vårt första år, livesyntolkade 
vi bland annat Melodifestivalen och 
IDOL i Scandinavium. Vita Hästen två 
gånger på Gunnebo slott och En kvin-
nas list i Skövde och Trollhättan. Kati-
zi på FolkTeatern i Göteborg, Grease 
syntolkades i Scandinavium och En 
mor till salu på Lisebergsteatern samt 
Hagmans konditori på Lorensbergste-
atern. 

2011 startade med Disney on ice i Scan-
dinavium och En mor till salu i Ska-
ra. Melodifestivalen i de tre största 
städerna, Allsång på Skansen live på 
Solliden samt Ett makalöst bröllop på 
Krusenstiernska i Kalmar, Viva la Gre-
ta på Fredriksdalsteatern och Cirkus 
Scott i Stockholm. Stort detta år var 
också Where The Action Is i Azaleada-
len i Göteborg. Även Ladies Night live-
syntolkades.

2012 livesyntolkades Isdraken under 
Barnfilmfestivalen i Göteborg. Möln-
dalsrevyn samt Falkenbergsrevyn 
Svängigt värre samt Melodifestivalen 
i samtliga arenor. Filmen Jävla pojkar 
hade biopremiär och visades med in-
spelad syntolkning i utvalda biografer. 
Jesus Christ Superstar på Göta Lejon i 
Stockholm och After Dark på Malmö 
opera. Under sommaren livesyntolka-
des Lotta på Liseberg, Bruce Springs-

teen på Ullevi och Beach Boys i Träd-
gårdsföreningen. I september var det 
dags för Tomas Ledins Showetime på 
Rondo. Premiär även för filmfestivalen 
BLICK där samtliga filmer erbjöds med 
Livesyntolkning.

2013 filmen EGO livesyntolkades i på 
alla orter där även Melodifestivalen 
syntolkades. På Gotland syntolkades 
Det sitter någon på min vinge. På Chi-
nateatern var det Rock of ages samt 
Folk och rövare på Maximteatern som 
syntolkades under en helg. Ladykil-
lers i Halmstad och Dr Jekyll och Mr 
Hyde på Scala teatern i Karlstad. Chal-
merscortegen syntolkades för första 
gången. Eurovision Song Contest live-
syntolkades i Malmö Arena.  Victoria-
dagen på Öland och Trästockfestivalen 
i Skellefteå. Flera IDOL sändningar li-
vesyntolkades i Stockholm Studios 
och Talanginspelningen från Globen. 
BLICK startade med REA på Kajskjul 8 
och besök från utlandet för flera semi-

narier under helgen.

2014 var året då SVT började livesän-
da syntolkning i SVT24. Först Guld-
baggegalan och därefter Melodifesti-
valen och Allsång på Skansen. Finalen 
av Melodifestivalen sändes även via 
en speciell mobilapp, utvecklad för 
liveTV. Lyssnaren kunde själv ställa in 
och synkronisera mottagningen. Syn-
tolkningen hämtades från den syntolk 
som syntolkade för SVT medan en an-
nan livesyntolkade i Friends. 2014 var 
också första gången Astrid Lindgrens 
Värld satsade på syntolkning. Famil-
jen Addams syntolkade på Slagthuset 
i Malmö samtidigt som ett team från 
SVT följde oss för en dokumentär i 
programmet Sverige. La cage aux fol-
lies syntolkades på Norrbottensteatern 
och Kristina från Duvemåla på Göte-
borgsOperan. På Cirkus gällde Livet är 
en schlager.

2015 bjöd på en hel del livesyntolkning 

Tio år med Syntolkning Nu i Sverige
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Syntolkning Nu var med i Wien när Måns Zelmerlöw vann Eurovision Song Contest 2015. Foto: Mikael Persson



av filmer på biografen i Kinna och för-
sta Paddingtonfilmen på Lilla Filmfes-
tivalen i Göteborg. Ceasarskôj i Falkö-
ping och Möllan Rouge i Mölndal. The 
Theatre visade Flashdance och Lise-
bergsteatern visade Tomas sista revy. 
Vi var nere i Wien och ideellt livesän-
de semifinalerna och den stora finalen 
där Måns Zelmerlöw vann. På Gunne-
bo slott visade man Charlies tant och 
på Liseberg var det även detta år med 
Lotta samt Carl-Einar Häckner, Spar-
grisarna kan rädda världen syntolka-
des på Lorensbergsteatern. 2015 ge-
nomfördes även kampanjen #semig.

2016 började med Vi på Saltkråkan på 
Lisebergsteatern, Bäst före på Norr-
bottensteatern och Partita 2 på Dan-
sens hus i Stockholm. På Cirkus 
i Stockholm ställde Jersey Boys 
till med succé liksom Billy El-
liot på Malmö opera. Somma-
ren bjöd på syntolkningar som 
Möss och människor i Karlstad, 
Pengarna eller livet i Larv, Rakt 
ned i fickan på Krusenstiern-
ska, Jobba för två på Gunnebo, 
Sugar på Fredriksdalsteatern 
och Far och flyg i Ängelholm. 
Dessutom det första året på 
Almedalsveckan. Vi syntolkade 
samtliga filmer som var nomi-
nerade till Nordiska rådets pris. 
Det var Varning för Hjalmar i Brevens 
bruk och En fröjdefull jul i Luleå samt 
Figaros bröllop i Malmö. 2016 kom 
även ordet ’syntolk’ med i Svenska 
Akademins Ordlista.

2017 Farmor och vår herre på Stads-
teatern i Helsingborg, West side story 
Skövde, Spexit i Falkenberg och Nina 
i Lund innan den första månaden var 
över. Phantomen på operan syntolka-
des första gången på Cirkus. Rikste-
atern åkte runt med Bra människor 
som syntolkade flera gånger. Den sista 
BLICK filmfestivalen gick av stapel där 

en film erbjöds med fyra språk samti-
digt. This is It med After Dark i Mal-
mö. Pelle erövraren II i Helsingborg, 
Trollkarlen från Oz på Conventum 
i Örebro och Charmören från Larv i 
Larv. Än mer syntolkning i Almedalen 
och S, MP och M blev först ut att till-
gängliggöra sina politikertal även med 
syntolkning. Spelman på taket var en 
succé på Malmö opera liksom Oscars-
revyn på Lorensbergsteatern. Minns 
du mig syntolkades på Lisebergstea-
tern och Angels in America på Stads-
teatern i Malmö. Soldat Bom syntolka-
des på flera arenor liksom Bläck eller 
blod. På TV3 började Diabetesgalan 
att sändas och redan från början er-
bjöds livesyntolkning genom Viafree.

2018 Book of mormons på Chinatea-
tern, Cabaret på Stadsetern i Skövde, 
Karl Gerhard på Stadsteatern i Göte-
borg, Gaytenor i Lund Hitta på i Fal-
kenberg och Godspell på Malmö opera 
var något som erbjöds förutom Göte-
borg Filmfestival under första kvarta-
let. Terror på Göteborgs Dramatiska 
teater och Skuggsyskon på Christina-
teatern i Kristinehamn syntolkade lik-
som Dissekering av ett snöfall på Norr-
bottensteatern. Detta var också året då 
VM i Goalball livesyntolkades på plats 
och via Facebook. I Kalmar blev det 
DubbelTrubbel innan Almedalsveckan 
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där 6 av 8 partier syntolkades. Omaka 
par syntolkades i Ängelholm och fle-
ra akter under Sommarscen i Malmö. 
Astrid Lindgrens värld erbjöd åter syn-
tolkning liksom både Malmöfestivalen 
och Kulturkalaset i Göteborg. Skolte-
ater syntolkades i Falköping, Shang-
hai dance och Mitt liv som Zucchini. 
Såsom i himmelen syntolkades för 
första gången på Oscarsteatern. Ghost 
syntolkades på Chinateatern och 
Drottningens juvelsmycke i Helsing-
borg. Stockholm filmfestival erbjöd 
en mängd filmer och året avslutades 
med Ringaren i Notre dame på Göte-
borgsOperan.

2019 i januari släpptes det första num-
ret av e-tiningen Allt Om Syntolkning. 

Hans och Greta syntolkades 
i samband med en kurs i syn-
tolkning på Svenska Teatern 
i Helsingfors. Drottningsylt i 
Skärhamn och Matilda på Mal-
mö opera. I Trollhättan blev det 
Return to the forbidden planet 
och Little shop of horror på 
Göteborgs Stadsteater.  Lola i 
Vara och Påklädaren på Storan 
i Göteborg. Sommaren startade 
med Hönor och svärmeri i Larv, 
Romeo och Julia på Hägnan i 
Gammelstad i Luleå samt Tras-

sel på Krusenstiernska. Jeppe på 
berget i Tjolöholm, Lotta på Liseberg, 
Den osalige i Gunnebo och Var god 
dröj i Helsingborg. En värsting till sys-
ter på Chinateatern och Happy ending 
i Vara. Skönheten och odjuret syntol-
kades fem gånger på Malmö opera. 
Häxorna i Eastwick livesyntolkades på 
Cirkus i Stockholm och Peter Pan2 på 
Intiman även det i Stockholm. Stulen 
kärlek syntolkades både i Karlstad och 
Karlskrona. Året avslutades med En 
julsaga, isdans på Liseberg.

Peter Lilliecrona

Politikertalen i Almedalen har syntolkats ett par år - i varierande väder.



När jag fick dövblindhet mitt i livet, så 
tänkte jag att det var världens under-
gång. Jag som var yrkesverksam som 
lastbilschaufför, älskade att köra mo-
torcykel och syssla med musik, tänkte 
att synen och hörselns bortfall skulle 
innebära att livet också skulle ta slut. 
Men livet tog inte slut, och sakta men 
säkert så började kampen för att återta 
det. 

Plötsligt så insåg jag att den största 
utmaningen var inte den funktionsva-
riation som jag hade fått, utan hur li-
vet i dagens samhälle såg ut med den. 
Utanförskap och diskriminering kom 
hand i hand med min nya livssituation 
och jag insåg att jag hade ett val att 
göra. Antingen ge upp, och faktiskt 
låta livet ta slut med att inte längre 
vara en del av den, eller börja kämpa. 
Valet var rätt enkelt och plötsligt så 
började jag kämpa för mina rättighe-
ter och även för att det svenska sam-
hället skulle få en mer jämställd och 
rättvis syn på allas lika värde - oav-

sett vilka utmaningar du har i livet. I 
denna kamp så följde mycket bakslag 
och sorg, men också glädje och nya 
erfarenheter. Jag lärde mig snabbt att 
om jag skall lyckas åstadkomma nå-
got så måste jag komma på nya sätt 
att gå åt problemen. Problemen som i 
detta fallet handlade om utebliven as-
sistans, dövblindtolkar och stöd i det 
vardagliga livet.

Jag tror på att man måste gå åt livets 
problem på olika sätt. Faran är att om 
man fastnar i ett spår är just att man 
fastnar. Men med ett flexibelt tänk och 
modet att våga tro på sina egna tankar 
och idéer är oerhört viktiga nycklar 
om man skall komma framåt. Så jag 
valde att tro på att konsten skulle bli 
ett sätt att sprida kunskap, där jag ska-
par figurer genom trasiga vita käppar. 
Jag valde att tro på att min förmåga 

att föreläsa kunde ge ett viktigt bud-
skap till mina åhörare. Jag valde att 
tro på att mitt koncept med Deafblind 
Challenge, där jag genomför äventyr 
som ingen med dövblindhet har gjort 
tidigare, kunde skapa möjligheter att 
sprida kunskap samtidigt som jag får 
möjligheten att testa mina egna grän-
ser. Jag valde tro på mig själv. 

Detta vill jag ge dig som läser detta, att 
våga tro på dig själv, våga tro att du 
kan göra skillnad - både för dig själv 
och för andra. För om du gör det, så 
kommer livet att få ett mycket trevli-
gare ljus över sig, och utmaningarna 
behöver inte längre vara oövervinner-
liga. 
För det kommer aldrig fin-
nas någon annan som du. 

Torbjörn Svensson
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Jag föddes med en grav dubbelsidig 
hörselnedsättning 1983 och 2012 di-
agnostiserades jag även med ögon-
sjukdomen Retinitis Pigmentosa 
(RP), eller rättare sagt Usher Syn-
drom typ 2. 
Efter den diagnosen beslutade jag 
mig för att sätta mig ner och skriva 
ut om alla känslor och tankar om 
mitt liv för att så lätta på ”trycket”.
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”Utanförskap och diskriminering kom hand i hand”



Efter flera år av livesyntolkning i de 
flesta arenorna runt om i Sverige 
blev den 2014 dags att sända syn-
tolkning ut till alla framför TV:n.

I slutet av 2013 fick Syntolkning Nu 
kontakt med SVT:s projektledare för 
Melodifestivalen, Gunilla Nilars. Man 
bad oss att inkomma med ett förslag 
på hur den syntolkning, vi under fle-
ra år levererat i arenorna, även skulle 
kunna komma TV-tittarna till del. 
Egentligen är det ingen större skill-
nad i förberedelserna och leveransen 
av syntolkningen. Focus är alltid på 
det som hörs och visas. Syntolkning-
en kompletterar med att berätta det 
som syns men inte hörs, utan att störa 
framträdandet. 
Den 1:a februari har vi förberett allt 
som finns att förbereda. Alla artister 
och programledare har intervjuats. 
Repetitionerna har följts under flera 
dagar och bandade inslag har gåtts 
igenom för att även de kunna syntol-
kas, utan att störa. Allt skall tajmas. 
Vår egna teknik, mixer och hörlurs-
förstärkare är inkopplade och testade. 
Via OB-bussen utanför sänds vår syn-
tolkning till TV-huset i Stockholm och 
därefter ut i etern. Vi har ställt nivåer, 
testat allt som går att testa. 

Vid lördagens publikrepetition sitter 
syntolken i en loge snett bakom scen 
uppe vid taket. Ser det som sänds ut 
och testar sina anteckningar. 
En annan syntolk sitter nere i arenan 
och där livesyntolkar för personer på 
plats.
Så närmar sig klockan 20:00. Alla är 
spända och förväntansfulla. Signatu-

ren hörs och jag som ansvarig produ-
cent för syntolkningen lyssnar på det 
som sänds. - Hej och välkomna till 
Melodifestivalen från Malmö  som i år 
även syntolkas i TV. Först lite reklam 
från Marabou och .... 
Jag hör inget mer, förstår att något är 
galet och ser att den TV-skärm som 
vi använt under hela repetitionsar-
betet nu endast visar reklam. Arenan 
har nämligen inga rättigheter att visa 
TV-sändningen. 

Jag försöker uppmärksamma syntol-
ken på det hela. Pekar på TV:n, ska-
kar på huvudet och visar på fönstret 
och nickar. Hon reser sig upp och föl-

jer med till fönstret. Förstår att något 
blivit fel och professionellt börjar hon 
stående att syntolka. 

Ett problem var att då hon reste sig 
hamnade hennes mikrofon under nä-
san. Jag får ett SMS från TV-huset, - 
Har ni storm i arenan? Jag lyssnar i 
medhörningen och förstår.  Påkallar 
syntolkens uppmärksamhet, som lyss-
nar i mina lurar med hög volym. Då 
sänker hon istället rösten. Jag skriver 
på en lapp vad som är galet. Hon för-
står och resten är historia som man 
brukar säga.

Peter Lilliecrona

Melodifestivalen med storm i örat
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Taggade syntolkar inför den allra första TV-sända Melodifestivalen med syntolkning från Malmö Arena 2014.

23
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MALMOOPERA.SE

AKTUELLA SYNTOLKADE 
FÖRESTÄLLNINGAR

Skönheten och odjuret, Tosca 
Orfeus i underjorden, Allsång på Operan

               En midsommarnattsdröm

 
SYNTOLKADE FÖRESTÄLL-
NINGAR SÄSONGEN 
2019/2020

EN HANDELSRESANDES 
DÖD 27/2    HEDWIG AND 
THE ANGRY INCH 7/2    
PREKARIATET 19/3    TAR-
TUFFE 15/4

BUFF MALMÖ
FILMFESTIVAL

21–27 MARS
2020

Även med syntolkning
 & uppläst text!

buff.se
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