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Här kan vi med glädje utge ett specialnummer 
som endast finns att läsa på dovastidning.se. I 
specialnumret ser vi tillbaka på 2019. Vi har valt 
ut det bästa ur sex nummer av papperstidningen 
som vi producerat i år och som vi anser speglar 
2019 på ett rättvisande sätt.  Profiler som satt 

avtryck. Händelser som säger en del om vår nutid. Skeenden som lär 
gå till historien.   

Vi har även tagit reda på vilka som är de tio mest lästa artiklarna 
respektive sedda webb-tv-klippen på dovastidning.se. Listorna finns 
på sidorna 56-57. Som redaktör är resultatet något överraskande. 
Men samtidigt ganska väntat. Vi vet som bekant att goda berättelser 
och historier ofta går hem hos läsarna och att nyheter som påverkar 
många skapar engagemang. Ett exempel är Sarah Remgrens krönika, 
“Arbetet och den gamla Sarah var som siamesiska tvillingar”. En 
stark teckenspråkskrönika som finns att se på webben.  

Nu väntar ett nytt decennium runt hörnet: 2020. En spännande tid 
som kommer att utmana våra levnadssätt. Vi blir mer klimatsmarta. 
Tekniken fortsätter att utvecklas i ett snabbt tempo. Vad kommer 
artificiell intelligens att ge oss för möjligheter? Hur uppkopplade 
kommer vi att vara när nästa generations mobilnätverk, 5G, har 
kommit att bli etablerat? Blir det mer distanstolkning? Kan vi möta 
en digital läkare i appen via en teckenspråkstolk? Hur kommer det 
svenska teckenspråkets ställning att se ut? Ett språk som blir erkänt 
för vad det faktiskt är, inte i en kontext för funktionsnedsättning 
och tillgänglighet utan i en kontext för språk och kultur? Vi kommer 
att göra vårt yttersta att fortsätta utge god journalistik på svenskt 
teckenspråk och svenska från när och fjärran även under 2020-talet.

Vi vill önska er alla ett riktigt Gott Nytt År! På återseende i 
papperstidningen som är ute i februari. 



LARS KRUTH 1920-2019
Extra sidor om den svenska dövrörelsens nestor



Lars satsade allt sitt krut på teckenspråket
Att just han, Lars Kruth, kom att bli en av de absolut 
största profilerna i svensk dövhistoria är nästan en 
osannolik historia, ett ödets nyck. Tomas Lagergren 
skriver ett porträtt av dövrörelsens ideolog och nestor, 
Lars Kruth, som gick bort den 11 februari, 98 år gammal. 

Lars Kruth, dövrörelsens ideolog och nestor, styrde upp 
SDR så det blev ett förbund att räkna med.  Han skapade 
den nya moderna dövrörelsen genom att utbilda döva i bl.a. 
föreningskunskap; ur detta kom det fram en ny generation av 
medvetna döva. SDR började nå samförstånd med myndigheter 
och uppvaktade politiker. Förbundet fick en stark legitimitet. 
På så sätt lades en viktig grund för framtida generationer: 
rätten till utbildning på teckenspråk möjliggjordes genom att 
starta Västanviks folkhögskola i Leksand på 1960-talet. Även 
tolktjänsten startades under andra halvan av 60-talet. Kronan 
på verket skulle dock dröja till den 14 maj 1981 då riksdagen 
erkände svenskt teckenspråk som ett fullgott språk och senare 
bli ett undervisningsspråk i alla dövskolor i Sverige. 

Han föddes hörande 1920 på Månsgården i byn Åsan i Jämtland 
under enkla förhållanden. Hans far Abraham arrenderade 
gården av kommunen. Skogen fick familjen bara avverka för 
husbehov så han fick jobba på avverkningar i trakten för att få 
in pengar. Sedan levde de på det som jordbruket gav. Senare 
flyttade pappan till Amerika. Hans mor Anna stannade kvar med 
barnen i Sverige. Tuffare blev det när Abraham slutade sända 
hem pengar. Och han kom aldrig tillbaka. Mamman tog sig fram 
genom att jobba hos bönder som bl.a. mjölkerska.  

I sin bok En tyst värld - full av liv berättar Lars Kruth om tiden i 
byskolan: hur han fick se på när de besuttna barnen fick sitta i ena 
bänken med rejäla smörgåsar med korv, ost, ägg medan Kruth 
som tillhörde torparbarnen satt i den andra bänken med kallgröt 
som pålägg till lunch. Ibland kunde de lyxa till det med stekta 
abborrar som de fångat själva. Han fick även se hur lärarinnan, 
den enda i byskolan som delade sin tid mellan klasserna, ägnade 
mer av sin tid åt storböndernas barn. Dessa upplevelser blev 
nog avgörande för Kruths personliga kamp för en bättre och 

Dövrörelsens nestor och ideolog Lars Kruth 1920-2019:
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rättvis utbildning. Att den kampen skulle gälla just döva och 
hörselskadade barn kan man tacka en annan minoritetsgrupp i 
Sverige för; samerna i Oviksfjällen. En gång om året vandrade 
flera tusen renar ned från fjällen, vilket var en mäktig syn. Och 
nyfikenheten för den stundande renslakten i Kloxåsen, en by åtta 
kilometer från Åsan, var för stor. Året var 1930.

Han smet iväg när hans mamma var ute i ladugården för att 
mjölka kon och geten. Hon hade sagt nej till honom för vädret 
var för kallt. Lars hjälpte till att dra färdigstyckade renkroppar 
dit uppköparna var. När han kommit hem var han ordentligt 
nedkyld och blev sjuk i veckor och i omgångar. Läkarna stod 
handfallna. 

En morgon i maj 1931 fick lärarinnan för sig att bota Lars med 
vätesuperoxid. Hon tvingade i honom en stor sked. Resultatet 
blev att vätesuperoxiden kokade ut genom öronen och Lars blev 
döv. Efter att levt allt mer isolerat i byn; han fick sitta längst bak 
i skolan, läsa och skriva för sig själv i ett år, mötte han byns nya 
präst som kände till dövskolan i Härnösand. 

Han såg till att Lars fick börja där 1932. Då 
öppnades en ny värld för honom; Skolgården var 
full av barn som tecknade. Han fick lära sig ett 
nytt språk: teckenspråk. Det språket skulle bli 
nyckeln till allt för döva – och honom själv. Nu 
kunde han vara delaktig igen. 

Orättvisa skydde han. Eleverna fick på 
söndag-arna en brödskiva, choklad och ett par 
kakor. Veckans ljuspunkt från köket. Men så var 
det inte för alla. De mindre eleverna åt inte upp 
kakorna utan la undan dem och när de kom ut 
måste de ge kakorna till de äldre eleverna i 7-8:e 
klass. Annars väntade prygel. När Kruth själv 
kom in i 7:e klass stoppade han detta oskick med 
risk att bli uppklådd av de äldre eleverna. 

En annan gång stod han upp för en fadder i klass 1 som tappat 
bort en vante en kall vinterdag. När han bad eleven gå till en 
vårdarinna och be om att få låna ett annat par tills de hittat den 
vante som försvunnit, blev eleven slagen så att näsan blödde. 
Lars Kruth blev ursinnig och gick upp till rektorn. Att gå upp 
mot lärare och rektorer på den tiden, det var att riskera mycket. 

Hur det gick? Rottingar samlades in. Rektor Löfgren blev illa 
berörd av händelsen och lät personalen förstå att all aga från och 
med nu var förbjuden.

Barnen kom till dövskolan språklösa. Begreppet “de sju vita 
åren” kommer från att barnen först vid sju års ålder fick ett 
språk och med språket en gemenskap. Äldre elever lärde de 
yngre teckenspråk. Därför kom många att älska sin dövskola 
även om den hade stora brister. Som själva undervisningen. Den 
genomfördes via tal. Teckenspråket var förbjudet i klassrummet. 

Lars Kruth som redan lärt sig läsa innan han blev döv förstod 
hur priviligierad han var. Han såg att mycket värdefull tid 
slösades bort under utbildningen. Eleverna kunde lära sig tala 
hjälpligt men de lärde sig inte ordens innebörd. När han läste 

böcker och återberättade dem för sina skolkamrater såg han hur 
de sög in kunskap och tog del av innehållet. 

Det stod klart för honom: teckenspråket måste vara under-
visningsspråket i skolan. 

Efter skolan i Härnösand var han utbildad skomakare men 
fick inget jobb. Han började yrkesskolan i Vänersborg 1938 och 
utbildade sig till snickare. På sommarloven under utbildningen 
jobbade han som dräng hemma i Jämtland. Just snickare skulle 
han komma att arbeta som ända fram till 1967. 

In i dövrörelsen kom han ofrivilligt (!). Innan han klev av tåget 
i Vänersborg hade han redan valts in i Idrottsföreningen Viljan. 
Ryktet hade gått om Kruth. Väl i styrelsen insåg han hur korrupt 
det var: skolledningen la sig i föreningen. Ordföranden vågade 
inte opponera sig utan rättade sig efter deras önskemål. Att få 
igenom demokratiska beslut var omöjligt. Kruth såg till att det 
blev ändring. 

På yrkesskolan var många dåligt grundutbilda-
de. Endast ett fåtal av dem kunde läsa igenom en 
dagstidning. Nivån på de teoretiska lektionerna 
blev därför så låg att han läste på Hermods (ett 
utbildningsföretag som bedrev undervisning via 
brevkorrespondens) som privatist istället. Andra 
elever fick veta det och ville lära sig algebra. 
Kruth ledde en studiecirkel. Bara en av lärarna 
på yrkesskolan trodde på det. När kursen var klar 
hade alla 24 kursbrev avklarats med högsta betyg. 
Det var för Kruth ännu ett bevis på att teckenspråk 
var en framgångsfaktor i undervisningen. 

Han flyttade hem till Jämtland. Där åter-
uppväckte han Jämtlands dövförening 1940. År 
1951 blev han suppleant i SDR:s förbundsstyrelse. 
1953 avancerade han till ledamot. Nästa 

kongress, 1955, arrangerades på hans hemmaplan – Östersund. 
Omröstningen om ordförandeposten var dramatisk: Osvald 
Dahlgren och Lars fick 20 röster var, tre röster saknades. Då valde 
Osvald att ta tillbaka sin plats och blev vice ordförande i stället. 
Än en gång bestämde livet åt Lars Kruth, som blev ordförande 
– detta var hans öde: att ta kampen för döva. Med hans intåg i
SDR började vägen mot ett samförstånd med “de dövvårdande
myndigheterna” som man kallade t.ex. Skolöverstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, dövpräster etc. Det gav snabbt resultat.
Redan nästa kongress, 1957, dök myndighetsrepresentanter upp
och därmed fick SDR en större legitimitet som organisation. Och
man började uppvakta och träffa politiker.

En folkhögskolekurs i föreningledarskap hölls på Brunnsvik 
1958 med ekonomiskt stöd av LO. Kursledarna var döva, bl.a. Lars 
Kruth själv. Deltagarna var från dövföreningar i hela Sverige, 
vilket gav resultat i förbundets arbete på sikt då fler fick kunskap 
i hur en förening skulle skötas och dylikt. Detta var början till 
en egen folkhögskola, som senare byggdes upp på Carlborgsons 

Lars persontecken.
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gård uppe i Västanvik vid Siljan i Leksand på 60-talet. Lars 
Kruth slutade 1967 som snickare och blev anställd på förbundet 
som studiekonsulent för att på heltid ägna sig åt utbildningsfrågor. 
Det var tydligt: när döva fick gå kurser där ledarna var döva och 
kunde teckenspråk gick det fort. 

Dövrörelsen började bli en kraft man kunde räkna med. 
Framgångarna kom en efter en: 1968 startades tolktjänsten, 
vilket var en delseger för Kruth, som såg det som att man 
indirekt erkände teckenspråket. Det var i mötet med pragmatiska 
politiker på 60-talet som ett flertal dörrar öppnades. Lars Kruth 
fick lära känna flera ministrar. Socialminister Sven Aspling 
fick han särskilt bra kontakt med. Men just i tolkfrågan var det 
jordbruksminister Ingemund Bengtsson som var nyckeln till 
hur tolkverksamheten skulle finansieras. Istället för att låta 
statsapparaten mala på med utredningar som kunde ta flera 
år, föreslog han att det kunde tas pengar från budgetposten 
för tekniska hjälpmedel till tolkverksamheten. Sagt och gjort. 
Därmed kunde riksdagen besluta om detta snabbt.

1970 arrangerade SDR det numera legendariska Uppsala-mötet 
där 200 av 400 åhörare var föräldrar till döva barn. Ett antal 
experter talade om betydelsen av teckenspråk för deras barn. 
Många tårar fälldes i salen. Efter det fick man över föräldrarna 
på sin sida och SDR kunde ha ett allt tätare samarbete med 
Riksförbundet för döva målsmän (idag DHB).

Kruth tryckte på och ville få fram forskning kring döva 
och teckenspråk. Han betonade gång på gång att det aldrig 
kunnat bevisas vetenskapligt att talspråket skulle ödeläggas av 
teckenspråket och blev bönhörd. Just teckenspråksforskningen 
startades på 70-talet med Brita Bergman i spetsen, som senare 
blev världens första professor i ämnet. De bevisade det Lars Kruth 
och alla döva före honom visste: teckenspråket är ett riktigt språk. 

Han var visionär och inte rädd för att lägga fram sina idéer. 
Samtidigt följde han en tydlig röd tråd. Och han var före sin tid. 
Han skrev om värdet av PR redan 1962 (se texten på sidan 5) långt 
innan svenska företag började satsa på PR.

Inte alla visioner vann han gehör för: en var om att SDR inte 
bara vara ett förbund för döva utan för alla teckenspråkiga. Så 
han förslog att förbundet skulle bli ett teckenspråksförbund och 
få in andra grupper som behöver teckenspråket i sin vardag, t.ex. 
hörselskadade. Men det föll inte alla i smaken. “Det var som om jag 
öppnade en burk surströmming i rummet” berättade han om när 
han lanserade idén för styrelsen att förbundet skulle byta namn. 
En del gillade idén, medan andra tyckte att dövas identitet skulle 
försvinna om man bjöd in andra grupper i förbundet. 

1980 blev Lars Kruth utnämnd till hedersdoktor vid Stockholms 
universitet för sitt livslånga arbete för teckenspråket. Det var 
en signal om vad som komma skulle: kampen skulle krönas 
med att teckenspråket erkändes av riksdagen 1981 och blev 
undervisningsspråket i dövskolorna från och med 1983. När alla
jublade varnade Lars Kruth för att helt slappna av, för då skulle 
 “oralspöket” komma tillbaka. Det fanns mycket kvar att arbeta 
med, menade han. 

Lars Kruth återkom till SDR som ordförande 1983-86 när SDR 
hade fått en ekonomisk skattesmäll, som avskrevs helt. 1989 
instiftade SDR en utmärkelse i Lars Kruths namn, Kruth-
medaljen. Den delas ut till de som personer som gjort stora 
insatser för döva. Lars Kruth fick medalj nummer 1. 

Efter åren på SDR trädde han tillbaka och undvek att lägga sig i 
och tycka till om förbundets intressepolitiska arbete. Han tyckte 
att det var dags för andra att ta över. På kongresserna var han 
dock en ständig gäst. Men 2009 gjorde han ett undantag – han 
bad som åhörare att få ordet, gick upp och argumenterade för 
motionen för att SDR skulle genomföra en sanningskommission 
som skulle arbeta för döva som drabbats av förtryck före 80-talet. 
Styrelsen som hade yrkat på avslag på motionen tog tillbaka 
det och följde Kruths linje. Det skulle bli hans sista offentliga 
intressepolitiska insats. 

Lars Kruth föddes hörande och blev döv vid tio års ålder. Han 
kunde lika gärna ha försvunnit in i ett anonymt Svensson-liv, med 
ett arbete, familj och nöjt sig. Och det bortom dövvärlden då han 
förmodligen kunnat ta sig fram hjälpligt med sin goda svenska 
och talförmåga. Men det är som om det var förutbestämt. Att han 
skulle få ägna sitt liv åt att lägga hela sitt krut på teckenspråket 
för dövas sak. Hans visionära idéer skapade den moderna 
ideologi som man kan se i Sveriges Dövas Riksförbunds arbete 
idag: rätten till utbildning på teckenspråk är nyckeln till allt. Han 
fick med sig folk och de med honom skapade en dövrörelse som 
man kunde räkna med, som stod upp för döva och teckenspråket. 
Det är en otrolig livsresa han gjort. 

Och den gjorde han med ett orubbligt patos, civilkurage och 
en rejäl skopa jämtsk envishet. För det är dövrörelsen och hela 
Dövsverige honom evigt tacksam.

Tack Lars, för allt!
Lars Kruth efterlämnar sig hustrun Åsa och barnen med  

familjer.                            text: tomas lagergren   
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Lars Kruth i sitt älskade Jämtland. Parallellt under sin första period 
som ordförande i SDR (1955-67) bodde han i Tandsbyn och jobbade 
heltid som snickare till vardags. FOTO: SDR-Video



Lars skrev mycket i Dövas Tidning, som då hette SDR-
Kontakt mesta delen (1958-1995) av hans aktiva tid på 
SDR. Han var till och med tidningens redaktör en kort 
period, 1970 och 1972-1973. 

Här visar vi en av de många ledare han skrivit. Just 
denna, där han skriver om betydelsen av Public relations, 
PR, visar särskilt på vilken visionär person och hur före 
sin tid han ofta var. PR var något som svenska företag 
började satsa på långt efter 1962. 

PUBLIC RELATIONS (av Lars Kruth i SDR-Kontakt nr 1 1962):
För att bland den stora allmänheten och tidningarna skapa 
förståelse för de dövas sak måste förbundet på ett helt annat 
sätt än förr gå in för public relations. Detta ord som man brukar 
förkorta till P. R. och är ett sammanfattande ord eller namn på 
de kontakter en organisation har med allmänheten, pressen 
och myndigheterna samt den planmässiga påverkan av dessa 
kontakter, med vilken man söker vinna största möjliga fördel för 
organisationen. 

Vår tidning har en stor uppgift att fylla i fråga om detta arbete. 
Att de döva även i vår upplysta tid ständigt stöter på svårigheter 
när de vill uppnå något, som för de hörande är självklara 
saker som t. ex. körkort, beror främst på att allmänheten och 
myndigheterna har så liten kännedom om de döva. Gamla 
fördomar och föreställningar finns fortfarande kvar. Om SDR och 
de dövvårdande myndigheterna långt tidigare gått in för saklig 
upplysning om de döva och deras problem skulle situationen i dag 
varit ljusare på många områden.

Att SDR åtagit sig att arrangera den fjärde världskongressen 
för döva är ett led i denna upplysningsverksamhet. Den fjärde 
världskongressens mål är givetvis i första hand att  skapa förståelse 

för de underutvecklade ländernas millioner döva. Men kongressen 
kommer också belysa de problem de döva har i vårt land, ty en 
kongress av denna storleksordning kan ej gå allmänheten spårlöst 
förbi. SDR måste nu både före och efter kongressen gå in för en 
omfattande public relationsverksamhet. All dylik verksamhet drar 
stora kostnader men på lång sikt är det väl använda pengar. 

Jag kan lugnt fastslå att om vi överhuvudtaget ska nå de 
uppsatta målen inom rimlig tid måste vi som första åtgärd gå in 
för en kontinuerlig upplysningsverksamhet och då inte enbart mot 
den stora hörande allmänheten utan även bland de döva själva. 

Inbakningen av SDR-kontakt som beslutades av Umeå- 
kongressen är ett stort steg i rätt riktning. Att organisationer som 
De vanföras riksförbund och Hörselfrämjandet lyckats uppnå 
ett så omfattande stöd för sin verksamhet beror främst på att de 
målmedvetet gått in för public relations. Dylik verksamhet hjälper 
inte bara den egna organisationen utan i ännu högre grad de lokala 
föreningarna som får det lättare att uppnå kommunalt stöd för sin 
verksamhet.

För några år sedan slog SDR:s styrelse in på en ny kurs som är 
helt inriktad på att skapa goda relationer med de dövvårdande 
myndigheterna. Utan ett gott och ärligt samarbete med dem, som 
av myndigheterna utsetts att sköta dövvårdsärenden blir vårt 
arbete utan resultat. Olika statliga instanser kommer nu att hjälpa 
oss med arrangemangen av den fjärde världskongressen genom 
att de har representanter i kongresskommittén. 

Vi bör nu i samråd med dövvården utarbeta en folder med 
saklig upplysning om de döva och deras problem och denna folder 
bör spridas ut över hela landet och då främst till olika statliga, 
kommunala institutioner samt till läkare, skolor, m.m. Vi bör även 
att försöka få press, radio och TV att medverka.

       sammanställning: tomas lagergren   

Lars Kruth – en flitig ledarskribent
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1. Hedersdoktor. Den 19 september 1980 inne i Blå hallen på
Stockholms stadshus: Promoveras till hedersdoktor vid Stockholms
universitet för hans livslånga arbete för svenskt teckenspråk.
2. Västanviks folkhögskola. Kruth flankerad av dövprofilen och
sedermera också SDR:s ordförande under många år: Lars-Åke “Låw”
Wikström, som då var lärare på skolan.
3. Agitator. Kruth talar på extra kongressen 1967. Tolken bakom
honom är Astrid Fredriksson, som var en av de första tolkarna som
kunde ha det som anställning och tolkade åt SDR i många år.
4. Dörröppnare. Kruth och Ingemund Bengtsson firar SDR:s
50-årsjubileum 1972. Bengtsson var jordbruksminister och ansvarig
för statens bidrag till tekniska hjälpmedel. Han föreslog att man
använde den budgetposten, varvid riksdagen snabbt kunde besluta att
döva skulle få tolkservice med start den 1 juli 1968.
5. Glöden. “Döva ska synas i samhällsdebatten!”, menade Kruth och
var själv en aktiv debattör.
6. SDR:s kongress 2009. Den sista kongress han gästade. Då hade han 
varit med varje sammankomst sedan 1951. Här med en annan veteran: 
Karl-Erik Karlsson, som även han varit aktiv i SDR i olika roller.
7. SDR-Video. Kruth var med och startade upp SDR:s videoverksamhet
1974. Harry Fredriksson som skymtas bakom Kruth på bilden, var
en förgrundsfigur i SDR under 60-70-talen. Förbundet satsade
miljonbelopp i verksamheten, som idag är SVT Teckenspråk.
8. Barn och teckenspråk. Lars Kruth brann för döva barns rätt till
teckenspråk och rättvis utbildning. Här med elever vid ett besök på
Åbo dövskola 1961.
9. Livskamrat. Lars Kruth med sin hustru Åsa. De gifte sig i Siljansnäs
den 21 december 1969.

4 5

6 7
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Jag beundrade Lars Kruths sätt att argumentera 
och föra fram SDR:s åsikter i möten med ansvariga 
myndigheter. Det var spännande att tolka Kruth. 
Han var mycket kritisk i vissa sammanhang men 
avslutade alltid lugnt och övertygande. 1968 
uppvaktade Kruth utbildningsminister Moberg 
angående behovet av en egen folkhögskola för 
döva. Moberg var mycket förkyld och på dåligt 
humör. Han avfärdade direkt SDR:s begäran men 
Kruth argumenterade som vanligt. Resultatet blev 
till slut Västanviks folkhögskola. Efteråt hade Lars 
roligt åt Mobergs korviga raggsockor.

Ann-Marie Snow,
pensionär, tidigare tolkchef 
i Västmanland och tolk åt 
Lars Kruth 1967-80

SDR hade förbundsstämma i Leksand i maj 1980. 
Sten Ulfsparre och jag var på plats och hade 
precis fått beskedet att humanistiska fakulteten, 
på förslag från Avdelningen för teckenspråk, 
nominerat Lars Kruth till hedersdoktor. Sten 
överlämnade ett brev till Lars, som ledde 
stämman. Lars lade undan brevet men Sten sade: 
”Nej, öppna brevet nu!”. Lars läste brevet och 
höll på att få dåndimpen. Förbundsordförande 
Bengt-Olof ”Bom” Mattsson tog brevet och läste 
högt för ombuden. Då jublade alla på stämman 
över att Lars hade blivit utsedd till första döva 
hedersdoktor!

Lars Wallin, pensionerad 
teckenspråksforskare, 
Stockholms universitet

På SDR:s förbundsmöte diskuterades förslaget 
att Västanviks folkhögskola skulle byggas 
ut. Flera ombud ifrågasatte förslaget. De var 
oroliga för att det skulle bli alltför dyrt. Lars blev 
upprörd. Han menade att det var viktigt att döva 
skulle få utökade utbildningsmöjligheter och 
därmed få större chans att få jobb eller studera 
vidare. Lars sade även att förbundet genom sitt 
kontaktnätverk skulle kunna bära ekonomin. Till 
sist ändrade sig ombuden. I övrigt var Lars en 
fin person. Han talade aldrig illa om andra och 
strävade alltid efter att vara saklig. Imponerande. 

Karl-Erik Karlsson
SDR:s ordförande 1979-83

2001 kom jag till Leksand för att studera. Jag fick 
då lära känna Lars Kruth. Han var ett okänt namn 
för mig innan. 2002 var Kruth och jag med som 
ombud från Dalarnas Dövas Förening (DDF) på 
SDR:s kongress 2002. Han som det äldsta ombudet 
från DDF och jag som det yngsta. Samarbetet gick 
smidigt tack vare honom. Han visste precis hur 
allting skulle skötas. Under kommande år brukade 
vi träffas när jag behövde prata eller när det hade 
hänt något. Då kom han alltid med kloka tips. Han 
sa att om kampen kändes motig så var det okej att 
ta paus och sedan återuppta kampen.

Julia Kankkonen
egenföretagare och 
utvecklingssamordnare 
Västanviks folkhögskola

Lars Kruth argumenterade för att SDR skulle bli 
ett teckenspråksförbund, Gum Anders Andersson 
argumenterade mot (han var SDR:s ordförande 
1986–1992). Det var en spännande debatt som fick 
mig och många andra i publiken att vidga synen 
och tänka till. Vi fick fundera på varför SDR skulle 
bli ett teckenspråksförbund eller fortsätta att vara 
ett dövförbund. Det var nyttigt. Gum Anders linje 
vann. Lars såg inte särskilt besviken ut utan tog 
istället det med ro. Både han och Gum Anders var 
debattglada och höll en respektfull ton. 

Stig Kjellberg
anställd hos SDR 1983-2017, 
senast som kanslichef

Jag fick lära känna Lars redan i mina unga år. Genom 
åren fördjupades vår vänskap. Jag fick ta del av 
hans kunskaper om dövrörelsen och teckenspråk. 
Han var en förebild för mig. Som studiekonsulent 
på SDR fick jag följa Lars på flera resor, bl.a. till 
Dövas Nordiska Råds möte i Helsingfors 1982. 
En rolig händelse var när vi tittade på en tv-gala. 
Syftet med galan var att samla in pengar till 
bygget av Ljusa huset (som i dag huserar finska 
dövförbundet). Då bjöds vi på tal och musik. Ett av 
numren var hård rock. Ljudet var så högt att Lars 
sade ”Nu har jag blivit hörande”. 

Ingvar Edwall
mångårig aktiv i SDR och 
vän till Lars Kruth

I samband med min undervisning på Västanviks 
folkhögskola på 1970-talet brukade jag gå upp 
till Lars i förbundshuset och berätta vad jag 
skulle föreläsa om. Vid flera tillfällen var han 
med på mina lektioner och höll sig på så sätt 
orienterad om vad som hände i forskningen. 
SDR utnyttjade forskningsresultaten i kampen 
för teckenspråket. Lars hade redan på 1950-talet 
efterlyst forskning. Han menade, att om man 
började forska om teckenspråk skulle dövas krav få 
stöd, teckenspråket erkännas som dövas språk och 
användas i undervisningen av döva. Lars fick rätt.

Brita Bergman
professor emerita i 
teckenspråk, Stockholms 
universitet

Under min tid som journalist på Dövas Tidning kom 
jag ofta i kontakt med Lars Kruth. Vilken fråga jag 
än ställde kom alltid ett genomtänkt svar tillbaka. 
Han var korrekt och satte inte sig själv i centrum.  
Lars var också en tänkande människa. Jag minns 
mycket väl när teckenspråket blev erkänt som 
språk. Vi var då samlade på SDR-kontoret, firade 
och var glada. Lars kom fram till mig och sa lite 
försynt: ”Oralismen är inte död. Den kommer att 
dyka upp i nya skepnader framöver”. Lars engage-
mang för dövas rättigheter vilade aldrig.

Lennart Tjärnström
journalist och redaktör 
Dövas Tidning 1980-2008

När jag blev anställd hos SDR 1984 var mycket 
nytt för mig trots att jag hade döva föräldrar. 
Lars Kruth lärde mig om dövas historia, liv och 
levnadsvillkor, om dövas rätt till språket, kulturen, 
tillgänglighet och utbildning. När vi uppvaktade 
regeringen och riksdagen blev jag imponerad av 
Lars Kruths sätt att lägga fram de problem och 
förslag till åtgärder som han redovisade. Han 
ingav respekt och bemöttes med respekt. Han 
gav mig kunskap och insikt som betydde mycket 
för mig personligen och i mitt fortsatta arbete på 
SDR. Han var en sann mentor.

Gunnel Sträng
intressepolitisk sekreterare 
hos SDR 1984–2001

Vilket är ditt starkaste minne av Lars Kruth?

sammanställning: niclas martinsson



Ett av Lars Kruths barn, Sven, höll ett tal på minnes-
stunden i Eskilstuna den 8 mars. Här återger DT talet i 
sin helhet. 

Jag är så glad att mamma, min syster Anna och jag fick spendera 
pappas två sista dygn i livet tillsammans. När pappa precis hade 
dött, satt vi kvar inne i rummet tillsammans med honom i en 
timme. Sen gick vi ut i korridoren så att sköterskorna skulle 
kunna göra i ordning pappa; byta kläder, ta bort alla slangar, 
kamma håret och göra honom fin. Jag frågade då mamma 
om vi inte borde lägga ut något på Facebook om att pappa har 
dött eftersom han var en offentlig person i den teckenspråkiga 
världen. Mamma sa självklart. 

När vi sedan kom hem till mamma 1,5 timme senare och gick 
in på Facebook, fanns det över 177 inlägg på SDR:s Facebook-
sida. Vi gick in, läste och blev helt överväldigade över alla fina 
ord om pappa och vad han hade betytt för personerna som skrivit 
inläggen.

Jag kommer ihåg när jag var liten, då spenderade vi mycket tid 
på Västanviks folkhögskola. Då kom det alltid fram, vad jag då 
tyckte var, en massa tanter och farbröder. De sa vilken fantastisk 
pappa jag hade och att jag skulle vara stolt över att ha en sådan 
pappa. Jag var verkligen stolt över pappa, det har jag alltid varit. 
Hemma hos oss pratades det alltid mycket om oralismen, om 
ungas rätt till utbildning och gamla personers rätt till vård på sitt 
eget språk, teckenspråket. För mig var pappa lite som Olof Palme. 
Han tog ett helhetsperspektiv och förstod vad man behövde göra 
för att göra skillnad, och han gjorde verkligen skillnad. Han var 
så engagerad och modig.

Men han var även väldigt fördomsfri. Jag kommer ihåg när jag, 
Anna, mamma och pappa åkte utomlands när jag var runt 20. Vi 
var på Kreta, Rhodos och andra ställen och ja, jag hade en lite 
mer extrem klädstil än nu. Jag hade på mig sarong, ett tygstycke 
som du sveper runt midjan som en kjol och en massa andra lite 
mer glamourösa saker. När vi var ute och gick så var det inte 
ovanligt att jag och min syster gick först, mamma och pappa 
några steg bakom oss. Pappa såg reaktionerna på de personer 
som vi gick förbi, de grimaserade och pekade på mig. Då gick 
pappa fram till dem, pekade på mig och gjorde tummen upp. Jag 
är så oerhört tacksam för det, pappa, för du såg alltid människan 
och du brydde dig aldrig om skalet och jag älskar dig för det. 

Pappa kunde också se sig själv och förstå att saker alltid ändrar 
sig över tid. Jag kommer ihåg en gång när min syster åkte bil med 
pappa något år efter att han hade fyllt 70. När de var framme klev 
hon ur bilen och sa ”Jag kommer aldrig att åka bil med dig igen, 
du borde inte ens ha körkort!” Pappa blev jättesur och pratade 
inte med Anna på tre veckor. Sen ringde han henne och sa ”Kom 
hem till oss”. Anna åkte dit och då fick hon hon bilen av pappa. 
Han sa att han inte kommer att köra bil något mer. Det krävs 

– För mig var pappa lite som Olof Palme
mycket för att kunna se detta hos sig själv men pappa förstod 
alltid att allt ändrar sig över tid.

Ett annat tillfälle var när min andra dotter, Pepper, föddes. 
Det visade sig att hon var helt döv. Vi blev erbjuda att operera 
henne så att hon skulle kunna få CI, vi bestämde oss att vi inte 
vill beröva henne möjligheten att hon själv skulle få välja när hon 
blev större om hon ville höra eller inte, så vi sa ja till operation. 
Jag var lite nervös när jag skulle säga det till mamma och pappa 
men de sa att det måste ni bestämma helt själva. 

De var hemma hos oss när Pepper precis hade fått sin CI. 
Pepper stod vid vardagsrumsbordet på morgonen, mamma och 
pappa satt i soffan och såg på när jag satte på henne CI:na och 
sken upp som en sol när hon började höra. Då sa pappa att Pepper 
kommer att bevisa att vi alla hade fel. Det jag tror att han menade 
var en annan sak som han pratade om med mig, han sa att det är 
en kamp som jag har gett upp och det är att SDR istället skulle 
vara Sveriges Teckenspråkiga Riksförbund, för han sa att det är 
teckenspråket som binder oss samman, inte om vi är döva eller 
inte. SDR ska vara till för alla och ingen ska känna sig utesluten.

Pappa, du var en fantastisk förebild! 
– Jag vill också vara lika engagerad och modig som du var
– Jag vill också se helhetsbilden och kunna agera utifrån den
– Jag vill också vara fördomsfri
– Jag hoppas också att jag kommer att ha förmågan att vara

insiktsfull om mig själv och förstå att saker ändrar sig över tid
Men nu har pappa tecknat sitt sista tecken och jag vill tacka dig 

för allt som du har gett så många och jag hoppas att vi kan föra 
ditt arv vidare. 

Tack!  

sven kruth

Sonen Sven Kruth: 
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Den här minnestexten framför jag i egenskap av SDR-ordförande. 
Men jag skriver också för hela förbundet inklusive våra döv-
föreningar och medlemmar. Jag önskar hedra Lars Kruths minne 
genom att ta upp en röd tråd som löpt genom hans tid inom 
förbundet. Det är för mig en ära att få bidra till Dövas Tidnings 
minnesbilaga; en tidskrift som varit honom kär. DT har haft och 
fortsätter att ha stor betydelse för medlemmarna, dövföreningarna 
och förbundet. 

Tidningen var en oumbärlig informationskanal särskilt på 
tiden då tv, internet och sociala medier inte fanns. Den gjorde 
att vi effektivt kunde nå många människor med vårt budskap. 
Tidningen var också en arena som medlemmarna kunde mötas 
på. Själv använde Lars Kruth den flitigt till att dela med sig av sina 
visioner och väcka debatt. 

I dag är tidningen, om än i en annan skepnad, fortfarande lika 
viktig. Den berättar om vad som händer på olika områden som 
politik, föreningsliv och dövas liv. Det är inte bara våra medlemmar 
som läser tidningen utan också utomstående personer, till exempel 
politiker och myndighetsanställda. Att den finns kvar, kan vi till 
viss del tacka Lars Kruth för. 

På 1960-talet var tidningen nedläggningshotad. Kostnaderna 
skenade iväg. Han var med och räddade tidningen genom att 
rekrytera annonssäljare. De hade i uppgift att ringa tänkbara 
annonsörer och bringa intäkter till förbundet. Här använde Lars 
Kruth en av sina främsta styrkor. Det var att han hade en ena-
stående förmåga att hitta folk som kunde sin sak och knyta dem 
till sig. På så vis kunde de hjälpa till att ge dövrörelsen en skjuts 
framåt. I dag skulle vi kalla sådana personer allierade. 

Ett annat exempel på allierade var att Lars Kruth anlitade den  
norska dövpsykiatern Terje Basilier som föreläsare på Uppsala-
mötet 1970. I publiken satt många föräldrar. Det blev starten på 
en attitydförändring hos föräldrar som tack vare norrmannen 
förstod hur viktigt det var med tidig teckenspråksutveckling för 
deras döva barn. 

Ännu ett exempel var teckenspråksforskarna Brita Bergman 
och Inger Ahlgren vid Stockholms universitet. Deras forskning var 
ett viktigt bidrag till att teckenspråket blev erkänt som dövas första 
undervisningsspråk av riksdagen 1981. Därmed blev Lars Kruths 
dröm om en teckenspråkig skola för döva barn uppfylld. 

Lars Kruth lyckades också med att få nationella politiker och 
tjänstemän i regeringen på sin sida. En av dem var Bengt-Olof 
”Bom” Mattsson. Han var sekreterare i den statliga utredningen 
”Kultur åt alla” (den blev klar 1976) och förstod vikten av dövas 
kultur. På 1970-talet grundades exempelvis Tyst Teater. 

Bom kom sedan att bli förbundsordförande för SDR fram till 
1980. Han var en värdefull allierad. Tack vare honom kunde SDR 
lättare få gehör hos kulturdepartementet. De beslöt sig för att 
satsa mer pengar på dövas kultur.   

Lars Kruth kommer för alltid att prägla framtiden
Apropå Lars Kruths förmåga att hitta samarbetsparter. I ett led 
att stärka demokratin i dövrörelsen, som stod honom varmt om 
hjärtat, inledde han genom SDR samarbete med studieförbund. 
Det ledde till många studiecirklar i föreningskunskap för döva och 
att SDR fick ett fint mångårigt samarbete med studieförbund. 

Så småningom grundades dagens Västanviks folkhögskola. 
Skolan utbildade en rad döva, som blev mer medvetna och 
sporrades att fortsätta sin kamp för dövas rätt till teckenspråk, 
utbildning och tolktjänst med mera. De gjorde det via sina 
dövföreningar, som blev allt starkare.  

Själv besökte Lars Kruth, om jag inte misstar mig, SDR:s 
samtliga anslutna föreningar. Imponerande. Hans syfte var att 
stötta och uppmuntra föreningsaktiva, men också att se vilka 
styrkor de hade och hur de på olika sätt kunde användas i den 
gemensamma kampen, exempelvis genom att sitta i en styrelse 
eller arbetsgrupp. Många av dem tog sedan klivet över till SDR på 
nationell nivå. 

Inte bara skolan grundades. Lars Kruth var även med och 
startade en tv-verksamhet vid Västanviks folkhögskola genom 
att anställa tv-kunniga personer. Nu fanns äntligen ytterligare en 
informationskanal – på teckenspråk. Verksamheten växte, fick 
statliga pengar och övertogs sedan av SVT Teckenspråk, som nu 
producerar program för alla åldrar. Exempelvis kan döva barn se 
sagor på teckenspråk. Fantastiskt. 

Nu vill jag knyta ihop den röda tråden. Lars Kruth kunde sägas 
börja som allierad när han började i en dövskola och såg hur 
orättvist behandlade döva blev. Han var som bekant född hörande. 
Sedan blev han döv och kom att hitta många allierade under sin 
tid i dövrörelsen. Inte bara det, Lars Kruth har också fått en rad 
föreningsaktiva i dövrörelsen att lyckas med att få folk på sin sida. 
Många av dem är fortfarande aktiva i dag. 

Vi ska förvalta arvet efter Lars Kruth och utveckla den grund 
som han lagt. Det är att vi ska fortsätta skapa allianser, slåss för 
dövas rätt till teckenspråk och utbilda oss. 

En sak är säker. Det som sker med dövrörelsen i framtiden 
kommer alltid att bära hans 
signum. För det är vi oändligt 
tacksamma. 

Tack för allt du, Lars 
Kruth, gett oss. 

  Åsa Henningsson
                       ordförande SDR
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VÄRLDSKONGRESS I PARIS
Extra sidor om WFD:s generalförsamling och kongress 



World Federation of the Deaf (WFD) hade general-
församling och kongress i Paris 21–27 juli 2019. Samtidigt 
genomled då den franska huvudstaden rekordvärmen. 
Här bjuder vi på åtta sidor från Frankrike. Vi inleder med 
att sammanfatta generalförsamlingen och kongressen.

Kongresscentret i centrala Paris förvandlades till ett tillfälligt 
teckenspråksland. Nästan överallt syntes gestikulerande personer. 
I rulltrapporna, på caféerna och föreläsningssalarna. Lyckligtvis 
fanns luftkonditionering i byggnaden. Temperaturen kröp upp 
till hela 42,6 grader den 25 juli. Så varmt hade det inte varit i den 
franska huvudstaden sedan 1947. Extremvärmen var dock kort 
och intensiv. I slutet av veckan sjönk temperaturen drastiskt, 
nästan symboliskt. Hettan steg när WFD:s generalförsamling 
och kongress inleddes för att sedan kylas ner ordentligt när 
arrangemanget avrundades. 

Som brukligt hade WFD först generalförsamling, sedan 
kongress. 87 delegationer från lika många nationella dövförbund 
kom och representerade sina länder under generalförsamlingen. 
Det var rekordmånga delegationer, vilket världsförbundet jublade 
över. SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, och kassör Ola 
Lundström representerade Sverige. 

Återigen ingen dövflagga En av de heta frågorna under 
generalförsamlingen var om döva slutligen skulle få en flagga 
motsvarande regnbågsflaggan, vilket var efterlängtat av många. 
Frågan hade börjat diskuteras redan i Durban, Sydafrika, 2011. 
Sverige, som drev frågan, tog fram ett förslag till flagga. Det 
vann inte gehör.  2015 behandlades dövflaggan på nytt i Istanbul, 
Turkiet. Två motioner fanns då. Sverige motionerade för att 

bilda en arbetsgrupp inför nästa generalförsamling i Paris 2019. 
Frankrike hade ett färdigt flaggförslag. Sverige fick flest röster. 

Arbetsgruppen, i vilken representanter från fem länder 
ingick, formulerade kriterier för hur en dövflagga skulle se ut. 
En expertgrupp blev tillsatt och kom fram till att endast ett av 
de inskickade förslagen uppfyllde kriterierna. Det kom från en 
konstnär i Ryssland. När generalförsamlingen i Paris nalkades 
tog konstnären tillbaka sitt förslag. Inga skäl uppgavs offentligt. 
Därmed fanns ingen proposition från världsförbundet. 

Frankrike presenterade i sin motion återigen samma flagg-
förslag från 2015. Detta trots att landet självt satt i arbetsgruppen 
men sedan hoppade av och att deras förslag inte följde alla kriterier. 

Förslaget röstades ner. En av anledningarna var att 
världsförbundet inte skulle få exklusiva rättigheter till flaggan. 
Tanken var att förbundet skulle sälja flaggan och få intäkter.  

DT fick en pratstund med det franska dövförbundet. 
Ert flaggförslag blev diskvalificerat av expertgruppen. 

Varför det?
– Av skäl som jag inte vill gå in närmare på, mer än att

kommunikationen brast mellan världsförbundet och oss, säger 
Ronit Laquerrière-Leven, vice ordförande.

Den franska dövflaggan har dock redan nu börjat säljas. 
– Många döva har efterfrågat en flagga. Vi ser nu inga hinder att

sälja den. Annars är risken att frågan om dövflaggan blir olöst i 12 
år (från 2011 till nästa generalförsamling 2023), säger hon. 

Mansdominerad styrelse Amerikanen Joseph Murray blev 
framröstad till världsförbundets ordförande i konkurrens med 
två kandidater: italienaren Humberto Insolera och sydafrikanen 
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Världskongress i rekordheta Paris
“Framåt, framåt!” sjunger medverkande ur Frankrikes nationalsång Marseljäsen under WFD:s avslutningsceremoni.



föreläsare: bara en. Det var Johanna Mesch, professor i teckenspråk 
vid Stockholms universitet. Hon höll ett kortare föredrag om Sign 
Language Linguistics Society (Teckenspråksforskningssällskapet) 
tillsammans med två professorer från Storbritannien och 
Tyskland. De talade bland annat om forskningsetik och vikten 
av att teckenspråksforskningen och dövsamhället drar nytta av 
varandra, inte att döva ska känna sig utnyttjade i forskningssyfte. 

Drygt 160 utställningar – såväl små som stora – fanns också på 
plats. Några av dem var från Sverige. 

2023 i Sydkorea Den 27 juli började teckenspråkslandet i Paris 
sakta upplösas. Utställarna packade ner sina saker. Rulltrapporna 
var inte längre i rullning. Caféerna var mindre fullsatta. Stolarna 
gapade tomma i föreläsningssalarna. Kvällstemperaturen visade 
22 plusgrader. 2023 väntar nästa generalförsamling och kongress 
på den sydkoreanska ön Jeju. Värdnationen vann i konkurrens 
med Grekland, Nya Zeeland och Rwanda. Det unika med ön är 
visumfrihet. Döva från det slutna Nordkorea kan alltså lättare åka 
dit om de får det för sitt land. 

2015 skedde ett historiskt möte mellan döva nord- och 
sydkoreaner i Istanbul. Det blev känslosamt då landssyskonen 
inte hade mötts på över sextio år. Nu är frågan om ännu fler döva 
nordkoreaner kan få åka till Jeju 2023 och ett nytt kapitel skrivs i 
historien?                    text: niclas martinsson    foto: moa gärdenfors

Se webb-tv från Paris på dovastidning.se
· Gillar utlänningar svenska Kalles kaviar?
· Sydkorea jublar över att få arrangera 2023
· Ingen dövflagga – lång följetong från 2011
· Hela namnlistan på den nya WFD-styrelsen
· Man- & kvinna-tecknen på 52 olika teckenspråk

Bruno Druchen. Joseph Murray efterträder australiensaren Colin 
Allen som tackar för sig efter åtta år. Han vann bland annat på 
grund av sitt långa engagemang i världsförbundet, senast som 
vice ordförande. Till vardags är han professor i amerikanskt 
teckenspråk och dövstudier vid Gallaudet-universitetet i 
Washington DC. Han bor med sin familj i norska Ål. 

Den nya styrelsen består av endast två kvinnor och nio män. 
Samtidigt täcker den alla fem kontinenter. 

WFD:s ungdomssektion fick också en ny styrelse i Paris. 
Mark Berry från Nya Zeeland blev omvald som ordförande. Alla 
världsdelar utom Afrika finns representerade i WFDYS-styrelsen. 

Med hopp om mer pengar Världsförbundets ekonomi är 
ansträngd. Bland annat har neddragningar gjorts på deras kansli i 
Helsingfors. Obetalda medlemsavgifter och osäkerhet kring bidrag 
har tyngt förbundet. Kasper Bergmann, nyvald vice ordförande 
från Danmark, uppger för DT att uppemot 15 medlemsländer har 
blivit uteslutna på grund av obetalda avgifter. Ett glädjeämne är 
att 2 nya medlemsländer har tillagts: Kosovo och Palestina. 

WFD har anställt en direktör på ett 17-månaderskontrakt från 
USA: Raymond Rodgers. Han vikarierar för Eeva Tupi som är 
tjänstledig för annat arbete. Kasper Bergmann säger att Raymond 
Rodgers har erfarenhet av fondsökande och att USA har en annan 
tradition för pengainsamling, något som WFD kan ha nytta av. 

Sverige bland 10 topp Efter generalförsamlingen invigdes den 
fem dagar långa kongressen under temat Rätt till teckenspråk för 
alla. Kongressen drog 2 536 deltagare från 137 länder. Det var 
betydligt fler än kongressen i Istanbul 2015, som bara lockade 1 
312 personer på grund av oroligheter i Turkiet. 52 svenskar var på 
plats i Paris. Därmed var Sverige bland topp 10 (sjunde placering). 
Flest deltagare kom som väntat från Frankrike. Näst flest kom 
från USA och därefter Japan. 

Över 110 föreläsningar hölls. I år var det ovanligt få svenska 

Franska dövflaggan.

15

WFD:s nya styrelse 2019-2023. foto: hanne berge kvitvær
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Nye ordföranden Joseph Murray får en fluga av företrädaren Colin Allen. Google, en av utställarna, visar en ny app för livetranskribering av samtal.
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Ruva Kremers-Meta, döv 
rom från Kosovo, berättar att 
hon till skillnad från många an-
dra döva romer har haft turen 
att växa upp i en döv familj och få tecken-språk. 
Nu bor hon i Nederländerna och arbetar med att 
sprida kunskap om döva romer. Döva romska 
barn, särskilt flickor, får inte alltid fullfölja skol-
gången utan många gifter sig tidigt eller sätts i 
arbete. Det finns enligt Ruva Kremers-Meta ett 
romskt teckenspråk, men det är inte klarlagt. 
Hon säger att en förutsättning för att det språket 
ska kunna utvecklas och bli mer etablerat, är att 
statsfinansierade skolor för döva romer bildas i 
ett eller flera länder där många romer bor. 

Enligt forskarna Kusters, 
Moriarty och Luver lär sig 
döva internationella tecken 
genom att röra på sig över länders gränser. När 
språk korsas kallas det för transspråkande. An-
ledningarna till att döva mobiliserar är: turism, 
konferenser eller flykt. Här kommer intersek-
tionalitet in; hur deras bakgrunder påverkar 
dem. T.ex. är det mer sannolikt att en döv tu-
rist utvecklar sina internationella tecken när de 
möter nya personer än en fattig döv som aldrig 
rest men får lära sig internationella tecken av 
döva turister. Intersektionalitet styrs ofta av so-
cioekonomiska skillnader, etnicitet och kön där 
vissa har bättre möjligheter än andra.

För några år sedan fick en frans-
man cancer och upptäckte att  
stödet på teckenspråk han be-
hövde var obefintligt. 2014 bil-
dades en organisation i hans namn, Association 
François Giraud. Idén är att ge döva cancer-
patienter i Frankrike information och stöd på 
teckenspråk. Brieuc Gaultier och Timothee-Paul 
Massenet från organisationen diskuterar prob-
lemet att få döva vågar söka stöd via deras chatt. 
Det är ”tabu” att vara sjuk. Många är rädda för 
att känslig information ska hamna i fel händer 
när de anförtror sig åt andra döva. Därför finns 
det ett stort behov av att få patienternas tillit så 
att de kan få professionellt stöd.

Antalet personer med hiv i Ugan-
da har sjunkit kraftigt den senaste 
tiden tack vare ökad medvetenhet 
kring sexuellt överförda sjukdomar 
i landet. Tyvärr fick inte döva sam-
ma möjlighet att bli mer medvetna. Richard 
Mativu startade därför ett projekt där de utveck-
lade information på teckenspråk och gav lättläst 
material till föräldrar så de kunde prata sex med 
sina döva barn. Unga döva fick också träffa döva 
förebilder och en del personal på vårdcentraler 
fick lära sig teckenspråk. Projektet bidrog till 
ökad medvetenhet kring sexuella rättigheter, 
färre graviditeter och bättre kommunikation 
mellan föräldrar och barn. 

Sam Lutalo Kiingi, forskare och 
lärare från Uganda, föreläser om 
vikten av internationella utbyten 
för att man ska kunna förstärka 
det egna landet, och för att sedan kunna hjälpa 
andra länder. Till exempel har danska dövför-
bundet hjälpt dem metodologiskt och ekono-
miskt med att starta en tolkutbildning och ut-
veckla döva ledare. Tack vare detta har Uganda 
sedan kunnat hjälpa andra länder i Afrika. Han 
motiverar att när man inleder ett samarbete ska 
man alltid fråga sig: ”Är det här samarbetet håll-
bart långsiktigt?”. En viktig förutsättning för 
hållbar utveckling är att arbeta nära och med det 
lokala dövsamhället.

Romska barn får inte alltid gå 
klart skolan utan sätts i arbete

Döva cancerpatienter kan få 
stöd på teckenspråk i Frankrike

Internationellt samarbete är 
viktigt för hållbar utveckling

Mobilitet påverkar hur döva 
lär sig internationella tecken

Sexualundervisning som gör 
skillnad för döva ugandier

Ett forskarteam vid Manchester-
universitetet har tagit reda på 
hur hörande uppfattar sina döva  
kollegor genom teckenspråkstolk.  
Studien gick ut på att intervjua 
8 av 12 kollegor i olika yrkesroller, berättar 
föreläsaren Rosemary Oram. Resultatet visar 
att hörande kollegor tycker att det är svårare att 
lära känna sina döva kollegor då tolk inte alltid 
finns på plats. Hörande tänker också att tolken 
mer är till för den döve än för alla och att det är 
döva kollegor som ansvarar för att beställa tolk. 
Hörande anser dock att epost-kommunikation 
fungerar bra och att det inte är skillnad på hur 
döva och hörande utför sina arbeten. 

Hur hörande uppfattar sina 
döva kollegor genom tolk

länder i världen har hittills erkänt tecken-
språk och benämnt dem som nationella 
teckenspråk. I ytterligare 46 länder har 
teckenspråk fått ett slags erkännande, 
till exempel i lagar som rör tillgänglighet 
och funktionsnedsättning. Det berättar 
föreläsarna Maartje De Meulder och 
Joseph Murray. 

19Det spanska dövförbun-
det har ett treårigt projekt, 
Alba; en internetbaserad jour 
för döva kvinnor och flickor som utsätts för 
våld. Bakgrunden var att tidigare var stödet på  
teckenspråk för målgruppen bristfälligt i landet, 
berättar Alba Prado Mendoza från dövförbund-
et. Nu är projektet inne på sitt tredje år. Tecknet 
för projektet är just Ljuset i mörkret. Hittills 
har döva kvinnor och flickor i alla åldrar och 
med olika färdigheter i teckenspråk kontaktat 
jouren. Man kan välja att textchatta anonymt 
eller teckna direkt på teckenspråk. Den spanska 
staten har visat stort intresse för att permanenta 
projektverksamheten.  

Nätbaserad jour för flickor och 
kvinnor har öppnat i Spanien

Meisei Gakuen School for the 
Deaf i Tokyo är enda skolan av 
hundratals dövskolor i Japan 
som har japanskt teckenspråk 
(JSL) som skolämne. Med stolthet presenterar 
biträdande rektor Akria Morita skolans resultat 
under sina 10 år, lika länge som skolan funnits. I 
statistiken över elevers kunskapsutveckling sågs 
ett tydligt samband mellan elevers teckenspråks-
kunskaper och deras inlärande i andra ämnen, 
t.ex. NO- och SO-ämnen. Eleverna i den skolan 
får utöver japanska teckenspråket även lära sig 
två av landets flera skriftspråk. Akria betonar 
att det japanska teckenspråket är lika viktigt för 
döva barn som japanska är för hörande.

Enda dövskolan med japanskt 
teckenspråk som skolämne

DT refererar nio utvalda WFD-föreläsningar
världen i korthet



Är våra argument för vikten av teckenspråk hos döva fortfarande 
giltiga? Frågan ställs av Maartje De Meulder, forskare i Belgien. 
Hon visar sju återkommande argument som alla går att ifrågasätta. 
Då betonar hon att hon inte talar om rätt eller fel argument utan 
snarare i termer av starkare och svagare. 

Ett av argumenten är att döva behöver teckenspråk. Behov 
signalerar att döva är beroende av teckenspråk för att de inte kan 
tala. Vem avgör deras behov? Ett annat vanligt argument är att 
teckenspråk möjliggör tillgänglighet. Tillgänglighet har en tydlig 
koppling till funktionsnedsättning. Teckenspråk är ju ett språk, 
inte ett ”hjälpmedel”. 

Tredje argumentet är att teckenspråket är det enda språket som 
ger döva full tillgänglighet. Vad betyder tillgänglighet, egentligen? 
Om döva inte har teckenspråkskunniga som de kan teckna med, är 
det fullt tillgängligt då? 

Fjärde exemplet är att teckenspråk är dövas första språk. Nej, 
inte för alla döva och inte i alla situationer. Döva växlar mellan 
språk och modalitet (uttryckssätt) dagligen. Teckenspråk är ett av 
dövas flera språk.  

Hon anser att vi måste hitta nya språkpolitiska argument som är 
bättre anpassade för dagens och framtidens samhälle, med fokus 
på flerspråkighet. Allt fler döva kommer att lära sig teckenspråk 
senare i livet, till exempel de med cochleaimplantat. 

– Det är givetvis bättre att lära sig teckenspråk tidigt, men det
är fortfarande bra att lära sig teckenspråk senare i livet, säger hon. 

Hon talar också om att om ett dövt barn inte lär sig teckenspråk 
under uppväxten, behöver hen inte nödvändigtvis bli utsatt för 
språkdeprivation om hen har tillägnat sig andra språk. 

DT fick en pratstund med henne i Paris. 
Du sade själv under föredraget att ditt ämne var känsligt. 

Mycket riktigt så väckte din föreläsning reaktioner. Varför 
tror du att frågan är känslig? 

– Det kan vara svårt för vissa att acceptera att rätten till
teckenspråk, människorna och miljön förändras. Hittills har vi 
haft fokus på tidig teckenspråksinlärning. Det är viktigt. Samtidigt 
vet vi att många döva lär sig/kommer att lära sig teckenspråk 
senare i livet. Vi bör även ha fokus på teckenspråk genom hela livet.

Du talade också om vikten av att döva ska känna sig 
motiverade när de lär sig teckenspråk. Hur ska de kunna 

få motivation? Jag tänker exempelvis på döva barn som 
går integrerat i skolan. 

– Lagarna, i vilka teckenspråk nämns, hjälper inte allt. Vi måste
också skapa möjligheter och hitta utrymmen för döva barn att 
tala teckenspråk så att de blir motiverade. Exempelvis genom att 
ordna med mötesplatser för döva barn som går integrerat i skolan. 
De lär sig teckenspråk bäst i samspel med andra. Även genom tv-
program, filmer och litteratur på teckenspråk, och för vuxna döva 
genom att skapa intressanta jobbmöjligheter där teckenspråk 
talas. Detta för att ta några exempel.                     niclas martinsson

språkpolitik

Välkända argument om 
teckenspråk ifrågasätts

Maartje De Meulder anser att de välkända argument 
som använts om betydelsen av teckenspråk för döva 
kan ifrågasättas. Hon var en av huvudföreläsarna under 
WFD-kongressen. Hennes föredrag väckte reaktioner. fo
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KRISER I VÄRLDEN Tänk dig att något fruktansvärt plötsligt slår 
till, att befinna dig mitt i en konflikt som paralyserar ett helt land 
eller att missa livsviktig samhällsinformation. DT har mött döva 
under WFD-kongressen som berättar om stora kriser i hemlandet.

Folk dör och svälter i vanstyrda Venezuela  
Venezuela, en gång Latinamerikas rikaste land, har kol-
lapsat på grund av vanstyre. Inflationen är skyhög. 
Bristen på livsmedel och medicin är akut. Juan De 
Goviera, ordförande för Venezuelas dövförbund, berättar 
att döva lider fruktansvärt. 

Drygt tre miljoner venezuelaner har flytt till grannländer som 
Colombia, Ecaudor och Peru sedan 2014, enligt FN:s flyktingorgan. 
Många av dem är döva, uppger Juan De Goviera som fått se hur 
dövförbundets kansli förlorat kompetent personal, till exempel 
generalsekreterare. 

– Vi har också tappat medlemmar. Hur mycket vet vi ännu
inte, säger han. 

Att Venezuela befinner sig i en ekonomisk och politisk kris har 
flera orsaker. 1999 kom socialisten Hugo Chavéz till makten. Då 
förstatligerades hela sektorer som stål- och cementindustrin. 
Prisregleringar infördes – efterfrågan styrde inte längre utbud. 
Korruptionen ökade allt mer. 2013 övertog Nicolás Maduro 
presidentämbetet efter Hugo Chavéz. Året därpå störtdök 
oljepriset i världen, något som drabbade Venezuela hårt då 
oljeberoendet var stort. 

Döva venezuelaner får information via statskontrollerad tv om 
vad som sker i landet. 

– Informationen är kraftigt vinklad till regimens fördel.
De få tv-teckenspråkstolkar som finns kvar, då många redan 
flytt, är inte neutrala. Exempelvis har tolkarna ett mindre 
smickrande persontecken för oppositionsledaren Juan Guiadó 
(interimpresident som blivit erkänd av USA och de flesta länder i 
EU och Latinamerika), berättar Juan De Goviera. 

Dövförbundet försöker informera neutralt på teckenspråk om 

vad som händer i Venezuela via Facebook, till exempel om brist 
på medicin. En svår balansgång att inte blanda sig i politiken. 
Många döva i landet är inte läs- och skrivkunniga. 

– Döva har dött på grund av brist på medicin, berättar Juan
De Goviera. 

När det gäller livsmedel vars priser skjutit i höjden, försöker 
han liksom andra venezuelaner ransonera hårt. Det blir ofta 
pasta och ris. Kyckling och kött är en lyx som han är väldigt 
återhållsam med. Han har lyckligtvis ett jobb och därmed råd 
med mat. De flesta venezuelaner har rasat i vikt och många 
svälter. Ett av problemen med utbredd korruption i landet är 
att de i militären får matpaket i utbyte mot att visa lojalitet 
för presidenten Nicolás Maduro, som länge vägrat ta emot 
humanitärt bistånd från utlandet.

Brist på vatten och strömavbrott hör också till vardagen. 
Risken för inbrott är hög. Juan De Goviera måste gömma sin 
mobiltelefon i byxlinningen när han går på stan. Yttrandefriheten 
är också kraftigt begränsad, likaså demokratin. I landet sitter 
politiska fångar fängslade. 

Varför stannar du i Venezuela och flyr inte? 
– Min mamma (hon är också döv) vill att jag stannar i landet.

Det har jag lovat henne. Vem slåss för döva venezuelaner, om inte 
jag? Jag försöker lära de unga döva som finns kvar, att kämpa för 
våra rättigheter, säger Juan De Goviera som nyligen blivit vald 
till styrelseledamot i WFD. 

Hur hoppas du att den här krisen slutar? 
– Att demokratin återinsätts, att vi har fria val och att

levnadsstandarden höjs.  Nu försöker jag bara leva i nuet och ta 
en dag i taget, jag måste vara realistisk.        

text & foto: niclas martinsson/shutterstock 

Kö till mataffären på grund av hyperinflation. Juan  De Goviera . Oppositionsledaren Juan Guiadó.



kriser i världen

En av fyra unga i 
Botswana har hiv
Cirka 25% av alla unga mellan 15 och 49 år i Botswana har 
sjukdomen hiv. På grund av okunskap och otillgänglighet 
misstänks döva vara en ännu mer utsatt grupp. Shirley 
Keoagile och Sarah Molema har startat ett hiv-program 
för döva under ledning av Botswana Association of the 
Deaf. Det har gjort stor skillnad. 

– Vi vet tyvärr inte hur många döva botswanier det är som har
drabbats av hiv, dels på grund av att ingen undersökning gjorts,
dels för att döva inte vill berätta av rädsla att det ska skapas
rykten om dem och att bli bortstötta från samhället, säger Shirley
Keoagile.

Innan hiv-programmet startade var kunskapen bristande och 
tilliten låg hos döva. Tidigare blev döva informerade genom tolkar 
men de höll inte alltid tystnadsplikten. Det hände att känsliga 
uppgifter hamnade i fel händer, vilket gjorde att döva inte kunde 
lita på tolkarna så de höll sin sjukdom hemlig. 

Men för fem år sedan fick det nationella dövförbundet, Botswana 
Association of the Deaf, ett anslag från staten för att starta ett hiv-
program för döva där de fick utbilda döva förebilder som skulle 
öka medvetenheten kring hiv hos unga döva. I dag är 30 döva 
utbildade.  

– Projektet har verkligen gjort skillnad eftersom döva fick
träffa utbildade döva förebilder, gå på workshops och kunde 
kommunicera direkt på teckenspråk där de fick tillgång till 
kunskap, bromsmedicin och hur man skyddar sig på rätt sätt. 
Tack vare projektet kunde vi också öka medvetenheten även hos 
omgivningen och få dem att förstå hur viktigt det är att vara 
stöttande, att man inte dömer personen eller skapar rykten, för då 
vågar inte denna person söka hjälp. Tack vare projektet vågade fler 
döva vara öppna med sin hiv, berättar Sarah Molema. 

Har hiv-positiva svårare att träffa en partner och bilda 
familj på grund av att partnern är rädd för att bli smittad? 

– Allt handlar om acceptans. Som partner behöver man
acceptera sin partners sjukdom och hur man hanterar det utan att 
bli smittad. När man vill skaffa barn finns det hjälp att få och med 
rätt hjälp är risken liten att sjukdomen förs över till barnet. Men 
tyvärr finns inte den hjälpen på teckenspråk än, men det är ett av 
våra kommande mål att genomföra, svarar Shirley Molema. 

– Vi har jobbat hårt med projektet och är glada över hur
kunskapen hos döva spridits och förändrats till det bättre, men 
det behövs så mycket mer. Tyvärr håller pengarna från staten på 
att ta slut. Om vi inte får mer pengar kommer det vara omöjligt 
att kunna utbilda fler eller fortsätta med hi-programmet, säger en 
orolig Sarah Molema. 

  text & foto: moa gärdenfors/privat/shutterstock
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Sarah Molema (t.v.) och Shirley Keoagile. 

Medvetenheten kring hiv har ökat i Botswana. 

Utbildade döva förebilder som fått i uppdrag att informera om hiv.  

Hiv-testning. 



Så har det gått efter 
terrordåd i Frankrike 

Terrordåden i Frankrike har eskalerat de senaste åren. 
Gilles Hachani arbetar som professionell regissör. I 
samband med ett stort terrordåd fick han låna ut sin 
filmstudio för att se till att döva skulle få information 
på teckenspråk då samhället inte tog sitt ansvar; ett 
problem som fortfarande finns kvar. 

– Jag satt på jobbet när jag plötsligt fick sms från mina vänner
som frågade om jag hört talas om skottlossningarna och
självmordsdåden som skedde på flera platser samtidigt i Paris,
berättar Gilles Hachani.

Den kvällen, den 13 november 2015, skedde sex terrordåd som 
totalt dödade 130 och skadade 350 människor.

Nästa morgon vaknade han och upptäckte att hans döva vän, 
Laurène Loctin, suttit uppe hela natten och hållit andra döva 
uppdaterade på teckenspråk via Facebook. Då franska nyheter 
inte var textade eller översatta började döva vända sig till Laurène 
som de visste jobbade som journalist, och frågade om hon kunde 
berätta vad som egentligen hänt under den kaosartade kvällen. 
Eftersom det var så många som tog kontakt med henne, bestämde 
hon sig för att starta en livesändning. Det var ett uppskattat 
beslut, då hela 30 000 döva från Frankrike följde henne live på 
Facebook.

Gilles Hachani, som jobbar som professionell regissör, insåg 
snabbt att hon behövde få hjälp och avlastning. Han uppmanade 
henne att komma till hans filmstudio så de skulle kunna ta del av 
professionell utrustning och även hjälp med översättningar. Nu 
satt hon framför sin dator i sitt rum. 

Även om deras insatser uppskattades av många, är de besvikna 
på den franska staten. 

– Tyvärr blev det så att vi döva som jobbade inom media fick
ta ansvar, läsa på och ta kontakt med andra nyhetsbyråer att 
se till att döva skulle få information på teckenspråk under det 
kaosartade dygnet, dessutom gjorde vi det utan ersättning, 
berättar Gilles Hachani. 

Under de senaste åren har risknivån i Frankrike höjts där landet 
drabbats av ett tiotal terrordåd som dödat hundratals och skadat 
tusentals. Dessutom har flera planerade terrordåd stoppats. 

Vilka förändringar vill du se nästa gång om något 
liknande händer?

– Vi tror definitivt att vi är rätt personer för sådana här akuta
uppdrag tack vare vår mångåriga erfarenhet av tv och journalistik, 
och nära samarbeten med andra nyhetsbyråer. Så vi kan utge 
nyheter på teckenspråk snabbt. Men problemet är att staten inte 
vill ersätta oss. De tar inte tillräckligt med ansvar själva, säger 
Gilles Hachani.  text & foto: moa gärdenfors/privat/shutterstock                
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Gilles Hachani är besviken på den franska staten. 

Parisare hedrar dem som fallit offer för terrorattacken. 

Laurène Loctin fick låna Gilles Hachanis studio. 

Förhöjt terrorhot kräver ökad polisnärvaro i Paris. 
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Dubbelt så många döva 
japaner dog i tsunamin

År 2011 skedde en stor jordbävning i Japan med magni-
tuden 9,0 som ledde till en enorm tsunami. Japanska 
dövförbundet fick reda på att dubbelt så många döva som 
hörande dog i naturkatastrofen på grund av att de inte 
fick tillräckligt med information. De jättelika vågorna 
tog närmare 20 000 personers liv varav 75 dövas.

Shinichiro Koide var på jobbet när han kände hur allting började 
skaka. Ganska snabbt insåg han att det inte bara var en liten 
jordbävning, vilket bekräftades snabbt när han blev kontaktad 
av Japenese Federation of the Deaf (JFD) i Tokyo som han är 
ordförande i. Förbundet sa att situationen i nordösta Japan var 
akut och bad honom att omedelbart åka till dövföreningen i den 
delen av landet. Då fick han ta ledigt från sitt jobb. Samtidigt 
försökte han ta kontakt med en vän som han visste befann sig i 
det utsatta området. När han kom fram, fick han veta att hans vän 
hade avlidit i tsunamin. 

– Nu när vi fått exakta siffror kan vi se att fler döva dött
procentuellt sett. I efterhand vet vi att flera döva aldrig uppfattade 
varningarna, och andra vände tillbaka till sina hem för att hämta 
några saker då de inte fick tillräckligt med information om hur 
allvarlig situationen faktiskt var. Och så tog tsunamin dem, 
berättar Shinichiro Koide sorgset. Totalt dog fyra av hans vänner.

De som överlevde tog sig till närmaste evakuationscenter, men 
där fanns ingen information på teckenspråk. Den kom först en 
vecka senare. Dessutom dröjde det flera dagar innan de fick mat 
och kläder. Shinichiro Koide säger: 

– Kombinationen av att sitta där utan tillgång till information,
mat, kläder och stöd har gjort många döva traumatiserade. 

DT frågar vilken förändring han vill se om något liknande 
händer igen eftersom Japan är ett land som kan drabbas av fler 
jordbävningar. Han berättar att tsunamin 2011 var oväntad och 
kaosartad och att det kämpats mycket sedan dess för att alla 
ska få tillgång till information snabbt. År 2014 kom ny lag som 
skulle innebära snabb information till alla, t.ex. genom ett SMS-
massutskick. Efter naturkatastrofen har Japan utökat sina wifi-
nätverk så att stora delar av landet täcks. Det ska bli lättare för 
japanerna att nå varandra. JDF, där han är ordförande i, har även 
jobbat mycket med att få döva och hörande att komma på träning 
så de vet vad de behöver göra om det sker en naturkatastrof. Vidare 
har de också regelbundet informerat evakuationscentrar om hur 
de ska bemöta döva i akuta situationer. 

– Även om tillgängligheten är bättre nu, finns det fortfarande
mycket kvar att göra, t.ex. behöver äldre eller ”språksvaga” döva få 
tillgång till döva tolkar, avslutar han. 

                                                 text & foto: moa gärdenfors/shutterstock                
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Shinichiro Koide förlorade en vän i tsunamin. 

Enorm förödelse efter tsunamin 2011.  

Bron rasade efter naturkatastrofen 2011.  



namn: Ågot Johansson.
ålder: 97 år (född 21 december 1922).
bor: Göteborg.
familj: en son, två barnbarn och fyra barn-
barn.
gör helst på fritiden: dricker kaffe,  
träffar familj och vänner, och sköter om 
blommorna.   
ser helst på tv: sporten.
hur ska du f ira jul: med familjen.
favorittecken: kaffe.   



Ågot Johansson är känd från tv-programmet Vlogg-
arna 2 som sändes den här hösten. Hon blev snabbt en 
tittarfavorit. Man kunde inte missa att kaffet absolut är 
livsviktigt för henne och att det är den bästa medicinen 
mot krämpor för henne. DT:s Sarah Remgren har fått 
en pratstund med henne, givetvis över en kaffekopp, 
om hur det var att leva i det tyskockuperade Norge 
under andra världskriget, flytta till Sverige där hennes 
kärlek bodde och vad kaffet betyder för henne.  

DT hälsar på 97-åriga Ågot Johansson i Göteborg. Hon bor i ett 
familjehus som hon delar med sonen Lars-Gunnar Möllefors. 
Ågot har sin lägenhet på nedervåningen och där bor också 
katten Casper med orangefärgad päls. Hans persontecken är 
”spöke” och han tycker om Ågot mest av alla. För de andra har 
han speciella regler. De kan bara få klappa maximalt tre gånger 
och om man råkar klappa för fjärde gången, då bits han. Endast 
Ågot kan få klappa honom hur länge som helst. 

Ågot bjöd såklart på kaffe och bulle. På frågan vilket kaffe som 
är bäst svarar Ågot att hon tycker att det spelar ingen roll. Det 
viktigaste är att det smakar gott, då är hon nöjd. Dock har hon 
ett krav på sitt kaffe.

– Absolut svart kaffe! Det ska inte ens vara en droppe mjölk
eller någon liten sockerbit i. Om jag fått ett kaffe med lite mjölk 
i, då kastar jag bort det omedelbart och tar ett nytt. Det ska vara 
svart, betonar Ågot.

Vem är Ågot egentligen? Hon har ett persontecken som 
är lika med klohand vars rörelse upprepar sig mot tinningen. 
Det persontecknet ärvde hon från någon med samma namn 
på dövskolan. I dag tecknar de flesta henne som klohand, men 
med skillnaden: mot kinden med upprepande rörelser, inte mot 
tinningen. 

Ågot är född i norska Vats som ligger i Ål kommun. Det är 
i närheten av Ål folkhögskola, Norges motsvarighet till vår 
svenska Västanviks folkhögskola. Hon är den mellersta och 
enda flickan i syskonskaran. Alla andra i familjen var hörande 
och något ovanligt på den tiden var att hennes mor var stolt över 
att ha ett dövt barn. Invånarna i byn tyckte inte heller att det var 
något konstigt med att Ågot var döv. Redan som liten gav Ågot 
folk persontecken så att familjen och Ågot kunde veta vilka de 
menade när de kommunicerade med varandra, då med hjälp av 
hemmagjorda tecken. Detta var innan Ågot kom till dövskolan 
i Oslo. 

– Det har fungerat bra på dövskolan, tycker jag. På skolan fick

jag lära mig olika saker precis som de hörande eleverna. Jag fick 
också lära mig att tala och avläsa. Jag bodde på internat och fick 
åka hem till familjen tre gånger om året. Vid påsk, sommar och 
jul, berättar Ågot.

Efter åtta år i dövskolan återvände hon hem till Ål. Där fick hon 
gå en sömnadutbildning och arbetade senare som sömmerska. 
Hon trivdes mycket bra med sina hörande kollegor och vänner. 

– Det var inte svårt att umgås med hörande när jag bodde i Ål. 
Vi hade en stark gemenskap och hade det trevligt tillsammans, 
säger Ågot.

Norge var ett av de tyskockuperade länderna under andra 
världskriget. Oslo var värst drabbat jämfört med Ål. Ågots 
bror var med i den norska motståndsrörelsen och det var 
väldigt hemligt. Det kom flygplan över Ål i Hallingdal som 
låg i bergen och släppte ner saker, bland annat fallskärmstyg. 
Ågot sydde kläder till norska soldater av vitt fallskärmstyg för 
att de inte skulle synas i snön. Ål var ockuperat av tyskarna, de 
såg att flygplan tog samma väg över berget och att det skedde 
regelbundet. Tyskarna undrade vad det var för någon aktivitet i 
berget och bestämde sig att åka upp för att se efter. 

På den tiden hade tyskarna beslatagit alla telefoner, 
vilket hindrade norrmän från att ha kontakt med varandra. 
Motståndsrörelsen gömde undan några telefoner så de kunde 
fortsätta ha kontakt med varandra. Någon ringde till dem i 
berget och varnade att tyskarna var på väg upp. Som tur började 
det snöa rejält så tyskarna aldrig kom fram till Vats. 

Brodern som var med i motståndsrörelsen var mycket hemlig 
med information om vad de hade för planer och var de befann 
sig. Inga andra personer utanför den inre gruppen fick veta utom 
Ågot. Hon fick veta för hon ville veta var brodern var om det 
hände något. Han gick med på det för hon var döv och tanken 
var att tyskarna inte skulle kunna fråga ut henne! 

Efter kriget fick grannarna veta att Ågots familj var med 
i motståndsrörelsen och blev snopna för de hade också 
velat kämpa för Norge. Men på den tiden var det mycket 
hemlighetsmakeri för att skydda varandra och undvika spioneri 
eller läckor. Freden kom i april 1945. 

– Jag minns att jag såg många norrmän som flytt till Sverige
återvända till Norge. Det var många som kom med tåget, 
berättar Ågot.

Ågot träffade sin blivande make Stig Johansson på en fest 
på mitten av 1950-talet. De blev kära i varandra och hade ett 
distansförhållande i något år innan Ågot som 34-åring flyttade 
till Sverige. Det var inte svårt att flytta till ett annat land. 

porträtt

Å got(t) det är med kaffe!
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– Om jag saknade min familj och vänner så var det bara att åka
och hälsa på dem i Norge. Jag hade en snäll make och han fick mig
att trivas bra i Sverige, säger Ågot leende.

Ågot har inte bara varit sömmerska utan också varit svetsare. 
Hon arbetade på Volvo i industristaden Trollhättan och svetsade 
fast tenn på bilar. Maken arbetade också där som plåtslagare. När 
de fick sonen Lars-Gunnar, insåg de att han var döv. Då bestämde 
de sig för att flytta till Göteborg så att han skulle få gå på Alma 
Abrahamssons förskola i Haga. Där fick man tala teckenspråk 
trots att oralismen dominerade starkt inom skolväsendet på den 
tiden.

Det var i Sverige Ågot fick allt fler döva vänner. I dag brukar 
vännerna komma på besök hos Ågot eller så möts de på Göteborgs 
Dövas Förenings pensionärsträff varannan onsdag. Om det är 
några kulturella skillnader mellan norrmän och svenskar får DT 
inte något exempel av Ågot. För henne är det inget som hon funderar 
särskilt mycket på. Att leva i nuet är något som hon värderar starkt 
och att man är omtänksam mot varandra. Positivitet är ett starkt 
personlighetsdrag hos henne.

En rolig kuriosa om Ågot är att hon faktiskt började dricka kaffe 
så sent som i 25-årsåldern. Tidigare brukade hon dricka ett glas 
mjölk eller saft om det bjöds på fika. Numera dricker hon kaffe 
flera gånger om dagen och kan sova gott på nätterna ändå. Det är 

vad hon är känd för från Vloggarna 2 där hennes son, Lars-Gunnar 
Möllefors, är en av huvudpersonerna. De dricker ofta kaffe och 
pratar om kaffe. Många följer tv-programmet och blir alldeles till 
sig när de får se Ågot i programmet. DT undrar om hon tycker att 
det är roligt att se sig själv på tv. Hon rycker bara på axlarna och 
säger att det inte är något märkvärdigt. Bara att hon får sitt svarta 
kaffe så är hon nöjd. Bästa medicinen mot krämpor är absolut att 
dricka flera koppar kaffe om dagen!        text & foto: sarah remgren
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STORT TACK till alla kursdeltagare, samarbetspartners och  
all personal som genom åren har format Västanviks folkhögskola  

till den fantastiska och unika verksamhet det är idag.

Vi är glada att så många ville fira skolan med  
oss i augusti, vilken fest det blev! 

Tack för att ni kom och delade med er  
av alla era minnen.

God jul och Gott nytt år  

Västanviks folkhögskola 50 år 
1969–2019 

www.vastanviksfhs.se   •       Västanviks folkhögskola

1969 – 2019

Lars-Gunnar serverar sin mamma, Ågot, favoritdrycken kaffe i norska 
Vats. Ur tv-programmet Vloggarna som sänts den här hösten. foto: svt

porträtt



företag

Theresa ger kläder 
och prylar nytt liv
Secondhand och återbruk är i ropet mer än någonsin. 
Allt fler svenskar börjar bli medvetna om vad och hur 
de konsumerar. Theresa Sulemanas företag, Bohème 
Theresa, ligger rätt i tiden. Hon inriktar sig på kreativt 
återbruk i bohemisk stil. DT har besökt hennes 
nyöppnade affär i Örebro.

När Theresa Sulemana bestämde sig att starta eget företag, valde 
hon att döpa det till Bohéme Theresa. Kuriosa: några månader 
tidigare fann hon en idébok som hade legat gömd i några år och 
såg då att namnet redan fanns där. Det har hon inget minne av och 
det måste ha gömt sig i det undermedvetna!

Först drev hon sitt företag hemifrån. För ett par månader sedan 
flyttade hon till en butikslokal på Karlslundsgatan. Fördelen med 
butiken är att hon kan ha sin syateljé där och lättare ta emot sina 
kunder.  

Egentligen hade Theresa inga planer på att öppna en affär. Hon 
hjälpte Kristina Snow, teckenspråkig yogalärare, med att leta efter 
ny yogastudio. När de tittade på en lokal, tyckte Kristina att ett av 
rummen skulle vara perfekt för Theresas verksamhet. Alltså blev 
hon ”tvingad” att ha en butik där och det blev bra till slut ändå.

– Jag har så klart tänkt i återbrukets banor när det gäller
inredning och det mesta var köpt på Blocket, säger Theresa leende. 

Nu är klimatfrågor väldigt aktuella och många har börjat göra 
förändringar i sin vardag, till exempel handla secondhand. Men 
för Theresa har secondhand alltid varit en självklarhet då man 
kan hitta unika plagg. Redan som liten gillade hon att handla 
begagnat. I lågstadiet var det populärt med pastellfärgade plagg 
men hon föredrog att gå sin egen väg och klä sig i svarta kläder. 

– Att få botanisera på loppisar och secondhand-affärer är
väldigt kul för man vet aldrig vad man hittar. 

Hon gillar utmaningen med att försöka hitta färger och mönster 
som matchar varandra. Textiler och grejer till sina produkter 
handlar hon på secondhand, till och med synål och tråd är 
begagnade. Ibland kan det dock vara svårt att hitta en sytråd i rätt 
färgnyans, då har hon varit tvungen att köpa ny. 

Theresas tankar med sitt företag är att ta en dag i sänder och att 
inte bestämma framtiden för mycket.

– För mig är det viktigt att skynda långsamt och se till att leva i
nuet. Jag har varit utbränd, i dag försöker jag följa min magkänsla 
och producera skapelser som jag tycker är fina. 

Butiken har öppet på fredagar klockan 14-18. Då finns en 
teckenspråkstolk på plats. Theresa hälsar att folk gärna får lämna 
in saker i butiken som textiler, kläder eller smycken som de inte 
längre använder. De kan få nytt liv genom att omvandlas.  

text & foto: sarah remgren
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namn: Anna-Britta Larsson
ålder: 65
yrke: Projektledare/gruppchef 
bor: Tansbo, nästan två mil utanför Falun
familj: make, tre utflugna barn, fem 
barnbarn
gör helst på fritiden: odlar gärna ätbara 
saker, hellre det än blommor.    
ser helst på tv: SVT:s program, t.ex. Bonus-
familjen. Det ska vara en vanlig tv-apparat, 
inte dator eller mobil! 
läser helst: Den senast lästa boken var 
”Steglitsan” av Donna Tartt. Väldigt in-
tressant historia.
favorittecken: poesi. 



porträtt

Anna har skapat tv-succér i 40 år
första eget teckenspråksprogram: Emma & Bobbo, som Anna 
med stor glädje producerade. Satsningen kunde bli verklighet 
tack vare de öronmärkta statsbidragen. Succén lät inte vänta på 
sig. Emma & Bobbo vann priset som världens bästa barnprogram 
på teckenspråk på en tv-gala 1988 i Japan. Historien om Emma, 
Bobbo och deras flygande låda gick hem inte bara hos döva 
tittare utan också hos hörande. 

Sedan dess har Anna tillsammans med sina kollegor gjort en 
rad produktioner. Hur många program det blev, har hon tappat 
räkningen på, mer än att det rör sig om tusentals avsnitt. 

– Vi byggde sakta men säkert upp ett ”bibliotek” med sagor,
reportage, myter och faktaprogram för barnen på teckenspråk. 
Nu ligger de flesta av våra program på Barnplay. 

I dag är sagor på teckenspråk en sådan naturlig del av tv-
utbudet. Men det var inte självklart att Anna skulle få producera 
sagor på teckenspråk i början av 1990-talet. 

– Jag fick kämpa för att få göra sagor på teckenspråk men flera
döva sade att döva barn inte var intresserade av sagor.  

Varför tror du att de sa så? 
– Många döva hade inte växt upp med sagor på teckenspråk.

De var rädda att döva barn inte skulle förstå sagor, t.ex. uttrycket 
koka soppa på en spik (hämtat ur en folksaga). Jag förklarade att 
döva barn var intresserade av allt så länge vi gjorde det på rätt 
sätt!  

Snabbt visade det sig att döva barn hade en omättlig hunger 
efter sagor på teckenspråk. 

Vilken produktion har betytt mest för dig personligen? 
– Svårt att välja ut en produktion. Men jag säger Teckenlådan

som vi producerat i 11 år och gjort över 400 avsnitt. Det var 
ett sådant tacksamt format att vidareutveckla. Jag tyckte att 
programmet bara blev bättre och bättre med tiden. Vi hade 
stor skaparglädje och var öppna för en massa olika idéer som 
sedan kom till användning i programmet. Scenografin var 
också fantastiskt fin. Och så hade vi väldigt engagerade barn 
som tittare, säger Anna som aldrig glömmer ett visst möte med 
Manillaskolan-elever.  

Den kända hundfiguren, Busan, var militant vegan en period 
(han var alltså före sin tid! I dag är veganism populärt). Som 
den djurvän han var, undvek han att äta kött och animaliska 
produkter. Han startade en maskförening ”Maskens vänner”.  

En av maskarna hette Lennart. Busan brukade ta upp honom 
och prata om olika saker. Ett program handlade om demokrati.  

– Efteråt vid ett besök på Manillaskolan tyckte eleverna att
Busan inte var demokratisk eftersom han inte lät maskarna 
bestämma! säger Anna leende och tar det som ett gott betyg på 
att programmet lyckats nå fram. Forts. på nästa sida

Anna-Britta Larsson har tillsammans med sina 
kollegor legat bakom en rad succébarnprogram som 
Emma & Bobbo, Sagoträdet och Teckenlådan. Hennes 
framgångsrecept är att den trevliga stämningen all-
tid ska utgöra basen i programmen och att anställa 
”besvärliga” personer. Nu går hon i pension efter 40 år 
på SVT Teckenspråk.  

Låt oss backa bandet till 1979, året då hon började på SDR 
Videoproduktion (dagens SVT Teckenspråk*). 

En dag ringde telefonen. Anna-Britta Larsson lyfte den. Ove 
Thelin som kom att bli hennes mångåriga kollega frågade: vill 
du jobba med tv hos oss? 

Hon behövde inte fundera särskilt länge. Att plugga till lärare, 
som hon först tänkt göra, kändes mindre lockande. 

– Läraryrket var rätt fyrkantigt på den tiden, att jobba med tv 
lät mycket roligare, säger Anna-Britta Larsson som kort och gott 
kallas Anna på sin arbetsplats. 

På dåvarande SDR Videoproduktion i Leksand (dagens SVT 
Teckenspråk) förstod hon omedelbart att hon hade gjort rätt som 
antog jobberbjudandet. Demokrati och mänskliga rättigheter 
var två frågor som låg henne varmt om hjärtat.  

Redan som ung engagerade hon sig politiskt. Hon 
medverkade exempelvis i en FNL-grupp som protesterade 
mot Vietnam-kriget och i en grupp som samlade pengar till 
motståndsrörelsen mot Franco i Spanien, tillhörde också en 
period kvinnojoursrörelsen, och deltog i kärnkraftsmotståndet.  

– På SDR Videoproduktion insåg jag att döva hade inga barn- 
och nyhetsprogram på teckenspråk. Då kände jag att nu ville jag 
hjälpa till och slåss för dövas rättigheter, berättar Anna som i 
samma veva började lära sig teckenspråk.  

SDR Videoproduktion, som startade sin verksamhet på 
1970-talet, hade inledningsvis bara tre medarbetare: Ove 
Thelin, Oleg Wennström och så Anna. De fick göra allt möjligt. 
Exempelvis filmade de SDR:s kongresser och gjorde ett program 
om kärnkraft inför valet 1980. 

Du var med i kärnkraftsmotståndet, hur var det för dig 
att göra programmet om kärnkraftsfrågan där fördelar 
vägdes mot nackdelar? 

– Inte svårt alls! Det var självklart att vi skulle ge en
balanserad bild, det är viktigt med trovärdighet. Även om jag 
var motståndare ansåg jag att det var angeläget att ge en rättvis 
bild av olika sidor inför omröstningen. 

Just rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati är något 
Anna återkommer till flera gånger under intervjun. 

1986 skedde äntligen en milstolpe. Döva barn fick sitt allra 
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Teckenlådan, som sändes 1994–2005, fick SDR:s utmärkelse 
Guldtecken 2009. Motiveringen löd i korthet: ett underhållande 
program som också var lärande och högkvalitativt. Döva barn 
kunde identifiera sig med programmet och dess rika teckenspråk. 
Tittarsiffrorna var mycket höga, ofta mellan 200 000 och 300 
000 personer som satte sig framför tv-skärmen.  

På tal om ”lärande”, som SDR skriver i sin motivering. Anna blev 
ju aldrig lärare. Istället fick hon syssla med, som hon kallar det: 

– ”Dold pedagogik”, säger hon som anser att barnprogram på
teckenspråk är de viktigaste program SVT producerar, särskilt 
för döva barn som växer upp med hörande föräldrar och inte får 
teckenspråk lika naturligt som döva barn till döva föräldrar. 

Hur ska ett bra barnprogram på teckenspråk se ut? 
– Antingen ett spännande drama med mycket fantasi och

otäckheter. Det viktiga är att den trevliga stämningen ska 
utgöra basen i programmet. Om vi har det, kan vi lägga till 
hotfulla situationer. De upplöses alltid förr eller senare. Eller en 
dokumentär/reality där barnen är med och bestämmer hur det 
ska se ut och vad som ska hända. De ska känna att ”Det är mitt 
program”.  

I egenskap av gruppchef och projektledare har Anna varit med 
och anställt alla medarbetare till sin barn- och ungdomsredaktion 
på SVT Teckenspråk i Falun. Hon är väldigt stolt över dem och 
säger att de varit som en andra familj för henne. Tillspetsat säger 
hon att hon medvetet har valt att rekrytera besvärliga personer, de 
är en viktig framgångsfaktor till välgjorda barnprogram. 

– Jag vill inte ha några bleka ja-sägare utan hellre ha medarbetare
som vågar gå sin egen väg och säga vad de tycker. Min tro är att de 
då blir mer kreativa och tillför mer till redaktionen med sina idéer, 
säger Anna som inte är rädd för konflikter och för att fatta svåra 
beslut. 

Du säger att du tycker om konflikter. Varför det?
– För att det är utvecklande för verksamheten. Konflikter kan

inte bara tystas ner om vi ska lyckas med att nå gemensamma mål. 
Anna säger att hon kommer att sakna sina kollegor när hon går 

i pension. 
– Samtidigt gläds jag åt att det är en stark generation som tar

över efter mig. De kommer att arbeta vidare med demokrati- 
och rättvisefrågorna. Sedan är de väldigt duktiga på digitalt 
berättande. Deras arbetssätt passar den nya generationen tittare 
bättre, den så kallade datorgenerationen. Själv är jag mer som en 
enkel bonde. Jag ska träffa masken Lennart igen i min trädgård 
när jag slutar på SVT Teckenspråk, säger Anna och skrattar. 

Hon ser fram emot att som pensionär vara ute i naturen oftare, 
se skiftande årstider och fåglar, måla om sitt hus och renovera 
fönster, och umgås med barnen och barnbarnen. Och så vill hon 
och hennes man skaffa höns igen. Rävarna åt upp hönsen sist de 
hade en hönsgård. Nu ska de se till att ha en säkrare hönsgård. 

– Det är så mysigt med höns. Vi ger dem mat och så ger de oss
ägg. Det är något fint med det.             text & foto: niclas martinsson

* SVT tog över SDR:s tv-produktion, som då hette Dövas TV, vid
millennieskiftet 1999/2000.

Så har tolkyrket förändrats
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) firar 
50-årsjubileum den 14 maj i år. Här ger DT en kort
sammanfattning av hur tolktjänsten och tolkyrket har
förändrats sedan grundandet 1969.

1969 Den första teckenspråkstolkkursen äger rum i Leksand och 
är sex veckor lång. De elva kursdeltagarna bestämmer sig för att 
grunda Sveriges Dövtolkars Förening (SDTF).

1969 Försöksverksamhet med tolkar för döva kommer igång. Alla 
landsting har möjlighet att söka statsbidrag från Socialstyrelsen. 

1976 Försöksverksamheten blir permanent. Tolktjänsten fortsatt 
i landstingets regi. 

1980 SDTF byter namn till Sveriges Teckenspråkstolkars 
Förening (STTF). Anledningarna: teckenspråket är grunden i 
yrket, och en tolk ska vara neutral och tolka åt båda parter, inte 
bara åt döva.

1981 Tolkutbildningen är nu ettårig. 

1989 Kombinerad 2-årig teckenspråks- och dövblindtolk-
utbildning införs. 

1992 Sveriges första privata tolkbolag, Stockholmstolkarna, 
grundas som komplement till landstingsdrivna Tolkcentralen.  

1996 Fyraårig tolkutbildning införs i Stockholm. Inga 
förkunskaper i teckenspråk krävs. 

2004 De första teckenspråkstolkarna blir auktoriserade av 
Kammarkollegiet efter att ha klarat vissa prov, som ett slags 
kvalitetsstämpel. 

2013 Nu finns också en akademisk tolkutbildning, den vid 
Stockholms universitet. 

2015 SDR anordnar en 1-årig tolkutbildning för döva i 
projektform. Två årskullar döva tolkar utexamineras. Även de 
behövs då teckenspråk är deras förstaspråk, enligt SDR. 

2019 Västanviks folkhögskola startar en tolkutbildning för döva. 

Källor: STTF:s bok ”Teckenspråket är grunden i vår profession” 
av Beata Lundström och SDR
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Den 14 maj fyller Sveriges Teckenspråkstolkars Förening 
(STTF) 50 år. Hur anser du att teckenspråkstolkyrket har 
förändrats sedan grundandet 1969?

– Otroligt mycket. Vårt yrke har blivit mer professiona-
liserat. Några exempel: I dag finns en akademisk teckenspråks-
tolkutbildning som komplement till folkhögskolans tolk-
utbildning. Vi har utbildade döva tolkar. Tolkar kan också ansöka 
om att bli auktoriserade. Sedan har vi distanstolkning. Vi har 
också ett större fokus på etikfrågor. Vidare har vi väldigt olika 
anställningsformer i dag. Förut var det mer fasta anställningar hos 
tolkcentralerna. Nu har vi tolkar som är frilansare, egenföretagare, 
anställda hos tolkcentralerna eller privata företag. 

Du har redan sagt en del, men jag vill ändå ställa den här 
frågan. Hur ser teckenspråkstolkyrket ut i dag?

– Om vi tittar på döva tolkanvändare, så finns de på fler arenor
än tidigare. Många utbildar sig vidare och får andra typer av jobb. 
Det gör att det ställs högre krav på oss tolkar. Vi måste vara flexibla 
och anpassningsbara, och kunna många olika saker. 

Hur tror du att teckenspråkstolkyrket kommer att se ut i 
framtiden?

– Jag tror att teknologin gör att det blir mer fjärrtolkning
i framtiden. Det kan möjligtvis fungera på kortare möten 
eller distanskurser. Då måste kvaliteten på bilden, ljudet och  
internetuppkopplingen vara god. Jag är dock övertygad om 
att vi i framtiden kommer att behöva fysiska tolkar också. 
Tvådimensionell distanstolkning gör att små nyanser går för- 

lorade. Om en tolk finns på plats, så blir det en helt annan 
kvalitetskänsla. Tolken kan se helheten bättre. Vissa uppdrag 
passar sämre för distanstolkning, till exempel en ridlektion eller 
en fest. Jag tror också att allt fler teckenspråks- och dövblindtolkar 
kommer att utbilda sig till skrivtolkar och därmed få trippel-
kompetens. Det är nu fler tolkanvändare som vill kunna ha både 
skriv- och teckenspråkstolk under ett och samma tolkuppdrag.  

Men om distanstolkningen kan bli tredimensionell i 
framtiden, hur tror du att det kommer att bli då? 

– Spännande idé med 3D-tolk! Men jag tror fortfarande att
behovet av fysisk tolk kommer att finnas kvar även i framtiden. 
Det finns alltid bättre förutsättningar för en bra tolkning då. 

Om STTF fick bestämma, hur skulle ni vilja utveckla 
teckenspråkstolkyrket?

– Det är att varje nyutexaminerad tolk ska få en mentor när
hen börjar jobba. Så är det inte i dag. En del börjar frilansa utan 
handledare. Sedan vill vi att tolkupphandlingar som görs ska 
ha större fokus på kvalitet, mindre på pris. Vi vill också få mer 
fortbildning för vårt yrke är högkvalificerat. Vi tolkar är generellt 
ständigt villiga att utvecklas och lära oss nya tecken, ord och 
ämnesområden med mera. 

Slutligen, hur ska eller har ni firat 50-årsjubileum?
– Vi hade årsmöte i Göteborg i februari där vi firade. Vi planerar 

även att ha webbsända föreläsningar för våra medlemmar under 
året.                text & foto: niclas martinsson

6frågor till:

Angelica Grann
ordförande STTF
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Grattis till din nya tjänst som professor i teckenspråk vid 
Stockholms universitet! Hur känns det att du är Sveriges 
och Nordens första döva professor?

– Jag blev överraskad över den enorma responsen på nyheten
om att jag blivit befordrad till professor. Folk från alla möjliga håll 
– från personer med dövblindhet i Sverige och internationella
döva profiler till dem utanför dövsamhället – har gratulerat mig.
Jag har tappat räkningen men jag tror att jag har fått över 8 000
gratulationer. Jag förstår att det betyder mycket för döva att det
nu finns en döv professor i Norden. Om vi ser ute i Europa så
finns det bara en till döv professor (tysken Christian Rathmann).

Hur kommer det sig att du ville bli befordrad till professor? 
– Flera har sagt till mig att jag med min breda yrkeserfarenhet

borde bli professor. Jag har arbetat både i och utanför den 
akademiska världen. 2012 blev jag docent, samma år som Brita 
Bergman (professor emerita i teckenspråk) gick i pension. Då var 
det inte rätt tid att som nybliven docent ansöka om befordran 
till professor och efterträda henne. För att kunna bli utnämnd 
till professor måste man ha uppfyllt en rad höga krav. Man 
måste exempelvis ha bidragit med vetenskapliga publikationer 
som blivit granskade av internationella experter och handlett 
doktorander. Sedan är jag också nyfiken av mig, vill ständigt 
utvecklas och ge mig ut på obeprövad mark. 

När jag växte upp i Finland, hade jag inte någon förebild i 
landet. Ett roligt minne var när dövmedvetande-rörelsen var på 
stark frammarsch i Finland på 1980-talet. Jag deltog i en kurs. 
Då var jag drygt 21–22 år gammal. Jag skrev på gröna tavlan 
med en vit krita: ”Kan döva bli professorer?” Alla deltagare, som 

var döva, sa nej. Jag svarade ”Men det finns ju döva professorer 
i USA”. När jag tänker tillbaka på det så kan jag konstatera 
att det blev mitt öde. Jag sporras av att visa att det finns döva 
professorer, som dessutom är kvinnor. De flesta professorer 
är ju män. Vi kan även diskutera tecknet för professor*. Är det 
motiverat ur genusaspekt? I dag har jag fyra förebilder och alla 
är kvinnor. 

Hur vill du utveckla teckenspråksforskningen vid 
Stockholms universitet?

– Nyvunna forskningsresultat, både våra egna forskares
och andras, ska fortsätta att presenteras och tillämpas i 
undervisningen och spridas till andra. Så det går i omlopp. 
Sedan ser jag gärna att vi utvecklar vårt samarbete med andra 
ämnesområden vid Institutionen för lingvistik på Stockholms 
universitet och universitet i andra länder. 

Slutligen, hur ser du på det svenska teckenspråkets 
ställning i dag? 

– Å ena sidan har teckenspråket en väldigt stark ställning
juridiskt sett. Å andra sidan kan vi se att teckenspråkets ställning 
försvagas i och med att vissa föräldrar väljer bort teckenspråk för 
sina döva barn och att en del barn inte får teckenspråk i skolan. 
Jag har också förstått att det har en stor betydelse att det nu finns 
en döv professor här i Sverige. Samhället behöver det och jag tror 
att det har en positiv inverkan på det svenska teckenspråkets 
ställning.                                              text & foto: niclas martinsson    

*Tecknet föreställer en professor som har långt, tvådelat skägg                                      

4 frågor till:

Johanna Mesch
professor i teckenspråk
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Grattis till det nya jobbet som konstnärlig ledare för 
Riksteaterns Tyst Teater. Hur känns det att du är den första 
döva konstnärliga ledaren?

– Tack! Det här är ett resultat av 1980- och 90-talens goda
skolgång som jag fått ta del av. Om döva får gå i en teckenspråkig 
skola, så leder det till att de lättare får ledande positioner i 
samhället. Därför är det egentligen inte så konstigt att jag nu 
är konstnärlig ledare. Men det räcker givetvis inte att man får 
undervisning på teckenspråk. Det är också viktigt att man får 
använda teckenspråk utanför klassrummet, till exempel i rollspel. 
Då kan man utveckla sina ledaregenskaper. 

Vad är det som fått dig att vilja bli konstnärlig ledare för 
Tyst Teater? 
– När jag hamnade på Tyst Teater som verksamhetsledare, sa
Josette Bushell-Mingo* till mig att jag absolut skulle kunna bli
konstnärlig ledare för Tyst Teater. Precis som många andra döva
har jag inte alltid haft så bra självförtroende. Jag tänkte: ”Nej,
jag kan inte bli konstnärlig ledare för en sådan person måste ha
skådespelarutbildning, ha jobbat som regissör, ha många års
erfarenhet…”. Josette sa att nej, det måste man inte utan det
handlar snarare om att kunna se in i framtiden, se vad marknaden 
har för behov och hur deras behov kan uppfyllas utifrån vad vi har, 
skapa strategier… En konstnärlig ledare ska också våga ta plats,
argumentera, nätverka och vara diplomatisk. Josette fick mig att
förstå att jobbet passade mig. Så det kändes rätt att ta sig an den
här utmaningen, inte minst då jag tycker om att kunna kombinera
ledarskap och kreativt arbete.

Vilka är dina visioner för Tyst Teater? 
– Jag har två visioner. Den ena är att jag vill att vi ska sprida

och ta vara på dövas kultur utifrån dövas perspektiv i både vår 
scenkonst och vårt övriga arbete. Här handlar det om att vi ser 
hur vi kan dra fördelar av teckenspråk och dövas unika styrkor. 
Döva har exempelvis en enastående visuell förmåga. Den 
visionen ska genomsyra hela vårt arbete. 

– Den andra är att utveckla de metoder som är bättre lämpade
för döva. Det som döva är bäst på, ska vi använda oss av. Det 
kan till exempel handla om hur vi säljer biljetter och sätter upp 
pjäser. Vi behöver hitta unika sätt att arbeta på och inte bli 
påverkade av majoritetetens strukturer. Jag vill också se fler 
samproduktioner med andra teckenspråksteatrar i världen. 
Internationella tecken blir ju allt vanligare nu. Jag vill även gärna 
att vi teckenspråksteatrar har ett större utbyte. Kanske våra 
respektive produktioner kan turnera på varandras marknader. 
I dag visas ju ofta en teckenspråksproduktion bara i hemlandet. 

Slutligen, vad ska du göra i sommar?
– I sommar är det två stora event för döva i Frankrike: kultur-

festivalen i Reims (4-7 juli) och World Federation of the Deafs 
kongress i Paris (23-27 juli). Jag ska vara där då. Mellan festivalen 
och kongressen hoppas jag kunna hinna med en vandring i den 
vackra franska naturen, närmare bestämt Pyrenéerna. Sedan vill 
jag förstås också njuta av den svenska naturen. Kanske det blir en 
tur till de jämtländska fjällen.
* Josette Bushell-Mingo var konstnärlig ledare för Tyst Teater
2005-2018.

text: niclas martinsson  foto: mikael sundberg/riksteatern

4frågor till:

Mindy Drapsa
konstnärlig ledare 
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Hur känns det att du är SDR:s nya generalsekreterare?
– Hedrande, roligt och utmanande att få leda den organisation 

som jag på distans följt i egenskap av medlem den senaste tiden. 
Nu får jag vara involverad och arbeta i organisationens innersta 
kärna. Dövrörelsen har alltid haft en varm plats i mitt hjärta. För 
mig är det lyx att få jobba med mina hjärtefrågor nästan dygnet 
runt: hur döva ska kunna få stärkta rättigheter och hur vi kan stärka 
våra dövföreningar som i sin tur kan stärka sina medlemmar, 
alltså empowerment. Som generalsekreterare är det en utmaning 
att förhålla mig till de olika direktiv och förväntningar som finns 
på förbundet i en ständigt föränderlig värld. Nya och oväntade 
saker sker ju hela tiden. Då måste vi kunna ta ställning till vilka 
resurser vi har och om de är tillräckliga.

Vem är du?
– Jag är stolt finlandssvensk (hon är född i Finland och flyttade

till Sverige med sin familj 1990. Den främsta anledningen var att 
hennes föräldrar ville att hon och hennes tre döva bröder skulle få 
en bra utbildning i Sverige. Den enda finlandssvenska dövskolan 
i Borgå hade allt färre elever för att sedan stänga för gott 1993). 

Efter studier arbetade jag som lärar- och projektassistent med 
att producera läromedel för vuxna i projektform (2002–2008) och 
sedan med marknadsföring och kommunikation på Riksteatern 
(2008–2012). Därefter startade jag eget företag. 2013–2015 var 
jag projektledare för SDR:s projekt Dövstudier. Efter projektet 
var jag utvecklingssamordnare och hade ansvar för dövstudier på 
Västanviks folkhögskola fram till i somras. 

Hur ser du på dagens SDR?
– SDR befinner sig i ett generationsskifte om vi ser till den

oerhört snabba tekniska utveckling som sker just nu. Till-
gängligheten är helt annan i dag och sociala medier är en allt 
mer integrerad del i vår vardag. Det gäller att kunna hitta en bra 
balans: att ha förmåga att navigera i det nya medielandskapet 
där många förväntar sig att allt händer här och nu, samtidigt 
som vi har vår verksamhetsplan och motioner att följa. Jag vill 
arbeta för att vi ska bli bättre på att synas gentemot föreningarna 
och medlemmarna. 

Sedan har SDR också haft en större personalomsättning de 
senaste åren. Även föreningarna har förändrats. I dag är vi mer 
individualistiska och många ägnar sig åt sina egna intressen. 
Förut var vi mer ett kollektiv. Frågan är hur vi ska anpassa oss 
till den här nya tiden.

Slutligen, hur ser du på hösten?
– Jag tycker om den här årstiden och att se hur naturen skiftar, 

med alla vackra färger. Men jag är ingen svampplockarmänniska 
tyvärr (skrattar). Jag köper hellre svamp i mataffär. Sedan ser 
jag fram emot mysiga kvällar med levande ljus. 

Jag ser också fram emot Dövfilmfestival i november och att 
följa föreningslivet på olika sätt. 

Jobbmässigt gillar jag att verksamheten rullar på för fullt 
under hösten, om man jämför med tiden precis efter sommar-
semestern då tempot börjar stiga, eller sjunka precis före julen.                                                                                                                                           

text & foto: niclas martinsson  

frågor till:

Julia Kankkonen
generalsekretarare
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många trafikskolor ryggade bakåt för att ha en döv praktikant. 
Men inte Drive trafikskola i Skärholmen. Det var där han sedan 
fick sin anställning. 

– Ägaren är öppen och orädd för att kommunicera, säger
Fredrik. 

DT träffade ägaren Rafed Malan en kort stund. Han kunde tala 
lite teckenspråk. 

På tal om kommunikation. Hur gör Fredrik när han har 
hörande kunder? Han har en surfplatta vars hållare är fäst i 
instrumentbrädan. I surfplattan finns en app för taligenkänning 
som är baserad på Googles program för transkribering. Hörande 
elever kan tala till den, som sedan förvandlar till text. Fredrik 
svarar sedan genom att skriva på ett trådlöst tangentbord, här 
förvandlas text till tal. Nästan alla hörande kunder tycker att det 
fungerar bra. Men det är en utmaning att inte få dem att titta för 
mycket på skärmen under körningen, säger Fredrik leende. 

– Jag använder också gester, exempelvis för att visa att nu ska
eleven svänga vänster. Ibland använder jag rösten också om jag 
säger något kort. 

Döva och hörselskadade kunder kan däremot tala direkt på 
teckenspråk med honom. Nu planerar Fredrik att ha döva och 
hörselskadade kunder varannan vecka i Örebro och Göteborg, så 
länge som behov finns. 

Nu är vintern här. Vilka är dina bästa tips för säker körning?
– Se till att ha vinterdäck (obligatoriskt 1 december-31 mars när

vinterväglag råder). 
– Anpassa dig till väglaget och andra trafikanter. Sänk farten

vid behov, det är särskilt förrädiskt när det är mellan 4 plusgrader 
och 4 minusgrader, då kan det bli halka. 
– Passerar du en bro/viadukt eller kör på den, tänk på att risken
för halka då ökar eftersom luften kyler bron både under och
ovanifrån. Och vid broar där vattendrag finns är det också ökad
risk för halka då luften är fuktig.      text & foto: niclas martinsson

Fredrik Andersson är just nu landets enda döva 
trafiklärare. Till vardags har han både döva och hörande 
kunder. Han talar inte bara svenskt teckenspråk utan 
använder också smarta kommunikationslösningar i 
bilen. DT träffar honom på en trafikskola i Skärholmen 
utanför Stockholm.  

Fredrik Andersson har precis haft två körpass när DT kommer på 
besök. Han har en brokig samling kunder med olika färdigheter. 
De flesta är nybörjare, men han har också elever som har körkort 
men inte satt foten på gaspedalen på över 10 år. 

Många av hans kunder är döva och hörselskadade. 
– De tycker att det är så skönt med en döv trafiklärare, de

behöver inte titta på tolken i baksätet som det annars ofta brukar 
vara så, säger Fredrik Andersson. 

En annan fördel är att han kan förklara mer visuellt på svenskt 
teckenspråk. 

– Jag kan exempelvis teckna exakt hur mycket man ska höja
eller sänka kopplings- och gaspedalerna. 

Han blev färdigutbildad trafiklärare i våras. Utbildningen var 
nästan ett och ett halvt år lång. Nu arbetar han på Drive trafikskola 
i Skärholmen. 

2015 tog han själv körkort. När han deltog i en studiecirkel 
ställde döva körkortsteoretiska frågor till honom. Då förstod han 
att det var roligt att försöka förklara så pedagogiskt som möjligt. 

Två år senare dök en annons om en trafiklärarutbildning upp 
i hans flöde på Facebook. Han klickade på den och blev nyfiken. 

– Som person tycker jag om att hjälpa människor och försöka
sätta mig in i hur de tänker och vilka undervisningsmetoder som 
är effektiva. Mitt sätt att undervisa kan variera från elev till elev. 

Drygt 200 personer sökte till trafiklärarutbildningen på en 
yrkeshögskola i Upplands-Bro. Bara 30 fick plats efter att ha 
genomgått ett körtest och intervju. Fredrik Andersson var en av 
dem. Han hade tolk under utbildningen. 

Han fick göra praktik två gånger. Det var svårt att få praktikplats, 
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Marta Persson Forsman och Stina Persson är döva 
systrar som tagit lastbilskörkort och arbetar i den 
mansdominerade branschen. DT träffar dem i 
Söderhamn och tar reda på hur det kommer sig att de 
gjort det tillsammans och vad det bästa är med att köra 
ett tungt fordon.

Stina Persson visste redan för drygt femton år sedan att hon ville bli 
lastbilschaufför. Men Arbetsförmedlingen sade nej. Anledningen 
var att det skulle bli för dyrt för myndigheten att ordna med tolk 
till lastbilförarutbildningen. 

– Jag blev besviken för jag visste att det fanns ett stort behov av
lastbilschaufförer, berättar hon, som varit arbetslös i perioder och 
bland annat jobbat i en mataffär. 

För två år sedan kom vändpunkten. Hon gick på Iris Hadar i 
Sundsvall. De i skolan frågade vad hon helst önskade jobba med. 
Hennes svar var: att bli lastbilsförare. Hon fick därefter göra 
praktik på ett företag i Uppsala som utförde flistransporter. 

Efter praktiken fick hon definitivt mersmak för yrket. Iris 
Hadar övertalade hennes handläggare på Arbetsförmedlingen 
att fixa en plats åt henne på förarutbildningen hos Grönlunds 
yrkesutbildning i Hudiksvall.  

Lyckligtvis var Arbetsförmedlingen positiv den här gången. 
Marta Persson Forsman hade inte en endaste tanke på att bli 

lastbilschaufför. När dövkonsulenten frågade om hon kunde tänka 

sig att gå utbildningen tillsammans med systern, sade hon ja. 
– Dövkonsulenten menade att det var vinna-vinna. Dels skulle

tolkkostnaden bli lägre då vi var två som delade på tolkarna, dels 
skulle det bli lätt att få jobb efter utbildningen, säger Marta som 
inte ångrar sitt val. Även hon har varit arbetslös i perioder och 
jobbat i en matbutik. 

Hon och Stina började studera i Hudiksvall i januari förra året. 
Båda upplevde att utbildningen var tuff. Betydligt högre krav 
ställs på en lastbilschaufför än på en personbilförare. De skulle 
lära sig ekonomisk körning, lagar och regler, säkerhet, ergonomi 
och mycket annat. 

– Klassen var väldigt bra. Några killar i klassen hjälpte oss om vi
undrade över något, berättar Stina som tog lastbilskörkort C under 
våren 2018. 

C innebär att en förare får köra en lastbil eller personbil utan 
någon viktgräns. Samma förare får även dra en släpvagn, men då 
högst 750 kg. 

Stina gjorde praktik som sopbilförare i Söderhamn. Det ledde 
sedan till att hon fick sommarjobb där. 

– Jag kände mig varmt välkommen på en gång, säger hon.
Efter sommaren var hon tillbaka i skolan för att ta CE-körkort,

som innebär att hon kan dra ett eller flera släp utan viktgräns. Hon 
lyckades ta CE i slutet av oktober förra året. 

Sedan den 1 februari är hon fastanställd på Söderhamn Nära. 

Systrarna Persson har tagit lastbilskörkort:

– Arbetsgivare skriker efter lastbilschaufförer

foto: torbjörn ivarsson/hudiksvalls tidningDe stolta systrarna Marta Persson Forsman (fr.v.) och Stina Persson.
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Det finns ytterligare en döv tjej 
som har lastbilskörkort: Wilda 
Lorentzon från Stockholm. Hon 
har C-körkort sedan juni 2016. 

– Tidigare hade jag inte någon
tanke om att jag skulle jobba som 
lastbilsförare. Men när jag var 
”privat chaufför” åt en kompis 
som förlorat sitt körkort, märkte 
jag hur mycket jag gillade att köra 
runt. Så jag bestämde mig för 
att plugga och ta C-körkort. Jag 
upptäckte fort att det var min grej. 
Jag känner mig hemma i lastbilen! 

Nu studerar hon för att ta CE-körkort på vuxenutbildningen Yrkesplugget 
i Bromma och är tjänstledig från sin nuvarande arbetsplats, Schenker i 
norra Stockholm. Hon har tolk, något kommunen Stockholms stad står 
för. 

– Jag är tjänstledig fram till sista april men tror mig bli klar med

utbildningen tidigare än så. Då kan jag komma tillbaka till arbetsplatsen 
i förtid om jag vill. Jag trivs jättebra på Schenker och har fina kollegor. De 
har fantastisk attityd, säger hon som vill utvecklas i transportbranschen 
och också kunna köra en lastbil med släp. 

På sin enhet (Schenker har många enheter runt om i Sverige) är hon 
för närvarande den enda kvinnan som kör lastbil. 

Marta och Stina, som Dövas Tidning mötte i Söderhamn, säger 
att kvinnor är bättre som lastbilsförare än män. Kommentar? 

– Det är sant! Vi kör helt enkelt bättre och försiktigare och har mer
kontroll. Det behövs fler kvinnor i den här mansdominerade branschen. 

Vad har du för dröm när det kommer till ditt yrke?
– Jag drömmer om att köra en timmerbil och även att köra till Norge.

Det skulle jag vilja prova på. I Norge finns det många små vägar i den 
vackra naturen, vilket är utmanande för en lastbilsförare. 

Såvitt DT vet, finns det bara ett fåtal döva kvinnor som kör lastbil i 
Sverige.                                                text: niclas martinsson  foto: privat

På Instagram finns en sida som heter Truckerseliten där döva 
lastbilsförare lägger upp bilder från sin vardag. 

kvinnor i lastbilsbranschen

Hon är den enda kvinnan på sin arbetsplats som kör sopbil. 
– Folk i Söderhamn reagerar ibland på att jag som är både döv

och kvinna kör lastbil. Men det är bra att visa att vi döva kvinnor 
kan, säger Stina och ler. 

Hur vet du när bilen har plockat upp sopbehållaren? 
– Jag känner genom vibrationer när sopbehållarens

säkerhetsspärr går i lås. Då ändras varvtalet på motorn. 

Marta, som dyker upp till intervjun senare än Stina, har 
precis jobbat extra som distributör av paket åt Postnord via en 
underleverantör i Söderhamn. 

– Det har varit rätt lugnt i dag, inte så många paket att dela
ut. Innan jul var det galet mycket paket, säger hon som gärna tar 
extrapass så fort underleverantören behöver henne. 

Även på sin arbetsplats är hon den enda kvinnan som kör lastbil. 
Hon studerar nu för att ta CE-körkort. Det har varit mer 

kämpigt för henne än systern att ta C-körkort och göra YKB-
provet (yrkeskompetensbevis – man måste klara provet för att 
kunna köra godstransporter med tung lastbil).  

När hon skulle göra C-provet, kom det ingen teckenspråkstolk. 
Istället åtog sig provförrättaren att förklara extra ifall det fanns 
några frågor som hon inte förstod. 

– Det kändes roligt att jag klarade provet första gången trots att
tolken uteblev, säger Marta. 

Samma sak hände när hon skulle göra YKB-provet. Då kom 
ingen tolk. Hon missade provet. Vid nästa provtillfälle kom det en 
tolk och då fixade hon provet. 

– Det måste ha blivit någon kommunikationsmiss någonstans,
som gjorde att tolken inte dök upp, säger hon. 

Stina berättar att nivån på språket som används i Trafikverkets 
prov är betydligt högre än i utbildningsmaterialet.  

Vad har ni för tips till döva som funderar på att läsa till 
lastbilsförare? 

– Våga be om hjälp. När vi pluggade i Hudiksvall bad jag om att
få pedagogiskt stöd av Iris Hadar. Jag har regelbundet fått hjälp av 
Thyra Lindström. Hon betyder väldigt mycket för mig, jag har tack 
vare henne klarat C- och YKB-proven, säger Marta. 

– Visa intresse, lägg ner tid på utbildningen och kämpa så mycket
du bara kan även om svenskan kanske upplevs som svår. Du kan 
be om hjälpmedel, själva har vi t.ex. fått filma föreläsningarna 
med vår surfplatta, säger Stina. 

Vad är det bästa med att köra en lastbil? 
– Jag känner mig mäktig på vägen då man sitter högt i ett tungt

och stort fordon, säger Marta leende och fortsätter: Det är också 
ett självständigt jobb. Jag får tänka på hur jag ska planera min 
rutt, hur jag kan köra ekonomiskt och på vilket väglag det är med 
mera. 

– Jag känner mig också mäktig på vägen. Sedan tycker jag att
det helt enkelt är roligt att köra, säger Stina. 

En annan fördel som de framhåller är att det är en stor brist på 
lastbilschaufförer och att arbetsgivare därför skriker efter dem. 
Lönen är också relativt bra. 

Marta hoppas få jobb nära där hon och systern bor när hon väl tagit 
CE-körkort. De driver tillsammans en hästgård i Norrala utanför 
Söderhamn och deltar ibland i tävlingar i dressyr och hopp. 

Ni vill uppmuntra fler kvinnor att ta lastbilskörkort. 
Varför? 

– Det behövs fler kvinnor i branschen. Och så kör kvinnor bättre
och lugnare och sparar mer bränsle än män. Det blir också mindre 
skador på varor som vi transporterar, säger Marta leende och 
Stina håller med.                                              text: niclas martinsson   

Wilda: ”Jag känner mig hemma i lastbilen”
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Lavendelfält, färska örter och bergsvandring är nu en 
del av Liene Strantes vardag. Hon lämnade Sverige för 
Provence för tre år sedan. Nu känner hon sig betydligt 
piggare tack vare fler soltimmar än här hemma. 
   DT fick en pratstund med henne i Paris om hur det är 
att bo i sydöstra Frankrike och hur hon ser på Facebook-
sidan Deafhood behövs i Sverige, som hon grundade 2011 
och nu blivit Sveriges största åsiktstorg för döv- och 
teckenspråksfrågor.  

Redan som liten kände Liene Strante en stark dragningskraft till 
Provence. Hon var ofta där med sin familj. Sedan dröjde det ett 
bra tag tills hon reste tillbaka dit. Den här gången med en av sina 
två döttrar. De hyrde en bil och färdades runt. 

– Återigen drogs jag till Provence, jag fick starka känslor för
området och dess vackra natur, fantastiska kök, kultur och språk. 
Jag visste att jag ville bo där. Väl hemma i Sverige sade mina båda 
döttrar: ”Varför flyttar du inte dit?” berättar Liene Strante.  

Sagt och gjort. Hon bestämde sig för att följa sitt hjärta, som hon 
uttrycker det, och flytta till sydöstra Frankrike för tre år sedan. Ett 
beslut som hon inte ångrar, även om hon initialt inte kände någon 
där nere, inte kunde franskt teckenspråk och inte hade något jobb. 

Hon behärskade dock lite franska, ett språk som hon hade 
studerat i gymnasiet för länge sedan. Men hon behövde friska upp 
sitt minne. Hon gick i en franska för nybörjare-klass för hörande, 
en kurs som hon betalade ur egen ficka. Sedan fortsatte hon att 
lära sig franska på distans. 

På kort tid träffade hon också döva provensaler och lärde sig 
därmed franskt teckenspråk snabbt. 

För ett år sedan fick hon jobb hos det franska hjälpmedels-
företaget, Smartear. Hon var, att börja med, provanställd på tre 
månader. 

– Jag var nervös då jag bara hade tre månader mig på att visa vad
jag kunde! Men det gick över förväntan. Jag blev tillsvidareanställd. 
Min arbetsgivare uppskattade att jag kunde franskt teckenspråk, 
franska, tyska, svenskt teckenspråk, svenska, engelska och 
internationella tecken. Jag har fått resa runt i Frankrike, till USA 
… och marknadsfört och sålt våra tekniska hjälpmedel. 

Vad står namnet Smartear för? 
– Själva produkten är som ett smart öra.
Smartear var en av utställarna under World Federation of the

Deaf-kongressen i Paris. Liene Strante stod vid företagets monter 
i fem dagar. Det var där DT mötte henne. 

Smartear har sitt kontor och tillverkning i Valbonne. Liene Strante 
pendlar dit från sitt hem i bergsstaden Grasse, som är känd för 
sin parfymindustri sedan slutet av 1700-talet. Till skillnad från 
Sverige uppskattar hon verkligen att det är fler soltimmar där. 

– Jag känner mig betydligt piggare här. Tidigare var jag ofta lite
trött när jag bodde i Sverige, särskilt under de mörka årstiderna. 
Andra svenskar som bor i Provence säger samma sak, säger 
Liene Strante som gått med i en svensk förening. De firar svenska 
högtider som midsommar och julbord. 

Hon brukar också träffa döva i Provence, en av dem är svensk. 

Liene Strante lämnade Sverige för Provence

”Jag känner mig mycket piggare här” 



och deafhood, och ett bra ställe att mötas på för kunskaps- och 
informationsutbyte. Sidan skulle vara öppen för alla: döva, 
hörselskadade och hörande. Jag ville kämpa för den yngre 
generationen döva och förmedla en positiv bild av döva och 
teckenspråk då jag var orolig för att det skulle komma en mörk bild 
där teckenspråket blev allt mer undanträngt för döva barn med 
cochleaimplantat. 

Hur känns det att sidan blivit Sveriges största åsiktstorg för 
alla som har något med döva och teckenspråk att göra?

– Det är jag glad över. Jag vill rikta ett stort tack till de
administratörer som sett till att levandegöra och ha hand om 
sidan efter mig. De två första åren var jag ensam administratör, 
det var tufft. Det är roligt att se att många fortfarande är aktiva 
på sidan och har olika bakgrund: döva, hörande, hörselskadade, 
döva med cochleaimplantat... Någon motsvarande sida finns inte 
i Frankrike. 

Nu följer Liene Strante sidan på avstånd från sitt hem i Grasse. 
Hon kan ibland ha hemlängtan till Sverige. 

– Jag ser till att resa till Sverige minst två gånger om året, dels
för att träffa mina döttrar, familj och vänner, dels för att det är så 
skönt att få prata svenskt teckenspråk och läsa svenska. Det är ju 
mitt modersmål. 

På frågan om hon tror att hon kommer att bli kvar i Frankrike, 
svarar hon att hon hoppas och tror det. Hon, som stortrivs i landet, 
vill säga till alla som funderar på att flytta utomlands: 

– Det är skillnad på dröm och vilja. Om man bara drömmer om
att bo utomlands, och inte riktigt vill ta steget fullt ut, så räcker inte 
det. Man måste också ha en stark vilja och mod. Det kan bli tufft 
den första tiden, men man kommer att se att många möjligheter 
öppnas förr eller senare. Så jag säger: gör det bara, om det är något 
man verkligen vill!                 text & foto: niclas martinsson/privat 

En sak som hon märkt är att döva i olika åldrar gärna umgås och 
att det inte är lika mycket grupperingar som det är i Sverige. Det 
finns dövföreningar i sydöstra Frankrike, men de är inte lika 
starka som i norra delen av landet. 

– Kanske för att döva i Provence gärna är mer utomhus än
besöker sin närmaste dövförening. Jag brukar till exempel vandra 
i bergen med döva, det finns hurtiga äldre damer som gärna är 
med och vandrar, säger hon leende. 

En annan skillnad som Liene Strante märker gentemot Sverige 
är att allt i dövrörelsen, på såväl lokal som nationell nivå, görs 
ideellt. Inte ens det franska nationella dövförbundet har några 
anställda, berättar vice ordförande Ronit Laquerrière-Leven för 
DT i en tidigare intervju. 

– Ändå kan jag se att döva i Frankrike tycker att det är roligt
att ställa upp ideellt. De är också mer upproriska av sig och 
ordnar exempelvis demonstration om de är missnöjda med något. 
Den mentaliteten har förmodligen följt med ända från franska 
revolutionen (1789-1799), säger Liene Strante. 

Att bo i Provence har sina uppenbara fördelar, men några 
nackdelar finns också. En av dem är att den offentliga sektorn i 
Frankrike är mer byråkratisk än Sveriges. 

– Att starta ett företag kan ta upp till två år, säger Liene Strante, 
och tar ett annat exempel: 

Varje månad får hon en viss summa pengar som hon kan köpa 
tolktjänster för, till sin arbetsplats eller på fritiden. Men då måste 
hon fylla i en del blanketter. 

– Döva i Frankrike har sagt ”Välkommen till byråkratins land”.
På tal om döva. Liene Strante startade Facebook-sidan Deafhood

behövs i Sverige 2011. 
– När jag startade sidan, trodde jag på sociala mediers kraft.

Jag tänkte att det var ett bra sätt att sprida kunskap om döva
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Gabriella Yström sökte flertals jobb och fick inte ett enda 
erbjudande. Till sist fick hon svälja sin stolthet och be 
Arbetsförmedlingen om hjälp. Vid hennes första möte 
med handläggaren kom en polisbil körande förbi. Detta 
ledde till en fast anställning hos polismyndigheten i 
Örebro.

På den tiden var det en tuff period i Gabriella Yströms liv. Bland 
annat fick hon diagnosen Ushers syndrom, en kombinerad syn- 
och hörselnedsättning. Hon fick gå igenom en livsomställning då 
hon försökte lära sig att acceptera och leva med sin dövblindhet.

I samma veva hade hon ett jobb som hon inte trivdes med. 
Hennes arbetsgivare hade en tråkig attityd och såg bara hennes 
begränsningar, vilket var påfrestande för henne då hon redan 
arbetade mycket, mer än hon mäktade med. Då blev hon 
sjukskriven för utmattning.

– Under min sjukskrivning mådde jag verkligen dåligt.
Framtiden såg mörk ut och jag undrade om jag kunde få ett annat 
jobb. Efter en tids fundering bestämde jag mig för att vara modig 
och göra annat. Jag visste att jag var bra på administrativt arbete 
och skulle vilja ha ett arbete med fasta arbetstider, berättar hon.

Gabriella gick på många anställningsintervjuer som inte 
gav något resultat trots att hon har socionomexamen. Till sist 
insåg hon att hon behövde hjälp och bokade in ett möte med 

Arbetsförmedlingen. Under mötet frågade handläggaren vad 
Gabriella egentligen ville jobba med och då kom en polisbil 
körande utanför fönstret. Gabriella pekade på den och skojade om 
att hon kunde arbeta hos polisen. Handläggaren tog det på allvar 
och uppmanade henne att söka. Gabriella var tveksam till att de 
skulle vilja anställa henne som är både döv och synskadad.

– När jag var liten drömde jag om att bli polis. Men vuxna tyckte
att döva inte kunde arbeta hos polisen. Men det visade sig ju inte 
vara helt omöjligt, säger Gabriella leende.

Handläggaren på Arbetsförmedlingen trodde på henne och tog 
kontakt med personalavdelningen hos polismyndigheten i Örebro. 
Gabriellas CV och personligt brev lämnades över.

Gabriella blev förvånad och glad när hon blev kallad till intervju. 
Samtidigt hade hon låga förväntningar och kände sig nervös inför 
intervjun. De som skulle träffa henne var klädda i arbetsuniform 
med polisens logga på. Hela situationen kändes högtidlig och 
allvarsam. Intervjun gick dock över förväntan. Gabriella fick 
jobbet!

Nu har hon jobbat hos polisen i fem år och arbetar 75 %. 
Arbetsförmedlingen har varit ett bra stöd och gett henne de 
arbetshjälpmedel som hon behöver, t.ex. brandlarm, surfplatta 
och extra belysning.

Gabriella tror sig vara den enda döva som är anställd hos polisen. 
Det kan finnas några som hon inte känner till. Polisen är en stor 

Gabriella Yström fick jobbet hos polisen tack vare:

”En polisbil som körde förbi i rättan tid!”
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myndighet indelad i regioner. Hon är placerad i lokalpolisområde 
Örebro som innefattar Örebro- och Lekebergs kommun.

Hos polisen finns det två anställningsformer: civilanställning 
och polisanställning. Ca 20 000 anställda har polisanställning, 
det vill säga de är utbildade poliser. De har behörighet att bära 
vapen i tjänst, utöva våld när så krävs och gripa folk. Övriga  
10 000 civilanställda inklusive Gabriella har annan utbildning, i 
hennes fall socionomutbildning.

Gabriellas arbetstitel är administratör och delgivningshand-
läggare. Gabriella förklarar närmare vad en delgivnings-
handläggare gör.

– Jag gör det administrativa arbetet med att registrera
handlingar och samla information om de människor vi letar 
efter i olika register eller genom myndighetskontakter. Det 
är som ett slags ”inre span” där jag använder mig av olika 
informationsverktyg och personkontakter för att ta reda 
på till exempel adresser, telefonnummer och annan 
information. Det är för att underlätta för polisens 
stämningsman att hitta den person vi letar efter för 
att överlämna delgivningshandlingarna till, säger 
Gabriella.

Vad är en delgivningshandling? Det 
är oftast myndighetshandlingar, t.ex. 
stämningar eller kallelser till rättegång. Men 
det kan också vara handlingar från exempelvis 
kommun, Kronofogden, Länsstyrelsen och 
Transportsstyrelsen etc. De handlingarna kommer in 
till polisen eftersom myndigheterna inte lyckats få tag 
i dessa personer som kanske håller sig undan eller saknar 
fast bostad.

– Det är rena detektivarbetet, väldigt spännande och
utmanande, säger Gabriella.

Arbetsgivaren är positiv till att ha henne som medarbetare. I 
början var kollegerna lite tveksamma hur det skulle fungera. 
Tänk om det händer något och man inte kan kommunicera med 
Gabriella? Med tiden förstod kollegerna att det inte var så farligt 
att ha en döv och synskadad kollega. Många av dem kan lite enkla 
tecken och vill lära sig mer. Men det finns inte alltid möjlighet 
till att lära dem fler tecken på grund av högt arbetstempo och 
beredskap.

– Saker händer väldigt snabbt här och man måste hitta
tillgängliga poliser omedelbart. Brott händer ju dygnet runt. Man 
ska vara stresstålig om man vill arbeta hos polisen. Jag tycker att 
det är roligt att ta tag i utmaningarna på arbetsplatsen. Jag skulle 
vilja se att fler döva söker jobb hos oss, säger Gabriella.

Gabriella har upptäckt några fördelar med att vara döv i sitt 
arbete. Till exempel lägger hon märke till detaljer på till exempel 
en övervakningsfilm som hörande kollegor inte sett. En annan 
fördel är att döva är vana vid att stöta på hinder i samhället och har 
sina strategier i att försöka finna lösningar. Gabriella använder det 

när hon arbetar med inre span där man ska ha ett stort tålamod 
och inte ge upp om det inte ger resultat.

– Det ger mig en fördel när jag möter människor som inte pratar
svenska. Jag försöker med andra strategier som att använda 
kroppsspråk eller andra sätt för att få fram budskapet. Om man 
jämför med mina kollegor är jag ännu envisare och ger inte upp 
förrän det löst sig, säger Gabriella och skrattar.

Hon försöker påverka så att polismyndigheten ska bli 
mer tillgänglig. Som de flesta större arbetsplatser har 
polisen eget intranät. I intranätet brukar filmer publiceras. 
I början saknade de undertexter. Gabriella tog kontakt med 
kommunikationsavdelningen och nu är alla filmer textade!

– Man kan visst bidra till förändringar! Jag kan inte göra allt
ensam, utan det behöver vara fler döva som tar kontakt med polisen. 
Låt myndigheten få veta hur de kan förbättra tillgängligheten. Det 

finns mycket kvar att göra, säger Gabriella.

Receptionen vid polishuset i Örebro är den enda i 
Sverige som erbjuder döva service på teckenspråk vid 
ärenden som pass och hittegods. När man kommer 
till polishuset kan man meddela i receptionen 
att man vill tala på teckenspråk. Då kallar de på 
Gabriella om hon finns på plats.

Gabriella menar att det är en rättighet som döva 
har, att kunna tala på sitt språk. Hon hoppas att fler 

myndigheter tar efter och erbjuder samma möjlighet 
om de har anställda som kan tala teckenspråk.
Gabriella upplever att några döva inte känner sig 

bekväma med att träffa henne. Det är förståeligt för 
dövvärlden är liten och varje person får bestämma själv. 

Anställda hos polisen har tystnadsplikt.
– I mitt arbete har jag tystnadsplikt som jag absolut värnar om.

Jag får inte berätta för någon att det har kommit in en döv på mitt 
arbete och att jag använt teckenspråk då. Döva ska kunna känna 
sig trygga när de träffar mig i polishuset. Jag syns inte så mycket 
i offentliga sammanhang i dövsamhället. Det är ett medvetet val, 
jag vill göra det av respekt för döva, säger hon.

Gabriella trivs bra på sin arbetsplats. En dröm som hon har är 
att få fler teckenspråkiga kollegor. Ja, det var tur att polisbilen dök 
upp den där dagen när hon kände att allt hopp var ute!

text: sarah remgren  foto: jade osbeck

namn: Gabriella Yström
ålder: 37
familj: Ensamstående med en pojke på 8 år
yrke: Administratör/delgivningshandläggare hos 
LPO (lokalpolisområde) Örebro
det gör jag i höst: Att fortsätta försöka göra 
polisen mer teckenspråkig!

arbetsmarknad
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Lektion utomhus dagligen – så ser schemat ut för Albert 
Boklund under vinterhalvåret. Han studerar till skid-
lärare i Åre. DT följer honom i backarna en dag. 

– Att nöta på tekniken varje dag är superkul men kan
vara utmattande också, säger han.

Den här fredagsmorgonen samlas Albert Boklunds klass i en 
värmestuga i Duved. Klassen delas upp i två grupper. Den ena ska 
köra race, den andra telemark. Efter lunch byter de med varandra. 

Albert som hamnat i racegruppen ställer upp på att bära 
ett antal käppar. Han tar bygelliften till mellanavstigningen i 
Hamrebacken, tar sig ner till det avgränsade träningsområdet och 
hjälper till med att sätta ner käpparna. 

En efter en i gruppen övar sedan på att runda käpparna. Läraren 
inspekterar eleverna vid antingen start- eller mållinjen. I närheten 
finns alltid Alberts teckenspråkstolk, som också åker skidor och 
är beredd att tolka så fort läraren ger instruktioner eller feedback. 

– Att köra race är annorlunda än att åka som en skidlärare
eftersom man tänjer på gränserna och ökar farten samtidigt 
som man försöker behålla sin kroppsposition, till skillnad från 
skidlärarens åkning som är mer kontrollerad vad gäller fart, säger 
Albert som tränar frenetiskt i just den här grenen.

Han ska nämligen tävla i alpin åkning i nästa vinter-Deaflympics. 
Mästerskapet äger rum i norra Italien i december 2019. 

– Det råder en stor avsaknad av vinter-dövsport i Sverige. Jag
försöker få det till liv igen genom att representera Sverige och 
förhoppningsvis inspirera unga skidåkare att börja träna alpint.

Du åker skidor i princip varje dag under vinterhalvåret. 
Hur är det, egentligen?

– Jag älskar skidåkning mer än någonsin eftersom jag åker upp
till 8 timmar varje dag och är en bättre skidåkare än vad jag var för 

några månader sedan. Men just nu handlar det om ett annat slags 
glädje än när man åker på en vecka skidsemester per år. 

Hur kommer det sig att du går skidlärarlinjen i Åre?
– Innan jag kom in på utbildningen, hade jag inte pluggat sedan

gymnasiet. Jag visste inte vad jag ville bli eller vad jag skulle 
studera vidare. Så när jag såg skidlärarlinjen tänkte jag att det var 
ett bra sätt att både få in foten i skolvärlden och att få fördjupa mig 
i det jag älskade att göra, säger han som i dag är 26 år gammal.  

Utbildningen är ettårig, vilket är lagom för honom. Han får 
prova på hur det är att studera med hörande klasskompisar och 
med teckenspråkstolk. Eleverna får testa olika discipliner, till 
exempel snowboard och längdskidor. 

En annan anledning till att han vill bli skidlärare: 
– Jag vill kunna ge döva barn möjlighet att gå i en skidskola på

teckenspråk, något jag själv saknade när jag växte upp. Jag vet hur 
mycket det betyder att ha lektion på teckenspråk.  

Efter lunch är det dags för telemark. 
Albert och hans grupp tar den större stolliften upp till 

Mullfjällsbacken i Duved. Där möter de sin lärare som ger dem 
en rad utmaningar. En av de svåraste är att eleverna ska testa att 
flytta över ena skidan till andra sidan (alltså med benen i kors) och 
sedan åka nerför. Albert och hans klasskompisar kämpar med den 
här uppgiften. Flera av dem ramlar.

Läraren frågar hur många poäng (mellan 1 och 10 poäng) Albert 
ger sig själv för hur han har klarat uppgiften: 

– En sexa, svarar han då han ramlat fyra gånger (minus 4 poäng). 
Tillbaka i värmestugan efter lektionens slut möter DT en av

Alberts klasskamrater: Arvid Moänge. 
Vad tycker du om att ha Albert som klasskamrat?
– Det är jättekul att han är en del i klassen. Han är jävligt rolig

som person, och ambitiös. 

Albert står på skidor varje dag
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På vilket sätt är han rolig? 
– Jag har ett exempel. En gång när en instruktör frågade ”Hör

alla mig?” svarade Albert ”nej”. 
Albert säger sig ha tur som går i en bra klass. Hälften av de 20 

eleverna kan åtminstone teckna alfabetet, sedan finns det två-tre 
som kan teckna mer. Han har även en hörselskadad klasskompis 
som kan teckna flytande, men som vid DT:s besök är borta p.g.a. 
skada. 

DT får också en pratstund med en av hans instruktionslärare:
– Det fungerar bra med Albert i klassen. Han är precis som

andra elever, säger Bengt Bengtsson. 
Albert bor med sin flickvän, Beatrice, i Åre. De stortrivs i byn 

och uppskattar att ha omedelbar närhet till fjället. Vid den här 
pressläggningen jobbar han och Beatrice som volontärer under 
alpina VM i Åre. Annars knäcker de extra på hotell. 

Han vill uppmana andra döva att våga söka till sin drömut-
bildning även om den hålls på en liten ort där få eller inga döva bor. 
Albert stod som reserv till skidlärarlinjen. Kort tid före skolstart 
fick han plats. Han tackade ja direkt och det löste sig med tolk i sista 
minuten. Hemkommunen Stockholms stad står för tolkkostnaden 
då det är en vuxenutbildning. 

– Mitt liv i Åre handlar inte bara om att utbilda mig till skid-
instruktör och njuta av naturen utan även om att riva ner många 
omedvetna fördomar och barriärer som förekommer i byn. Det 
räcker med att vara sig själv, våga öppna och bjuda på sig själv. Ha 
tålamod med okunskapen om döva. Kör inte över hörande utan man 
måste kunna förklara, lära ut och ha förståelse för deras perspektiv. 
På så sätt får man respekt från dem och då kan man gå vidare till 
nästa dörrar att öppna. Det känns som att jag är här med flera syften. 
Ett av dem är att representera alla döva i Sverige och underlätta livet 
för dem som kommer hit efter mig. Därför uppmanar jag alla att så 
fort en dörr till en möjlighet öppnas: ta chansen!

När han är klar med utbildningen, vill han och Beatrice starta 
gemensamma projekt som att lära döva barn skidåkning då de 
båda är skidlärare och att ta ut döva på olika äventyr i naturen.  

              text & foto: niclas martinsson 

Boken The Deaf Sport Movement in Europe, med undertiteln Deaf 
sport without borders (direktöversatt: Dövidrottsrörelsen i Europa 
– dövidrott utan gränser) av det flitiga författarparet Urban och
Johanna Mesch ringar in dövidrottens historia i Europa. Titeln i
boken avslöjar språket i boken: den är skriven på engelska. Boken
ges ut av paraplyorganisationen Europeiska Dövidrottsförbundet
(European Deaf Sports Organisation, EDSO) som bildades 1983.

Den europeiska dövidrottens historia går mycket längre tillbaka 
i tiden än 1983, för inom idrottsrörelsen var döva med från allra 
första början. I boken står det att läsa att i Glasgow stiftades 
Glasgow Deaf Athletics Football år 1871. På så sätt kan man 
konstatera att fotbollsfebern nådde döva över hela Storbritannien, 
samtidigt som hörande. 

Det internationella dövidrottsförbundets grundare (bildat 
1924); fransmannen och till vardags, bilmekanikern Eugéne 
Rubens-Alcais (1884-1963) var själv en passionerad cyklist och 
bildade en cykelklubb för döva hemma i Paris 1899. Man anar att 
det finns mycket mer att berätta om dessa pionjärer genom åren. 

Men man går snabbt vidare till de sju intervjuer som författarna 
gjort med de som på olika sätt varit bärande profiler för EDSO. 
En av dem är svenske Lennart Edwall som bland annat suttit 
som ordförande i styrelsen. Jag hade nog föredragit mer om  
idrottarnas historia men förstår avgränsningen. Boken handlar 
trots allt om bokens utgivare: EDSO och dess historia. Annars 
hade det blivit en helt annan bok, eller en för tjock bok... 

Boken är ett viktigt samlat dövhistoriskt dokument över 
europeisk dövidrott. Det är en noggrann sammanställning 
över den levande dövidrottsrörelsen i Europa: över 200 EM har 
nämligen genomförts sedan 1954. tomas lagergren

RECENSION 
The Deaf Sport Movement in Europe
Urban och Johanna Mesch
Förlag European Deaf Sports Organisation, 2018
288 sidor

Exposé över dövidrotten i Europa
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Den 1 juli 2019 firar språklagen 10 år. I lagen har det 
svenska teckenspråket en särställning. DT tar reda 
på vad lagen hittills har betytt för teckenspråket och 
hur språket kan bli ännu starkare framöver.  

Den 20 maj 2009. En grupp förväntansfulla döva satt på riks-
dagens åhörarläktare. De jublade när riksdagen klubbade igenom 
den historiska språklagen. Nu fanns det svenska teckenspråket för 
första gången reglererat i lagen. 

– Det här är lika stort som 1981 när riksdagen erkände
teckenspråket som dövas första språk! Det råder inte längre någon 
tvekan om att teckenspråk är ett språk, sade SDR:s dåvarande  
ombudsman Ragnar Veer till DT. Han var en av dem som befann 
sig på läktaren. 

Bredvid honom satt Suzanne Albihn, som var intressepolitisk 
sekreterare:: 

– Tidigare har vi inte haft någon lag att hänvisa till, men nu kan
vi göra det. Vi kan peka på lagen och säga att samhället har ansvar 
för att vi ska få använda vårt första språk på olika områden, till 
exempel i vården.

I språklagen är svenskan huvudspråk och det samhällsbärande 
språket. Det svenska teckenspråket har i lagen en ställning mot-
svarande de fem nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, 
samiska, romska och jiddisch. 

Vad gäller det svenska teckenspråket så står det i språklagen 
att det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja 
det. Vidare står det att den som är döv, hörselskadad eller som av 
andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

Nu har tio år gått. Vad har språklagen hittills inneburit för det 

svenska teckenspråket? DT frågar Tommy Lyxell. Han arbetar som 
språkvårdare i svenskt teckenspråk vid Språkrådet i Stockholm. 

– Språklagen har satt det svenska teckenspråket på kartan och
stärkt dess ställning. 

Han kan se några positiva effekter av språklagen: 
– Nu finns det ökad kunskap hos allmänheten om att det

heter svenskt teckenspråk, inte bara teckenspråk. Indirekt är det 
underförstått att det svenska teckenspråket skiljer sig från andra 
länders teckenspråk, säger han och fortsätter: 

– Det svenska teckenspråket har blivit mer synliggjort i och med
att de flesta myndigheter känner till att det svenska teckenspråket 
är reglerat i språklagen. Ett exempel är att vi har gjort en 
kartläggning (2015) som visar att det finns mer information på 
teckenspråk på myndigheters webbplatser än 2010. 

Språklagen är ”bara” en ramlag, vilket enligt Tommy Lyxell är 
en nackdel. En ramlag innehåller allmänna riktlinjer och mål, inte 
detaljer. Istället kan en ramlag preciseras i annan lagstiftning om 
den finns. 

En lag som mer uttryckligen säger vilken rätt en person har till 
teckenspråk existerar ännu inte. Detta till skillnad från de fem 
nationella minoritetsspråken som även har en egen lag: ”Lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk”. Därmed har 
minoriteter som talar finska, meänkieli, samiska, romska och 
jiddisch starkare rätt till sina språk på olika områden, till exempel 
förskola, äldrevård och vid myndighetskontakter.  

Ett stort problem som Tommy Lyxell ser är på skolområdet för 
personer som talar svenskt teckenspråk. 

För hörande elever som har minst en döv förälder är det 
ingen självklarhet att de får läsa teckenspråk som modersmål 
i skolan. En kommun kan nämligen säga nej till att ordna med 

10 år med språklagen – så har det gått
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. foto: tomas kold 
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modersmålsundervisning i teckenspråk om det finns färre än fem 
elever. För nationella minoritetsspråk räcker det med en enda elev. 

Det finns dock enstaka kommuner som har beslutat att 
teckenspråk ska ses som ett minoritetsspråk i deras skolor. Men 
det varierar vilka målgrupperna är. Enbart för de elever som har 
minst en döv förälder eller också för de elever som själva är döva 
och hörselskadade och går integrerat i skolan tillsammans med 
hörande? Även för hörande som har döva syskon? 

– En annan fråga är hur teckenspråksundervisningen
organiseras inom kommunen. Enligt språklagen ska en elev kunna 
lära sig det svenska teckenspråket, använda och utveckla det. Hur 
fungerar det i praktiken? Det räcker ju som bekant inte att en 
elev lär sig teckenspråk i klassrummet, hen måste också kunna 
använda och utveckla det i möten med andra teckenspråkstalande.   

Ett glädjeämne är enligt Tommy Lyxell den reviderade läroplan 
för förskolan som träder i kraft i sommar. I läroplanen betonas och 
uppmärksammas svenskt teckenspråk för döva, hörselskadade 
barn och andra barn som har behov av det. Samma sak borde 
enligt honom gälla dem som går i grundskolan och gymnasiet. 

På frågan om hur det svenska teckenspråkets ställning kan 
bli ännu starkare i framtiden, svarar han att det i första hand 
är andra lagar som behöver revideras, där svenskt teckenspråk 
omnämns, till exempel skollagen. Men även språklagen kan 
behöva förtydligas. Då tänker han framförallt på formuleringen 
”den som är döv, hörselskadad eller som av andra skäl har behov 
av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
det svenska teckenspråket”. 

– Formuleringen är framtagen ur ett funktionsnedsättnings-
perspektiv. Det svenska teckenspråket ses i första hand som ett 
kommunikationsmedel för personer med hörselnedsättningar. 
Det borde vara den språkliga identiteten som ska vara vägledande, 
inte hörselförmågan, säger Tommy Lyxell. 

– Formuleringen ”…har behov” kan också ifrågasättas. Hur kan
en persons behov av ett språk bedömas och av vem? De som talar 
svenskt teckenspråk gör det av goda skäl, vilket ingen annan ska 
behöva ifrågasätta, säger han och frågar retoriskt om det finns 
något annat språk som också ”behovsprövas”. 
– Det är intressant att i språklagen står det ingenting om vilka
som talar svenska, bara att det är huvudspråk i Sverige. Varför ska
vi egentligen prata om vilka som talar svenskt teckenspråk?

SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, delar samma bild som 
Tommy Lyxell av vad språklagen har inneburit för det svenska 
teckenspråket. Hon lägger till att det är problematiskt att samhället 
fortfarande många gånger ser teckenspråket ur tillgänglighets- 
och funktionsnedsättningsperspektiven. 

– Ett exempel är SVT:s teckenspråkstolkade program. Det ses
som ett tillgänglighetsprojekt hos dem, säger hon. 

SVT:s program på teckenspråk däremot produceras av SVT 
Teckenspråk, en av SVT:s minoritetsspråksredaktioner. 

Åsa Henningsson menar att SVT:s indelning är ett tydligt 
exempel på hur kluvet samhället är i synen på teckenspråket: 
både ett språk och ett kommunikationsmedel för personer 

med hörselnedsättningar. Det sistnämnda är något döva inte 
identifierar sig med. De ser sig som en kulturell och språklig 
minoritet.  

SDR har som mål att dövas rätt till det svenska teckenspråket 
ska stärkas inom samtliga samhällssektorer. 

Sveriges tolkning av Europarådets konventioner för minoriteter 
och minoritetsspråk är att det svenska teckenspråket inte är ett 
kulturspråk som talas i generationer. Därför är det svenska 
teckenspråket inte ett nationellt minoritetsspråk.

SDR arbetade innan språklagen blev verklighet för att det svenska 
teckenspråket skulle ses som ett nationellt minoritetsspråk. Men 
så blev det inte. SDR ser dock språklagen som ett positivt första 
steg. 

Nästa steg är att SDR under mandatperioden 2017-2021 
planerar att söka projektmedel för att kunna starta projektet med 
arbetsnamnet Vägval. Tanken är att göra en djup kartläggning 
av vad språklagen hittills har inneburit på olika områden och ge 
förslag på vilka förändringar som behöver göras för att stärka det 
svenska teckenspråkets ställning. Det kan exempelvis handla om 
att hitta argument för att göra det svenska teckenspråket till ett 
nationellt minoritetsspråk. 

Själv har Åsa Henningsson funderat på om det svenska 
teckenspråket inte kan 
göras till ett av Sveriges 
huvudspråk: 

– Det svenska tecken-
språket är ju lika mycket 
svenskt som svenskan. 
Båda språken härstammar 
ju från europeiska språk-
familjer och har talats av 
generationer svenskar. 

text: niclas martinsson

DT skrev om riksdagens 
beslut om språklagen i 

nummer 4 2009.

Tommy Lyxell vid Språkrådet. foto: niclas martinsson 
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Sedan tidigare finns en teckenspråksrela-
terad emoji: I love you-handform. Nu har en  
annan emoji äntligen kommit: det interna-
tionella tecknet för döv. Den ska finnas i tre 
versioner: man, kvinna och könsneutral, och 
i sex olika hudfärger. Dövemojin släpptes till-
sammans med 58 andra nya emojier. Allt som 
allt blir det hela 230 nya varianter om könstill-
hörighet och hudfärg ska räknas in. Ledordet 
är inkludering. Några av emojierna är på temat 
funktionsnedsättning, till exempel blindkäpp, 
hörapparat och ledarhund. Enligt Emojipedia 
ska kända plattformar som Apple, Facebook, 
Google och Twitter nu ha dessa nya emojier. 

Svenska företaget Akervall Production har 
producerat webb-tv-serien Floating Sauna för 
norska Døves Media. Serien har väckt uppmärk-
samhet långt utanför Norge. I den intervjuas fem 
internationella döva gäster av Erik Akervall om 
att bryta tabun. De befinner sig på en bastuflotte. 

Hur kommer det sig att du ville göra ett 
tv-program om tabu?

– Det är ingen hemlighet att tystnadskulturen 
i dövvärlden är ganska stark. Jag ville göra skill-
nad och försöka bryta tystnadskulturen genom 
att samtala med vanliga människor om vanliga 
teman och händelser som påverkar deras liv. 

Vad var tanken bakom bastuflotten som 
intervjumiljö?

– Jag ville utveckla ett internationellt format
som värnade om det intima i intervjuerna. När 
man är halvnaken i en bastu är man ganska blot-
tad och sårbar, det gjorde att mina gäster öpp-
nade sig på ett väldigt naturligt sätt. 

Du har fått mycket beröm för program-
met, vad tror du att det kan bero på? 

– Jag tror att det beror på att gästernas gri-
pande livsöden är igenkännande för många 
människor. Människor är i grunden ganska lika 
varandra med fundamentala behov som t.ex. att 
bli älskad för den man är. 

Serien är på internationella tecken, textad 
till engelska och norska, och finns att se på  
dovesmediatv.no.        

Tabun bryts på flytande bastu 
i unik svensk tv-produktion

Forskning om döva nyanländas 
flerspråkiga situation i Sverige

Ingela Holmström, universitetslektor vid in-
stitutionen för lingvistik på Stockholms uni-
versitet, har erhållit 5,9 miljoner i bidrag från 
Vetenskapsrådet för ett 4-årigt projekt, Döva 
nyanländas flerspråkiga situation i Sverige. 
Anledningen är att det finns alltför lite eller  
ingen forskning kring språkutveckling/-an-
vändning hos nyanlända döva. Syftet är bl.a. 
att undersöka hur vuxna döva nyanlända lär sig  
svenskt teckenspråk och svenska. Deras språk- 
liga situation är olik hörande nyanländas då 
många av dem inte fått något språk under upp-
växten. Medforskare i projektet är Krister Schön-
ström, universitetslektor vid samma institution.

i korthet

59 nya emojier har släppts i år 
– en av dem är tecknet för döv

år fyller text-TV. 1979 publicerade text-tv sin 
första nyhetssida. Det kom sedan att bli en 
succé. Även om svenskar nu surfar nyheter 
som aldrig förr, vill ca 1,3 miljoner personer 
fortfarande använda text-tv. Den ska enligt 
SVT finnas kvar inom överskådlig framtid. 
Text-tv används också för undertextning av 
program på svenskt tal (sida 199). 
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SDR har via sitt tidigare projekt Utbildning 
för döva tolkar och översättare arbetat för att en 
utbildning för döva som vill bli tolk ska finnas 
även efter projektets slut. Nu har Västanviks 
folkhögskola (VV) fått medel av Myndigheten 
för yrkeshögskolan att anordna en ettårig tolk-
utbildning för döva som redan har en viss tolk-
erfarenhet med start den här hösten. SDR:s 
ordförande, Åsa Henningsson, gläds åt att det 
nu finns tolkutbildningar för döva och hörande 
i Sverige. ”Det ger större trygghet och borgar 
för ökad tolkkvalitet då både döva och hörande 
tolkanvändare kan få sitt förstaspråk tolkat av 
en tolk som har samma förstaspråk”, säger hon. 

Tolkutbildning för döva i VV

Språkrådet, en del av Institutet för språk och 
folkminnen, har utgett ett nytt läromedel om  
Sveriges fem nationella minoritetsspråk och 
svenskt teckenspråk. Målgruppen är elever som 
går i gymnasiet. I läromedlet finns allmän in-
formation om Sveriges språk, lagar, rättigheter 
och flerspråkighet, och också fördjupad infor-
mation om de fem nationella minoritetsspråken 
och svenskt teckenspråk. Läromedlet finns att 
ladda ner på Institutet för språk och folkmin-
nens webbplats. I läromedlet om svenskt teck-
enspråk kan man exempelvis få veta om släkt-
skap mellan nordiska teckenspråk, språkets 
struktur och dövas kultur. 

Nytt läromedel om teckenspråk
Länge har döva känt sig frustrerade över att 

inte kunna njuta av dubbade familjefilmer på 
bio tillsammans med sina hörande barn eller 
barnbarn. Anledningen var att sådana filmer var 
endast på svenskt tal. På juldagen har Frost 2 
premiär. Elsa Brunemalm som har två barn blev 
upprörd när hon såg att filmen var otextad. Hon 
tog kontakt med Disney och Filmstaden. Disney 
svarade att de skulle undersöka om de kunde 
texta och avslutade med att om den inte var  
textad, så hoppades de att Elsas familj kunde 
njuta av filmen hemma. Hon blev förbannad. En 
tid senare gav Filmstaden henne och andra döva 
en glädjande nyhet: Frost 2 ska textas.

Disney väljer att texta Frost 2

Tidigare i år skickade Dramaski Utbildning in 
en ansökan till Skolinspektionen om att få eta-
blera Dramaski International School. Förhopp-
ningen var att starta världens kanske första 
internationella grundskola för teckenspråkiga 
elever oavsett hörselgrad. Skolinspektionen 
avslog deras ansökan i slutet av september. 
Dramaski berättar i sitt nyhetsbrev att avslaget 
bl.a. beror på att svenskt teckenspråk inte finns 
reglerat i skollagen på samma sätt som andra 
språk och att deras skola har stora likheter med 
de statliga specialskolor som redan finns för 
döva och hörselskadade. Dramaski Utbildning 
har  överklagat Skolinspektionens beslut.

Dramaskis skolansökan avslås
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Nu är förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net större än 
Texttelefoni.se. Trendbrottet kom redan förra året, i år 
fortsatte gapet bara att öka markant. 

Texttelefoni.se är en gammal trotjänare som funnits sedan 1982, 
ofta kallad föc i folkmun. Den förmedlar trepartssamtal i realtid 
mellan text och tal på både svenska och engelska. Tjänsten är öppen 
dygnet runt. 

Bildtelefoni.net kom att bli en etablerad tjänst 1996 med 
begränsade öppettider. I tjänsten förmedlar teckenspråkstolkar 
samtal mellan svenskt teckenspråk och talad svenska. Sedan 2016 
har de öppet dygnet runt alla årets dagar. 

2018 skedde en milstolpe. För första gången var Bildtelefoni.net 
större än Texttelefoni.se vad gäller antal samtalsminuter. 

Första halvåret 2019, januari-juni, kom skillnaden mellan 

tjänsterna att bli markant större. Se 2019 halvårs siffror här nedan. 
PTS har ansvar för tjänsterna, som utförs av upphandlade privata 

aktörer. Handläggare Robert Hecht säger att användandet av 
Texttelefoni.se har minskat under en lång tid. Myndigheten har dock 
inte gjort någon ordentlig analys av bakomliggande orsaker mer än 
att medborgarnas demografiska fördelning, beteenden och behov 
förändras och utvecklas ständigt över tid precis som samhället. 

Vi har också olika kommunikationsalternativ att välja mellan som 
e-post, meddelanden/sms och text- och videochatt.

          text: niclas martinsson 

Förmedlingstjänsterna i siffror 2019
Under första halvåret 2019 förmedlade Bildtelefoni.net 149 141 
uppdrag och 740 352 samtalsminuter. Texttelefoni.se hade 95 364 
uppdrag som sammanlagt tog 593 567 minuter under samma period. 

Bildtelefoni.net har gått om Texttelefoni.se

Teckenspråkiga barn – såväl barn med hörselnedsättning 
som hörande barn till döva föräldrar – gör betydligt färre stavfel 
än sina jämnåriga utan teckenspråksfärdigheter. Det visar en 
undersökning som Moa Gärdenfors gjort. Hon är doktorand 
i lingvistik med inriktning mot dövas och hörselskadades 
flerspråkighet vid Stockholms universitet. 

I november utgav hon sitt första delarbete om undersökningen 
i Frontiers in Psychology, en välansedd tidskrift som publicerar 
vetenskapligt granskade forskningsartiklar. 

Anledningen till att teckenspråkiga barn* är bättre på att stava 
än icke-teckenspråkiga är att de har tillgång till ytterligare en 
stavningsstrategi: bokstavering på teckenspråk. De kan därmed 
”se” hur ett ord stavas utan att bli ”lurade” av ljudet. Detta till 
skillnad från hörande barn som inte kan teckenspråk. En av deras 
stavningsstrategier är därför att lyssna på hur orden låter. Då kan 
det lätt bli stavfel, till exempel ”seng” och ”bestäma”.  

Moa Gärdenfors uppmanar alla föräldrar som har döva, 
hörselskadade eller hörande barn att inte vara rädda för att 
bokstavera när de tecknar till sina barn. Det kan stärka sambandet 
mellan bokstavering och hur ett svenskt ord stavas. Vidare är 
bokstavering en naturlig del av det svenska teckenspråket. Andra 
forskare har också visat att barn förstår bokstavering väldigt tidigt 
även om de i början själva kan ha svårt att bokstavera på grund av 
sina motoriska begränsningar.                        text: niclas martinsson
*De har döva föräldrar eller har föräldrar som lärt sig
teckenspråk tidigt.
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Sommar i P1 är ett av sommarens mest självklara 
inslag, i nivå med bad, glass och hängmatta. Men 
inte för över en miljon döva och hörselskadade 
svenskar. Charlotta Sjölander är en av dem. Hon 
bestämde sig i somras för att helt privat tillgänglig-
göra radioprogrammet på teckenspråk och skriven 
svenska. Hon, SDR:s ordförande Åsa Henningsson 
och andra personer är besvikna på Sveriges Radio. 

Sommar i P1 har funnits i 60 år. En rad kända personligheter har 
sedan starten bjudit på personliga berättelser. I år har Fares Fares, 
Stina Wollter, Leif Östling och 55 andra profiler fått stå värd under 
perioden 22 juni–18 augusti. 

Charlotta Sjölander kände sig exkluderad i somras eftersom 
programmet endast gick att lyssna på radio. I mitten av juli 
bestämde hon sig för att starta en Facebook-grupp och döpa den 
till Sommarprat 2019 på teckenspråk och skriven svenska. Snabbt 
fick hon över 2 300 medlemmar. 

Många ställde upp frivilligt och transkriberade eller tecken-
språkstolkade Sommar i P1. Resultatet: 45 av 58 sommarprat blev 
transkriberade och 22 tolkade. 

– Jag visste först inte hur gruppen skulle tas emot när jag
startade den. I efterhand känns det väldigt bra med så mycket 
positiva reaktioner. Egentligen är det inte konstigt, det är en viktig 
tillgänglighetsfråga som berör många, säger Charlotta Sjölander. 

Gruppen har lett till insändare, debattartiklar, intervjuer i 
media och DO-anmälan med mera. Alla med budskapet: Sveriges 
Radio (SR) bör ta sitt tillgänglighetsansvar. Om SVT och UR kan 
syn-, teckenspråkstolka och texta sina program, varför kan SR inte 
göra samma sak? Charlotta Sjölander säger att Facebook-gruppen 
endast finns kvar fram till den 1 november. Sedan stängs den. 
Syftet är att uppmärksamma frågan och att ett stort behov finns 
hos döva och hörselskadade som vill kunna ta del av populära 

radioprogram. SR får inte tänka att om det finns frivilliga som 
tillgängliggör deras program så slipper de göra det. 

– Självklart måste professionella översättare och tolkar annars
få betalt för sitt arbete. Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställt 
upp och tolkat eller transkriberat. De har alla velat vara med och 
påverka. Och även till alla de sommarvärdar som gett samtycke 
till att deras manus blivit tillgängliggjorda, säger hon. 

SR har svarat på Aftonbladet Debatt och DN Åsikt att de inte 
har i uppdrag att tillgängliggöra sina radioprogram för döva 
och hörselskadade. Deras fokus ligger på ljud. Vidare är det en 
upphovsrättslig fråga, sommarvärdarna måste samtycka till att 
deras manus tillgängliggörs. 

Ett högst märkligt resonemang, tycker juristen Anna 
Qvarnström. Begår SVT civil olydnad om de t.ex. tolkar 
Melodifestivalen-låtar? Svar nej, skriver hon på DN Åsikt. Det 
visar enligt henne bara att de på SR är ovilliga att göra något åt 
frågan. 

Charlotta Sjölander och SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, 
anser också att SR visar nonchalans. Hur kan de medvetet utesluta 
en stor grupp när de har i uppdrag att nå ut till så många som 
möjligt och följa demokratiska grundvärden som principen om 
alla människors lika värde? 

Samtidigt är det riktigt att SR inte har fått samma 
tillgänglighetsuppdrag av regeringen som SVT och UR. De jobbar 
istället mycket med hörbarhet. 

SVT och UR har krav på sig att teckenspråks-, syntolka och 
texta en viss andel av sina program, och att producera program 
på svenskt teckenspråk. Därför har SDR fokus på de här frågorna. 
Även om SR inte har samma krav, säger Åsa Henningsson: 

– Det är en principfråga. Alla människor ska kunna vara
delaktiga i samhället. Vår målgrupp ska precis som andra kunna 
välja vilka program de vill ta del av. Det gäller även radion. 

text: niclas martinsson foto: sveriges radio

SR får ris för bristande tillgänglighet
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Fares Fares, Stina Wollter och Leif Östling var tre av de populäraste sommarpratarna sett till antalet lyssnare och reaktioner i sociala medier.



risken var, var oklar. Därför måste hennes ansökan avböjas.  
Jenny Schöldt hade mejlkontakt med den medicinska risk-
bedömningsansvariga. DT har tagit del av den konversationen. 
Trots tre mejl från den ansvariga kunde Jenny Schöldt fortfarande 
inte förstå varför hon fick nobben. Hon efterlyste underlag. Hennes 
sista fråga till den ansvariga var: 

VAR är korrelationen mellan ert avslag och min dövhet?
Den frågan fick hon aldrig något svar på. 
Jenny Schöldt bestämde sig för att anmäla Länsförsäkringar till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hon förklarade att hon inte 
såg sig själv som en person med funktionsnedsättning och hade ett 
värde på arbetsmarknaden som var tack vare att hon var döv och 
talade svenskt teckenspråk, inte trots. Vidare skrev hon i anmälan 
att något underlag hade hon inte fått av försäkringsbolaget. 
Hon menade också att hon skulle ha genomgått en individuell 
hälsoprövning och blivit jämförd med andra kvinnor i sin egen 
ålder och hälsosituation; hon varken rökte eller drack, tränade, åt 
vegetariskt och var fullt arbetsför. Istället blev hon placerad i en 
riskgrupp för döva av försäkringsbolaget. 

Hon gjorde en anmälan inte bara för sig själv utan också för att 
visa att det var ett strukturellt problem. 

DO valde att göra en tillsyn. Deras beslut kom i augusti i år och är 
på åtta sidor. I korthet: 

Jenny Schöldt har inte blivit diskriminerad, varken direkt eller 
indirekt. Enligt diskrimineringslagen ska en person befinna sig 

DT har gjort en kartläggning som visar att döva ännu 
nekas försäkring hos flertalet försäkringsbolag. Döva 
sägs löpa en ökad risk att vid ett olycksfall eller sjukdom 
råka ut för arbetsoförmåga. En av de som drabbats 
är Jenny Schöldt. Hennes fall blev ett ärende hos 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), som till hennes 
stora besvikelse konstaterade att hon inte hade blivit 
diskriminerad. 

Även SDR:s ordförande Åsa Henningsson ställer sig 
kritisk till DO:s beslut och till de försäkringsbolag som 
nekar döva på oklara grunder.  

– Det är ett tydligt exempel på strukturell diskri-
minering och på att försäkringsbranschen saknar döv-
kompetens, säger hon. 

2017 önskade Jenny Schöldt, bosatt i Skåne, teckna en sjuk- och 
olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Hon fick kalla 
handen. Den enda anledningen var att hon var döv, en uppgift 
som fanns med i den inlämnade hälsodeklarationen. 

Hon blev istället erbjuden en enklare försäkring med sämre 
villkor. Eftersom hon först fick ett standardavslag, begärde 
hon en utförligare förklaring. Då kom hon i kontakt med 
försäkringsbolagets medicinska riskbedömningsansvariga. 
Motiveringen till avslaget var hennes dubbelsidiga dövhet som 
i kombination med annan sjukdom eller olycksfall skulle kunna 
innebära en ökad risk för nedsatt arbetsförmåga. Hur stor den 

Döva nekas fortfarande försäkring
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Åsa Henningsson, SDR-ordförande.

Jenny Schöldt som anmält till DO.

i en jämförbar situation med andra för att kunna 
se om hen har blivit missgynnad eller inte. En 
av diskrimineringsgrunderna är funktionsned-
sättning. Därför ska hon istället jämföras med en 
person som inte är döv men uppvisar motsvarande 
risknivå. Här kan DO inte se att hon har blivit 
diskriminerad. Länsförsäkringar menar också att 
hon inte har blivit sämre behandlad än andra döva 
i samma riskgrupp. 

– Jag är mycket besviken på den slutsats som
DO kom fram till, säger Jenny Schöldt. 

Den springande punkten är fortfarande: var är 
underlaget som styrker påståendet att döva löper 
ökad risk för nedsatt arbetsförmåga vid olycka 
eller allvarlig sjukdom? 

DT har upprepade gånger frågat Länsförsäkringar 
om underlaget, utan resultat. Ola Kallemur, 
pressansvarig, har endast svarat så här: 

Alla våra försäkringsmedicinska riktlinjer 
bygger på forskning, erfarenhet och vår egen 
gedigna skadestatistik. 

Jenny Schöldt om Länsförsäkringars riktlinjer 
vad gäller döva: 

– Länsförsäkringar tillämpar en egen,
godtycklig, hyff*-bedömning som de kallar ”oklar 
förhöjd risk”. På grund av vad? 

DT frågar DO varför de inte har tagit reda på 
om döva faktiskt löper en ökad risk för nedsatt 
arbetsförmåga. 

Clas Lundstedt, pressansvarig, hos DO, 
förklarar att myndigheten inte har gjort någon 
bedömning av anmälarens arbetsförmåga utan 
beslutet grundar sig på den kombinationsrisk 
som Länsförsäkringar nämnt (det är inte själva 
dövheten som kan orsaka nedsatt arbetsförmåga 
utan dövheten i kombination med annan sjukdom 
eller olycka). En bedömning som DO inte ifrågasatt. 

– Det är riktigt att DO inte har krävt någon
ytterligare utredning/redogörelse av försäkrings-
bolaget till stöd för att det vid ett olycksfall 
föreligger ökad risk för arbetsoförmåga för den som 
redan har en funktionsnedsättning än för den som 
inte har någon funktionsnedsättning. Skälet till 
att utredning inte behövs är att den riskanalysen 
redan vid en abstrakt bedömning framstår som 
godtagbar, skriver han i ett mejlsvar till DT. 

DT frågar: hur kan DO ha kommit fram 
till att riskanalysen redan vid en abstrakt 
bedömning framstår som godtagbar? 

Clas Lundstedt svarar att DO står fast vid sin 
bedömning och att han inte kan ge fler skäl för 
DO:s ställningstagande än det som står i beslutet. 

SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, ställer 

sig kritisk till DO:s beslut. Hon har svårt att 
förstå att myndigheten, som har gedigen juridisk 
kompetens med anställda jurister, kan nöja sig 
med försäkringsbolagets bedömning utan att ha 
krävt mer underlag. 

– Försäkringsbolagets bedömning är ju ensidig
och partisk, säger Åsa Henningsson som menar 
att rättssäkerheten brister här då ingen opartisk 
bedömning gjorts, och fortsätter: 

– Vi på SDR har fortfarande inte sett något
belägg som visar att döva löper ökad risk för 
nedsatt arbetsförmåga. 

För SDR är frågan om att döva nekas försäkring 
inte ny. Problemen har varit välkända länge. HRF 
har också kommenterat DO:s beslut. De är på 
samma linje som SDR: olyckligt att personer med 
hörselnedsättning fortsätter att nekas försäkring 
på oklara grunder. 

– Döva som nekas försäkring hänvisas istället
till att teckna en gruppförsäkring (t.ex. via sitt 
fackförbund) vars villkor är sämre. Döva måste 
kunna få välja om de vill teckna en individuell eller 
kollektiv försäkring, säger Åsa Henningsson. 

DT har frågat sex andra försäkringsbolag 
om döva, som är friska och fullt arbetsföra, 
får teckna en individuell sjuk/sjukdoms- och 
olycksfallsförsäkring hos dem. 

If, Moderna och Swedbank* är de bolag som 
går längst. Hos dem får döva generellt teckna en 
sjuk- och olycksfallsförsäkring. Enda undantaget 
är att de inte kan få ersättning i de fall där orsaken 
till olyckan eller sjukdomen är just dövhet. I övrigt 
görs som alltid en individuell prövning. Villkoren 
kan därmed variera från person till person då 
försäkringen innehåller olika delar.  

DT frågar If om de kan ge exempel på situationer 
där döva inte får ersättning. De svarar att de inte 
har några sådana fall. Varför finns undantaget 
då? De förklarar att undantaget sätts för att man 
inte ska kunna få ersättning för de sjukdomar 
eller besvär som man redan har när man tecknar 
försäkringen. 

Folksam gör alltid individuella prövningar 
där de ser till helheten. De kan varken svara ja 
eller nej på frågan. Dina försäkringar svarar 
ja, men anser dock att dövhet innebär ökad risk 
för arbetsoförmåga. En helhetsbedömning måste 
göras sett till yrke och sjukdomsbild med mera. 

Trygg-Hansa svarar att döva generellt kan 
erbjudas att teckna en sjuk-  & olycksfallsförsäkring 
för medicinsk invaliditet (bestående funktions-
nedsättning) för olycksfallsskador och vissa sjuk-
domar, t.ex. diabetes och stroke. Men försäkring 

*hyff betyder för säkerhets skull på
svenskt teckenspråk

*hos Swedbank gäller det olycksfalls- 
och/eller sjukvårdsförsäkringar 
som tecknas privat. Om man önskar 
teckna en olycksfallsförsäkring inom 
ramen för tjänstepensionen så är 
det andra villkor då det är en annan 
försäkringsgivare. En person som får 
handikapp-/merkostnadsersättning 
från Försäkringskassan räknas inte 
som fullt arbetsför.

Länsförsäkringar.
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för ekonomisk invaliditet (arbetsoförmåga), som är ett frivilligt 
tillägg, beviljas inte av samma skäl som Länsförsäkringar. DT 
frågar Trygg-Hansa vad deras riktlinjer är baserade på. De svarar 
att de inte kan redogöra för dem av konkurrensskäl. 

Om If, Modernas och Swedbanks undantag säger Åsa 
Henningsson: 

– Undantaget kan tyckas vara logiskt. Samtidigt är det väldigt
talande att If inte kan ge exempel på situationer där döva inte får 
ersättning. 

Bliwa och Skandia är två av de bolag som erbjuder 
gruppförsäkring. Hos dem får döva teckna försäkring om de är 
fullt arbetsföra, det är det som avgör. 

Tillbaka till DO:s beslut rörande Jenny Schöldt. Myndigheten 
skriver i beslutet att EU-domstolen har kommit fram till att 
försäkringsbolag inte får beräkna premier och ersättningar 
utifrån kön. Det är allmänt känt att män är mer riskbenägna och 
-utsatta än kvinnor, men män får inte betala högre premier för
det. Någon motsvarighet för personer med funktionsnedsättning 
finns ännu inte i vare sig svensk eller EU-rätt.

Clas Lundgren, pressansvarig hos DO, berättar för Dövas 
Tidning att myndigheten tänker uppmärksamma regeringen på 
den bedömning av rättsläget som de gjort i Jenny Schöldts fall och 
de konsekvenser det får för personer med funktionsnedsättning. 
SDR:s ordförande Åsa Henningsson säger att det är ett positivt 
steg. Hon efterlyser också: 

– Försäkringsbranschen måste ta in dövkompetens för den här
strukturella diskrimineringen av döva får inte fortsätta. 

Jenny Schöldt anser också att DO och försäkringsbolagen 
måste få en vidare syn på dövheten: 

– Det gläder mig att DO verkar ha insett juridikens
begränsningar, och att de verkar ha vidgat sitt perspektiv på 
döva. Att det inte bara handlar om att vi inte hör.

text: niclas martinsson foto: shutterstock/privat/sdr

OM SJUK- & OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Enligt konsumenternas.se, som ger oberoende och kostnads-
fri vägledning om bank och försäkring, är en privat sjuk- och 
olycksfallsförsäkring bra att ha, men inte lika nödvändig som 
exempelvis hemförsäkring. 

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ersättning 
om du råkar ut för en allvarlig sjukdom eller olycksfall 
och får en bestående skada. Samhällets försäkringsskydd 
täcker inte hela inkomstbortfallet. Försäkringen innehåller 
olika moment. Du kan välja att enbart teckna en 
olycksfallsförsäkring där sjukdelen inte är med. 

Du kan också välja att teckna en gruppförsäkring via till 
exempel ditt fackförbund. En fördel är lägre premie, en 
nackdel är ofta lägre ersättningar men kan kanske vara fullt 
tillräckliga för dig ändå. Vissa arbetsgivare erbjuder också 
företagsförsäkringar. 

Lästips: konsumenternas.se och ersattningskollen.se.



Förbundet Sveriges Dövblinda fyller 60 år. DT har fått 
en pratstund med FSDB:s ordförande Amanda Lindberg 
om vilka milstolpar som är viktiga i förbundets historia, 
varför vi ska säga personer med dövblindhet istället för 
dövblinda och vad hon själv har för framtidsdrömmar.

En röd tråd som löper igenom FSDB:s 60-åriga historia är en 
outtröttlig kamp för ett tillgängligt samhälle där personer med 
dövblindhet kan känna sig så självständiga och delaktiga som 
möjligt. 

En annan fråga som diskuterats i historien är vilken benämning 
förbundet ska använda för sin målgrupp: kort och gott dövblinda, 
eller personer med dövblindhet?  Ordförande Amanda Lindberg 
ler när frågan kommer på tal. Officiellt använder FSDB 
benämningen person med dövblindhet. En person är alltså inte 
dövblind utan har dövblindhet*. Personen i fråga är så mycket mer 
än sin dövblindhet, som är en funktionsnedsättning: 

– Ordet dövblind är skrämmande för flera personer med
dövblindhet, men samtidigt finns det medlemmar som identifierar 
sig som dövblinda. Att ha dövblindhet är ett samlingsbegrepp 
för olika typer av syndrom som orsakar dövblindhet 
(cirka 70-80 stycken) enligt Nationellt Kunskapscenter för 
dövblindfrågor. Därför säger FSDB officiellt personer med 
dövblindhet. Att vara dövblind är en identitet, att ha dövblindhet 
är en funktionsnedsättning som består av kombinationen 
synnedsättning och hörselnedsättning, säger Amanda Lindberg. 

Jag har förstått att yngre personer med dövblindhet 
gärna säger att de är dövblinda? 

– Ja, precis. De vill visa att de är stolta över att vara dövblinda
och att det finns något positivt och inte skamligt med att vara 

dövblind, säger Amanda Lindberg och fortsätter i nästa mening: 
– Unga synskadade bytte dock namn till Unga med

synnedsättning (2017) medan moderorganisationen fortfarande 
vill heta Synskadades Riksförbund. Så det är inte enbart en 
generationsfråga.

Hur mår 60-åringen? 
– FSDB mår bra. Precis som alla andra organisationer har vi

våra utmaningar. Men jag kan se att vi nu lever i en tid där den 
yngre och äldre generationen på gräsrotsnivå försöker mötas och 
skapa en fin framtid. 

Vilka milstolpar anser du är viktiga i förbundets historia? 
Det finns många. Amanda Lindberg tar några exempel: 
– Dövblindtolkutbildningen som kom till på 1970-talet

(nu en integrerad del i den fyråriga teckenspråks- och döv-
blindtolkutbildningen vid folkhögskolorna). Den utbildningen 
var viktig och möjliggjorde att personer med dövblindhet kunde 
delta i vardagen. Tidigare hade vi en så kallad stafett-tolkning på 
våra årsmöten. Det var att en person skulle teckna taktilt till sin 
stolsgranne som i sin tur skulle teckna taktilt till nästa stolsgranne 
och så vidare. Det tog mycket längre tid. Vid vårt 60-årsjubileum 
kommer vi att ha nästan lika många tolkar som deltagarna. 

– Vår medlemstidning, FSDB Kontakt, som utgavs för första
gången 1978. Vi har gjort en intern undersökning som visar att 
det fortfarande är den primära informationskanalen för våra 
medlemmar. 

– Regionala föreningar bildades på 1980-talet (i dag har FSDB
tolv regionala föreningar. Ett viktigt sätt att främja kontakter 
mellan såväl personer med dövblindhet som mellan personer med 
dövblindhet och andra människor). 

Självkörande bilar till personer med dövblindhet
FSDB fyller 60 år – ordförande Amanda Lindberg har en dröm:
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– Databasen Träffpunkt 44 som motsvarar dagens Facebook
(den kom 1991). Det var stort på den tiden då mobiltelefoner inte 
var en vanlig syn. Viktiga funktioner i TP 44 var att man kunde 
få en text uppläst i punktskrift eller med tal. 

– Andra milstolpar är Dövblindteam (som nu finns i fyra
regioner: Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Örebro) och 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (grundat 2003). 

Vilka förändringar hoppas du se i framtiden?
– En lagändring måste komma i fråga om personlig assistans

för personer med dövblindhet, säger Amanda Lindberg.
2018 fattade Högsta förvaltningsdomstolen en prejudicerande 

dom som ledde till att flera personer med dövblindhet 
delvis eller helt blev fråntagna sin personliga assistans som 
Försäkringskassan stod för. DT har tidigare skrivit om det. 

Begreppen taktil kommunikation och taktil tolkning hade 
blandats ihop i domen, vilket var förödande. 

Ett grundläggande behov är enligt FSDB att kunna 
kommunicera taktilt med andra. Men domstolen skrev att 
eftersom det handlade om taktil tolkning, var det inte ett 
grundläggande behov. Här var det regionens ansvar, inte statens 
via Försäkringskassan, att ordna med taktil tolkning. 

I varje region finns en tolkcentral med begränsade resurser. 
Det tokiga här är att personer med dövblindhet hänvisas till att 
beställa tolk till många fler ärenden än de brukar, till exempel för 
att gå och handla mat. 

En person med dövblindhet kan få upp till 20 timmars assistans 
per vecka via sin kommun, men det är inte en självklarhet 
att hen får beviljad assistans. Landets kommuner gör olika 
bedömningar. Om personens behov är större än 20 timmar, kan 
Försäkringskassan träda in med insatser. 

Andra förändringar som Amanda Lindberg hoppas se är: 
– Jag hoppas att socialhaptiska signaler ska spridas ännu mer

och att alla – det spelar ingen roll hur mycket de kan se eller höra 
– ska använda sig av det. Det ger verkligen ett slags mervärde till 
kommunikationen.

– Vi är några personer med dövblindhet som brukar skämta
om att i framtiden kanske vi kan färdas i en självkörande bil. Det 
är att vi själva programmerar in den och talar om för den vart vi 
vill åka, som motsvarighet till dagens färdtjänst. Det är en dröm 
jag personligen har. 

I samband med jubileet har FSDB utgett en bok om sin historia 
skriven av Michael Lundgren. 

– Det är viktigt med tillbakablickar och att känna till sin egen
historia. Samhällsklimatet har blivit hårdare i dag, det läggs nu 
ett större ansvar på individen att känna till sina egna rättigheter. 
Samtidigt får vi inte deppa ihop när vi ser bakåt i tiden och 
ser vilka framgångar vi faktiskt har skördat, avslutar Amanda 
Lindberg.      

2018 hade FSDB 530 aktiva medlemmar (35 medlemmar 1959).                                     
text & foto: niclas martinsson 

*Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning
där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har
svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i 
relation till omgivningen, specifika funktionshinder.

FSDB:s 60-åriga historia i korthet
 
DT sammanfattar utvalda delar ur FSDB:s nyutgivna 
jubileumsbok av Michael Lundgren utöver de mil-
stolpar som nämns i artikeln här intill. 

1959 bildas Föreningen Sveriges 
Dövblinda på Värmdö i Stockholms 
skärgård. Initiativtagaren var 
Oskar Mattsson (se bild), som också 
var FSDB:s första ordförande. 
Inspirationen kom troligtvis från 
Helen Keller, världsberömd dövblind 
kvinna som besökte Stockholm 1957. 

1976 sågs som det framgångsrikaste året hittills i FSDB:s historia. 
Bland annat genomfördes en intensiv informationskampanj om 
dövblinda. En dövblindtolkutbildning var också på gång. 

1982 var Stig Ohlson och Urban Öqvist de första dövblinda i  
Sverige med att beviljas ledarhundar. Detta efter förberedelser 
från FSDB, Statens handikappråd och en hundskola. 

1990 görs en stadgeändring. Nu får endast dövblinda sitta i 
FSDB:s styrelse. Dövblinda kan klara sig själva, menar förbundet.

2009 blir FSDB ett förbund efter en större omorganisation. 

2015 skrev FSDB-medlemmen Torbjörn Svensson på Facebook att 
han har en vit käpp med röda markeringar istället för en helvit 
käpp. Markeringarna visar att han har dövblindhet. Hans inlägg 
blev viralt och ledde till två kongressmotioner hos FSDB, som 
bifölls. Nu finns en rekommendation om hur en käpp kan se ut. 

Taktilt teckenspråk, en del av dövblindtolkyrket. FOTO: FSDB

FOTO: KLAS NELFELT/FSDB
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Västanviks folkhögskola firar 50-årsjubileum den här 
hösten. Därför har en jubileumsbok och en webbplats om 
skolans historia släppts.

– Västanviks folkhögskola är verkligen unik – det är
så mycket mer än bara undervisning där, säger Urban 
Mesch, en av författarna till jubileumsboken.

Västanviks folkhögskola kan, som före detta rektor Tora Sibbe 
myntade, liknas vid dövas hjärt- och lungsystem. Skolan ska 
enligt henne vara hjärtat i det blodomlopp som pumpar syrerikt 
blod runt i dövrörelsen och samhället. Syret kommer från aktiv 
och frisk debatt inom Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). 

Vad som ligger bakom uttrycket är att skolan grundades 
september 1969 med SDR som huvudman. Sedan starten har 
tusentals personer satt foten på Västanvik, utbytt tankar, fått 
nya kunskaper och språkbadat i en teckenspråksmiljö. Inte 
bara korta och långa kurser har anordnats utan SDR har också 
haft sitt kansli på skolans område, där mycket av förbundets 
intressepolitiska arbete vuxit fram med mångårige ideologen 
och ordföranden Lars Kruth i spetsen. Förbundet har utgett 
kurser i föreningskunskap till aktiva i dövrörelsen i samarbete 
med Västanvik. 

Tusentals föräldrar till döva barn har också fått lära sig 
svenskt teckenspråk på Västanvik. En stor del av landets 
teckenspråkstolkar har också tagit tolkexamen där. En rad döva 
nyanlända har fått en introduktion till det svenska samhället där. 
Sist men inte minst har många döva själva fått gå olika kurser 
och därmed stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Detta för 
att ta några exempel på skolans mångåriga folkbildning. 

Diverse verksamheter har också funnits samlade på skolans 
område, till exempel SVT Teckenspråk, Västanvinds förskola och 

Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) återkommande barn- 
och ungdomsläger. 

Författarna Charlotte Gustavsson och Urban Mesch ligger 
bakom skolans jubileumsbok, som lanserades i augusti 2019. De 
säger att det har varit en rolig utmaning att redogöra för skolans 
historia just av anledningen att det är en unik skolverksamhet 
med många förgreningar. 

Boken är 120 sidor tjock och bjuder på en tidsresa från 1860-talet 
då Sverige fick sina första folkhögskolor till 2010-talet. I boken 
finns en rad fotografier, illustrationer och tidningsklipp.  

– Vårt mål har hela tiden varit att utge en lättläst och bildrik bok
som många kan känna igen sig i, säger Charlotte Gustavsson som 
också ligger bakom SDUF:s 50-årsjubileumsbok tillsammans med 
Urban Mesch. 

Västanviks jubileumsbok har ett mjukt omslag och en 
rektangulär form. Tanken är att den också ska kunna användas 
som pedagogiskt verktyg då varje 10-årsperiod i boken avrundas 
med diskussionsfrågor. 
Urban Mesch säger att han och Charlotte Gustavsson har förstått 
att 50 år är en bra gräns för när en jubileumsbok kan utges för 
första gången: 

– Av anledningen att det sannolikt fortfarande finns levande
personer som kan berätta. 

– Som bekant går tiden fort. Men när vi jobbade med boken
förstod jag hur oerhört snabbt de 50 åren hade passerat. Därför 
är det viktigt att i tid dokumentera och bevara Västanviks 
folkhögskolas historia, speciellt när skolan också är dövas 
kulturcentrum, säger Charlotte Gustavsson och fortsätter: 

– Vi har förstått att skolan har betytt mycket för många
deltagares personliga utveckling. Exempelvis har en del yngre 
personer fått en andra chans på Västanviks folkhögskola efter att 

Västanviks folkhögskola fyller 50 år
En av de första skolavslutningarna, här i början av 1970-talet. 
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inte ha gått klart gymnasiet. Urban Mesch lägger till: 
– Vi kan också konstatera att det är en generationsfråga. Yngre

kan ha andra perspektiv än äldre på skolans historia. Jag tar en av 
skolans byggnader som exempel. En yngre person kan säga att hen 
kommer ihåg att byggnaden var tv-huset medan jag själv svarar 
att det var förbundshuset. Ingen av oss har fel, egentligen. 

Boken tar inte slut i och med sista sidan utan fortsätter även på 
webben. Skolan har en särskild jubileumssida med såväl nyare 
som äldre filmer på svenskt teckenspråk. På sidan finns också 
en virtuell rundvandring där man kan klicka sig fram på olika 
stationer och se hur skolan har förändrats sedan starten.

Julia Kankkonen har arbetat som projektledare för skolans 
50-årsjubileum. Hon berättar att projektet är väldigt omfattande
och i flera delar.

– En stor del av skolans anställda och deltagare har varit
engagerade i projektet, säger Julia Kankkonen. 

Exempelvis har de scannat tusentals fotografier och etiketterat 
dem. Hundratals gamla videor har också kollats igenom och blivit 
konverterade från t.ex. vhs till digitalt format. Nu finns ett arkiv 
med filmer och fotografier. 

Anställda och deltagare har också på olika sätt planerat för 
skolans jubileumshelg 16-18 augusti 2019. 

– Det är fantastiskt att se vad allas hårda arbete resulterat i. Vi
är glada över att vi nu har ordning på dokument, fotografier och 
filmer i form av arkiv, och en jubileumsbok och -sida på webben, 
säger hon.

En annan del i projektet, som fortfarande är i diskussionsstadiet, 
är att skolan ska profilera sig som ett dövstudiecenter dit folk kan 
komma för att förkovra sig i dövstudier. 

På vilket sätt tror du att det här projektet kommer att 
bidra till den svenska dövhistorien och dövas kulturarv? 
– Det är ett värdefullt bidrag. Mycket i den svenska dövhistorien
utgår från just Västanviks folkhögskola, säger Julia Kankkonen.

 text & foto: niclas martinsson

DT mötte fem personer på Västanviks folkhögskolas 
jubileumstillställning i augusti och frågade: 

Vad har skolan betytt för dig?

Karin Rönnmark, Örebro, deltagare vid 
Sveriges, och Västanviks, allra första 
tolkutbildning 1969

– Det var här jag träffade min make och fick 
nya vänner. Även om jag växte upp med döva 
föräldrar, hade jag stor nytta av tolkutbildningen 
här och arbetet hos SDR som tolk/sekreterare. 
Jag mötte många döva och lärde mig föreningslivet. Allt detta 
underlättade sedan för mig som tolk. Jag har nu jobbat som tolk i 
över 50 år. Två av mina barn har också gått tolkutbildningen här.

Ann-Marie ”Ami” Wikström, Malmö, rektor 
Västanviks folkhögskola 1981–2002

– Skolan var modig som vågade anställa en 
döv kvinna och småbarnsmamma som rektor. 
Jag är förmodligen världens första döva kvinna 
på rektorsposten. Att jag blev utsedd till rektor, 
berodde förutom min utbildning på att jag som 

lärare på Västanvik arbetade nära förra rektorn Tora Sibbe. Första 
tiden som rektor fick jag stöd av henne. Jag växte i rollen, fick ett allt 
större nätverk och mod att ta kontakt med myndigheter. 

Anna Andersson, Lund, allmän linje 1982-
84 och teckenspråkslärarlinje 2002-03

– Jag, uppvuxen i Polen, blev häpen när jag såg 
att alla lärare kunde teckenspråk när jag började 
allmänna linjen (då hette den ”Vinterkurs”) 1982. 
Dessutom var rektorn döv! Jag fick jobb tack 
vare skolan. 2002 bestämde jag mig för att sadla 
om från dövföreningskonsult till teckenspråkslärare. Så jag kom 
tillbaka till skolan och studerade i ett år. Jag fick återigen jobb som 
teckenspråkslärare tack vare skolan!

Conny Larsson, Örebro, deltagare och lärare 
under olika perioder genom åren

– När jag kom hit 1972 för att gå allmänna 
linjen, uppskattade jag att kunna förstå alla 
lärare. I min tidigare skola var det kämpigt att 
avläsa vad mina lärare sade. Sedan arbetade jag 
som teckenspråkslärare på Västanvik. Jag fick 

först undervisa i tecknad svenska. Det var hemskt! Jag var med och 
diskuterade övergången till svenskt teckenspråk. Lyckligtvis gick vi 
över till det. Det kändes helt rätt!

Mohammad Hebrahimi, Leksand, 
deltagare, allmän kurs för nyanlända

– Jag kom till Sverige för tre år sedan. Då kunde 
jag inget teckenspråk. Jag är från Afghanistan, men 
gick i skolan och arbetade i Iran. Här på Västanviks 
folkhögskola fick jag lära mig teckenspråk, något 
jag är väldigt glad och tacksam för. Det är en bra 
skola, jag trivs här. Jag har fått uppehållstillstånd, vilket är en lättnad. 
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Sju kända profiler hissar och dissar:

Så har 2019 varit

Snart är 2019 till ända och ett nytt decennium väntar 
runt hörnet. DT har frågat kända profiler om hur året 
har varit sett ur döv- och teckenspråksperspektivet.

carl rasmussen, ordförande svenska 
dövidrottsförbundet

Vilken tycker du är årets händelse?
– Otto Kingstedt satte nytt världsrekord för

döva under ett 10 km-lopp i Bålsta i september: 
han sprang på 30.25 och slog det gamla rekordet 
på 30.30.
Vilken tycker du är årets flipp?

– IK Surd, en framgångsrik förening
som har utvecklats mycket positivt i år. De har god samverkan med 
Kannebäcksskolan och bra nätverk hos Göteborgs stad idrott & förening. 
Stor arrangemangsvilja.
Vilken tycker du är årets flopp?

– Region Örebro län och Dövas Förening i Örebro. Trots att staden
är Europas teckenspråkshuvudstad, är det fortfarande tolkproblem hos 
Tolkcentralen i regionen och fortfarande lokalproblem hos dövföreningen. 
Vem tycker du är årets personlighet?

– Conny Bååth som har gjort ett gediget arbete med IK Hephata och
svenska dövlandslaget i fotboll. Hans kunskaper och teckenspråk har 
bidragit till en positiv utveckling och bättre förståelse hos idrottsaktiva.
Vad önskar du dig i julklapp?

– Att det svenska teckenspråket ska bli ett av Sveriges nationella språk.
Vilket är ditt nyårslöfte?

– Gå ner i vikt.

alexandra royal, vice ordförande i 
fritidsnämnden i örebro kommun (c) 
och folkhögskollärare

Vilken tycker du är årets händelse?  
– Jag tycker att det var fantastiskt att

för första gången i mitt liv kunna ta del av 
sommarpratarna (P1 Sommar) och det har 
inspirerat mig mycket. 

 Vilken tycker du är årets flipp? 
– Äntligen har föreningen Nationell kvinnojour och stöd på

teckenspråk bildats. Jag följer deras arbete med stort intresse. 

Vilken tycker du är årets flopp? 
– Jag måste säga att det är så beklagligt hur illa tolksituationen ser ut 

för många i landet. 
Vem tycker du är årets personlighet?

– Mindy Drapsa för att hon är den första döva konstnärliga ledaren på 
Riksteaterns Tyst Teater.
 Vad önskar du dig i julklapp? 

– En träningsresa eller träningshelg.
 Vilket är ditt nyårslöfte? 

– Att ha en bra balans mellan arbete, familj, vänner och träning!

f lorian tirnovan, grundare f low tv

Vilken tycker du är årets händelse?  
– Flow TV såklart! Nejdå, men om jag ska

vara ärlig så har 2019 varit ett mediokert år för 
dövrörelsen i Sverige, tyvärr. 
Vilken tycker du är årets flipp? 

– Helt klart UR Teckenspråk. Grannländerna 
och övriga länder avundas oss. Ett fantastiskt 
koncept som är roligt och informativt på en och 

samma gång. Hatten av för teamet!
Vilken tycker du är årets flopp? 

– Tolkcentralerna. Att de sitter och tummar på dövas rättigheter
där ute i samhället utan att agera och äska om mer pengar är för mig 
obegripligt. Inte heller vill de anställa döva.
Vem tycker du är årets personlighet?

– Alla som jobbar hårt inom dövrörelsen men inte får den tacksamhet 
eller uppmärksamhet de förtjänar. Ni vet vilka ni är, jag älskar er!
 Vad önskar du dig i julklapp? 

– Mer glädje åt folket!
Vilket är ditt nyårslöfte?

– Det blir nog att gå ner i vikt för 22:a gången. Haha, nä löjligt med
nyårslöften, tycker jag.

sebastian embacher, språkvårdare i 
svenskt teckenspråk, språkrådet

Vilken tycker du är årets händelse?
– Att Isabel Engwall utsågs till nämndeman

vid Södertörns tingsrätt och blev den första döva 
nämndemannen. Det har skapat diskussioner 
i media. Då avslöjades fördomar och okunskap 
om personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden hos vissa personer.

 Vilken tycker du är årets flipp?
– Ny läroplan för förskolan (Lpfö 18). Svenskt teckenspråk (STS) nämns

som ett språk som döva och hörselskadade ska få utveckla.
 Vilken tycker du är årets flopp?

– Att Dramaski inte fick starta den första internationella teckenspråkiga 
grundskolan – Skolinspektionen tyckte annat. Nämligen att teckenspråk 
är ett stödbehov. Är teckenspråk inte ett språk precis som andra språk?
 Vem tycker du är årets personlighet?  

– Isabel Engwall. Hon bryter mark.
 Vad önskar du dig i julklapp?

– En eller flera trevligheter. 
Vilket är ditt nyårslöfte?

– Jag vill börja äta mer växtbaserad mat.
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åsa Henningsson, ordförande 
sveriges dövas riksförbund

Vilken tycker du är årets händelse? 
– Bolivias dövförbund FEBOS (SDR har

biståndsprojekt i landet). Trots att det var 
oroligt i landet, genomförde de otroligt 
nog ändå en konferens. Många deltagare 
från Bolivia, grannländerna Colombia och 
Venezuela hade tagit sig förbi vägblockaderna 

och militärkontrollerna. Under konferensen gavs viktig kunskap om 
jämställdhet, teckenspråk, tolktjänst och ohälsa med mera. 
Vilken tycker du är årets flipp? 

– Sommarpratarna. Fantastiskt att det började med en person och
slutade med många engagerade, såväl döva som hörande. Gruppen* 
riktade strålkastarljuset mot SR, det blev pinsamt när SR envist stod på sig 
och sade att det inte ingick i deras uppdrag att tillgängliggöra P1 Sommar. 
(*Facebook-grupp där många ideellt tolkade/översatte P1 Sommar.) 
Vilken tycker du är årets flopp? 

– Den alltför snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. 
Vem tycker du är årets personlighet? 

– Den amerikanska psykiatern Sanjay Gulati som jag fick förmånen 
att träffa i år och få fördjupade kunskaper kring språklig deprivation. 
Vad önskar du dig i julklapp?

– Att alla ska ha god hälsa, och fred på jorden. Och så mycket snö! 
Vilket är ditt nyårslöfte?

– Att jag ska tänka mer på vad jag äter och handlar ur miljöaspekt.

johanna mesch, professor i 
teckenspråk, stockholms universitet 

Vilken tycker du är årets händelse? 
– Professuren i teckenspråk. Det är stort

i Europa att någon döv har blivit professor. 
(Johanna Mesch blev tidigare i år Nordens 
första döva professor och är Europas enda 
kvinnliga döva professor. Nu finns bara två 
döva professorer i Europa varav en man i 

Tyskland: Christian Rathmann). 
Vilken tycker du är årets flipp? 

– Lilla Gotlands dövförening har gjort ett tappert försök att arrangera 
årets Dövas Dag i Visby med gott resultat. 
 Vilken tycker du är årets flopp? 

– Tolkutredningen har gjorts flera gånger och blir aldrig klar. Det 
påverkar  teckenspråkstolkar och drabbar tolkanvändare på olika nivåer.
Vem tycker du är årets döva personlighet? 

– Lars Kruth är utan tvekan Sveriges största döva profil. Några veckor 
innan han gick bort, fick jag gratulationer från honom till min befordran. 
Trots att han var 98 år gammal, hängde han med i informationsflödet.

Vad önskar du dig i julklapp?
– En julklapp för alla: ett eget kulturarvscentrum med döva

kulturarvsarbetare som eftertraktade experter. 
Vilket är ditt nyårslöfte?

– Jag kommer att sprida en del information om vår
teckenspråksforskning på teckenspråk via olika medier.

juni sowell, ordförande sveriges 
dövas ungdomsförbund och 
lärarstudent

Vilken tycker du är årets händelse? 
– SDUF:s förbundsstämma. Där framträder

engagemanget i den unga dövrörelsen extra 
tydligt.
 Vilken tycker du är årets flipp? 

– Min 15-åriga lillebror Jiro Sowell deltog
i SDUF:s förbundsstämma då jag blev vald till ordförande. Det var 
speciellt för mig att för första gången träffa ett av mina syskon i SDUF-
sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att vi lockar fler unga till 
föreningslivet. 
Vilken tycker du är årets flopp? 

– Den försämrade tolksituationen. Som en följd av detta har SDUF gett 
Tolkcentralernas arbetsledarförening (TALFÖR) och alla tolkcentraler 
inklusive deras arbetsledare SDUF:s Handbojor 2019. TALFÖR och 
arbetsledarna kan göra mer för att förbättra tolktjänsten! 
Vem tycker du är årets personlighet? 

– Jag väljer att säga en grupp: de kvinnor och icke-binära som står
bakom föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. Det 
är ett viktigt initiativ för målgruppen som drabbats av något som ingen 
ska behöva uppleva. 
Vad önskar du dig i julklapp? 

– Svenskt teckenspråk till alla döva och hörselskadade som använder, 
eller inte använder, hörseltekniska hjälpmedel. 
 Vilket är ditt nyårslöfte? 

– Jag brukar inte ge något nyårslöfte. 

foto i kronologisk ordning: svenska dövidrottsförbubdet/
privat/hans rimberg/privat/stockholms universitet/privat/sdr
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Nyhet! Fråga experterna
Vi har glädjen att berätta att vi inför en ny avdelning i varje 
nummer av papperstidningen med start nästa år: Fråga 
experterna. Vi kommer att ha tre olika ämnesområden att 
börja med: 

Psykosociala och pedagogiska frågor kring 
psykisk hälsa, relationer och samhällets stöd 
(Dövenheten i Region Skåne svarar på frågor här) 

Svenskt teckenspråk/språkrådgivning  
(Språkrådet svarar på frågor här)

Råd och stöd till landets dövföreningar 
(SDR:s föreningssupport svarar på frågor här)

Välkommen till redaktionen@dovastidning.se med dina 
frågor senast den 12 januari. Du får gärna välja om du 
önskar publicera din fråga under en signatur eller ett 
riktigt namn. Utvalda frågor & svar publiceras i nummer 1 
2020 och på dovastidning.se i februari 2020. Eventuellt kan 
antalet ämnesområden komma att utökas. 
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TOPP 10: Årets mest lästa på dovastidning.se 

1
Lars Kruth har gått ur tiden
Dövrörelsens ideolog och nestor, Lars Kruth, 
har avlidit. Han gick bort den 11 februari, 98 
år gammal. DT:s Tomas Lagergren tecknar ett 
kortare porträtt av honom.  

2
Manillaskolans skolavslutning 
otillgänglig för avgångselever
Matilda Bergman Bergkrantz skickade ett argt 
öppet brev om skolans exkluderande avslutning.

3
Nio nyutexaminerade lärare i 
teckenspråk skriver historia
Sverige har inte utbildat några teckenspråks-
lärare på 15 år. Nu har 9 personer tagit examen. 

4
Det här är WFD:s nya styrelse 
– hela 9 män & bara 2 kvinnor
WFD har fått en ny styrelse 2019-2023. Trots 
stor mansdominans täcker den alla världsdelar.

5
Starkt drama från Riksteaterns 
Tyst Teater om döva flyktingar
Recension av pjäsen Hem. Omdöme: unikt och 
gediget verk som säger mycket om vår samtid. 

6
Inför EU-valet: tre personer om 
sin syn på Europas samarbete
Kandidaterna Adam Kosa, Almicar José Morais, 
och Lolo Danielsson från EUD om EU-valet.

7
“Behåll namnet Tyst Teater!”
– debatt av Tomas Lagergren
Tomas Lagergren uppmanar i sin debattartikel 
Riksteaterns Tyst Teater att inte byta namn. 

8
DT rapporterar från SDR:s 
förbundsmöte i Karlskrona
SDR:s förbundsmöte ägde rum i Blekinge den 
24-26 maj. DT gör en kortare sammanfattning.

9
Debatt: ska Riksteaterns Tyst 
Teater byta namn eller inte?
Lars Otterstedt skriver om namnbytets vara 
eller icke vara. Är Tyst Teater en tyst teater?

10
Fredrik Lindvalls restaurang i 
Örebro har stängt tills vidare
I september stängde Fredriks Gourmet & Bar 
tills vidare på grund av familjeskäl och ekonomi.



TOPP 10: Årets mest sedda klipp på DT PLAY 

1
Gamla Sarah kontra nya Sarah
Sarah Remgren utger en personlig krönika på 
svenskt teckenspråk och svenska: Arbetet och 
den gamla Sarah var som siamesiska tvillingar. 
Nu är hon Sarah 2.0 och säger hejdå till 1.0. 

2
Lars Kruths begravning och 
minnesstund i Eskilstuna 
Många kom till Sörmland för att säga farväl 
och hedra SDR:s mångåriga förgrundsfigur. 

3
Årets Dövas dag utspelades på 
Gotland – 375 personer kom
Arrangören Gotlands Dövas Förening bjöd på 
allt från ölprovning till gutniska lekar i Visby. 

4
Per Markström: Ibland är det 
bra att vara den där apan
En krönika på svenskt teckenspråk och svenska 
om fördelar med att vara en känd döv pappa.  

5
Boktips på teckenspråk av 
Desirée Stensdotter: “Slutet”
Desirée Stensdotter tipsar om en ny ungdomsbok 
av Mats Strandberg: “Slutet”. Den passar alla. 

6
“Silvervägen” – ett annat 
boktips av Desirée Stensdotter
“Silvervägen” är en mycket spännande deckare 
med rötter i Norrbotten, tycker boktipsaren. 

7
Förbundet Sveriges Dövblinda 
firar fartfyllt 60-årsjubileum 
Rekordmånga personer med dövblindhet kom 
och firade FSDB:s 60-årsjubileum i Stockholm. 

8
Ett år efter Låws bortgång: 
unik konstvideo visas 
Videoverket Swedish Deaf Power visas på ett-
årsdagen efter Lars-Åke Wikströms bortgång.

9
Konstnären Camilla Högberg 
tipsar om sommarkonst
Våga attackera duken! Det är  ett av Camilla 
Högbergs bästa tips till osäkra nybörjare.  

10
“Här är Kruth!”-programmet 
från 1989 visas i sin helhet 
Lars Wallin spelade och intervjuade Lars Kruth. 
1989 var året då Lars Kruth lämnade SDR.
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Gott Nytt År 
önskar DT
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